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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 5/1985-86 med an

ledning av ltrn Roger Nordlunds m.fl. 

hernställningsmotion till landstinget 

om tillsättande av en arbetsgrupp med 

uppdrag att utreda frågor i anslutning 

till tillämpningen av landskapslagen 

om landskapsgaranti. 

Landstinget har den 30 november 1983 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda hemställningsmotion. Utskottet, som i ärendet hört ord

föranden för Ålands företagareförening r.f. Göran Fagerlund, verkställande direk

tören för Ålands Handelskammare Jan-Erik Rask och överinspektören Tor-Erik 

Söderlund, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skall tillsätta en arbetsgrupp vars 

uppdrag skulle vara att utreda hur syftet med nu gällande landskapslag om 

landskapsgaranti uppnåtts, att ta reda på hur liknande stöd fungerar på annat håll 

och att vid behov komma med förslag till ändringar. Motionärerna påtalar att en 

effektivare information om möjligheten att erhålla landskapsgaranti samt en större 

beredvillighet till risktagande från landskapsstyrelsens sida skulle kunna stimulera 

till investeringar och nyetableringar som i sin tur kunde förbättra arbetsmarknads

situationen. 

Utskottet har vid behandlingen av ärendet kunnat konstatera att man från 

näringslivets sida finner landskapslagen om landskapsgaranti tillfyllest. Däremot 

har de i utskottet hörda näringslivsrepresentanterna ansett att tillämpningen av 

landskapslagen kunde vara betydligt mindre restriktiv än som i dag är fallet. 

Representanterna efterlyser, liksom motionärerna, en större beredviUighet till 

risktagande och anser därtUl att landskapsstyrelsen vid beviljandet bör fästa sig 

mer vid bedömningen av själva företagsiden och mindre vid de motsäkerheter som 

kan ställas gentemot landskapet. Därtill har framkommit synpunkter på att 

informationen om möjligheterna att erhålla landskapsgaranti borde förbättras. 

Utskottet har tagit dessa synpunkter i övervägande och funnit att syftet med 

landskapslagen om landskapsgaranti måste anses vara att de medel vilka i budgeten 

reserveras för ändamålet skall användas som riskkapital för projekt som anses ha 

en framtid. Eftersom det är fråga om riskkapital anser utskottet att man från 
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landskapsstyrelsens sida inte bör hysa en alltför stor rädsla för att någon garanti 

ibland måste infrias. Utskottet har låtit sig informeras om att garantier på Åland 

hittills infriats mycket sällan i jämförelse med i riket. Utskottet vet att speciellt 

nyetablerade företag, som huvudsakligen drivs av unga personer, har svårt att 

uppbringa bankmässiga säkerheter och utskottet anser att dessa lättare bör kunna 

komma i åtnjutande av landskapsgaranti. Det är inte utskottets avsikt att man 

därför bör sänka kraven vad avser företagets utsikter till framgång. Dock delar 

utskottet näringslivets uppfattning om att kraven på landskapets motsäkerhet inte 

får vara så stora att syftet med landskapsgarantin förfelas. 

Utskottet anser således att en ändring av landskapsstyrelsens tiUämpning av 

landskapslagen om landskapsgaranti bör ske i nämnda riktning samt att informatio

nen gällande möjligheterna att erhålla landskapsgaranti bör förbättras. 

Trots att utskottet i sak omfattar de i motionens motivering framkomna synpunk

terna föreslår utskottet att motionen skall förkastas. Utskottet omfattar nämligen 

inte motionärernas kläm förslag om t111sättandet av en arbetsgrupp med uppgift att 

bl.a. utreda tillämpningen av landskapslagen om landskapsgaranti, utan utskottet 

anser att en förbättring bäst kan åstadkommas genom en ändring av lagens 

tillämpning. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 2 januari 1986. 

att Landstinget med förkastande av 

hemställningsmotion nr 24/ 1983-84 

bringar betänkandets motivering till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Lund och Mattsson. 


