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LAG- OCH EKONOMIUTSKOT

TETS BETÄNKANDE nr 5/1991-92 

med anledning av ltm Bengt Hägers 
m. fl. · ''·1iemställningsmotion till 

landskapsstyrelsen angående handledning 
av småföretagare. 

Landstinget har den 11december1991 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 
nämnda motiQn. Utskottet som i ärendet hört företagskonsulenten Anneli Karlberg, 

i '. ; .-,..j·~·~ ! -~, ~ -. .' 

näringsombiidsmannen Kim Jordas samt företagskonsulenten Agneta Erlandsson vid 

Ålands Företagarförening r.f. får i anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att en konsulent skall tillsättas för att handleda småföretagare för att 
motverka den annalkande lågkonjunkturen och den arbetslöshet som följer med den. 

Lag- och ekonomiutskottet delar visserligen motionärernas uppfattning om vikten av att 
i lågkonjunkturer stöda småföretagare men konstaterar att sådana handledare eller 
konsulenter som efterlyses i motionen redan är verksamma i landskapet. 

Vid landskapsstyrelsens näringsavdelning finns en företagskonsulent som, förutom 

handläggning av låne- och bidragsansökningar, handhar ekonomisk och annan rådgivning 

för företag. Konsulenten gör även vid behov företagsbesök. Företagskonsulenten vid 
Ålands Företagareförening r.f., som idag fungerar på halvtid, har också till uppgift att 
bistå småföretag med rådgivning och handledning t.ex. i form av utredningar, 
marknadsundersökningar och ekonomisk planering. Företag kan för en mycket 
överkomlig summa bli medlemmar i Ålands Företagareförening och på så sätt få 
möjlighet att ta del av föreningens tjänstt';r och information. 

Utskottet konstaterar vidare att kommunerna i landskapet har möjlighet att om de finner 
behov av företagsrådgivning på det lokala planet inrätta tjänster som näringsombudsmän. 

Näringsombudsmännens uppgifter är till stor del desamma som företagskonsulenternas. 
Enligt utskottet kunde kommunerna i större utsträckning samarbeta i frågor rörande 

näringsombudsmän. Utskottet noterar vidare att möjlighet även finns att på ansökan av 
koiliriiririerna bevilja' medel ur landskåpets budget för speciellå projekt med 

l·. 
näringslivsinriktning. · 

Med anledning av ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta 
hemställningsmotion nr 20/1991-92. 
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N~~ande -~id ärendet~ avgörande behandling: ordföranden Boman; viceordföran,d~~'.'1 
Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom.'" .. ,,' «:.':(;, 
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