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I ltl Lasse Wiklöfs m.fL hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen skall utreda 

förutsättningarna för att genom personalrelaterade generella stöd motverka näringslivets 

höga lönekostnadseffekt och stimulera till optimal sysselsättningseffekt. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet framhåller att åtgärder som stimulerar till optimal sysselsättningseffekt är av 

stor betydelse för att sänka nuvarande arbetslöshetsnivå. Utskottet delar vidare 

motionärernas uppfattning att inte lönerna utan lönebikostnadema ses som ett markant 

hinder i sysselsättningsprocessen. 

Motionärerna föreslår att man skall sänka lönebikostnaderna för de landbaserade 

näringarna. Förslaget exkluderar rederiverksarnheten och den offentliga sektorn. 

Motionärerna anser vidare att sänkningen av lönebikostnader skall ske genom 

stödåtgärder från landskapets sida, eftersom lönebikostnaderna i avgörande grad dikteras 

av rikslagstiftning. 

Utskottet har erfarit att de totala lönebikostnaderna för de landbaserade näringarna 

uppgår till ca 130 miljoner mark. Den offentliga sektorn och sjöfarten är då exkluderade. 

För att ett stöd skall få någon effekt bör stödet utgöra ca 25 procent av 

lönebikostnadema. Det totala stödbeloppet till de landbaserade näringarna skulle i så fall 

utgöra ca 32 miljoner mark. Om sjöfarten inkluderades skulle det totala stödbeloppet öka 

till ca 60 miljoner mark. 

Utskottet anser mot denna bakgrund att kostnaden fönnodligen skulle överstiga den 

sysselsättningseffekt som stödet avser. Utskottet finner det vidare anmärkningsvärt om 

stödet även skulle utgå till stora vinstgivande företag eftersom stödet i sådana företag 

knappast skulle ha någon sysselsättningseffekt. Utskottet har därför resonerat kring olika 

möjligheter att avgränsa kretsen av stödtagare så att endast de företag som verkligen 
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skulle behöva stödet för att få en ekonomisk möjlighet att nyanställa personal skulle 

erhålla detsamma. Utskottet fiMer det svårt att göra en rättvis sådan avgränsning. 

Därutöver har utskottet erfarit att det är tveksamt om EU-rätten skulle godkärma ett 

personalrelaterat generellt stöd. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 27 mars 1996 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamötema Anders Eriksson och Erik 

Tudeer, avdelningschefen Per Ekström samt Ålands företagareförenings ombudsman Bo 
Helenius. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden 

Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Häger och Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 23 april 1996 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Niclas Slotte 

att Lagtinget måtte förkasta 
hemstäUningsmotion nr 39/1995-

96. 


