
NÄRINGSUTSKOTTETSBETÄNKANDE 
Åtgärder för att stimulera ekono.~isk tillväxt och ny sysselsättning 
Program för den· regionala utvecklingen 
Skärgård.slag för landskapet Åland 

SAMMANFATTNING 

Motionerna 

>m' 9 

HMm-46 

HMn.r 65 
HMru-66 

I ltl Olof Erlands m.fl. hemstälhlingsmotion nr 46/1996-97 föreslås att landskapsstyrelsen 
utreder och inför lagtinget fö~eslår fördelningspolitiskt: balanserade åtgärder för att 
stimulera ekonomisk tillväxt och ny sysselsättning. 

I vtm Sune Erikssons m.fl. hemställningsmotion nr 65/1998-99 föreslås att lagtinget 
hemställer om att landslr.apsstyrelsen utarbetax och förelägger lagtinget ett program för den 
regionala utvecklingen. 

I ltl Lisbeth Erikssons m.fl. hemstiillningsmotion nr 66/1998-99 föreslås att lagtinget 
hemställer om en skärgårdslag för landskapet Åland som är i samklang med landskapets 
målsättning om en levande skärgård. 

Utskottets ftirslag 
Utskottet föreslår att motionerna godkänns. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Enligt utskottets åsikt bör landskapsstyrelsen eftersträva en fördelningspolitisk balans i 
landskapet vilken även inkluderar en regionalpolitisk balans. Utskottet konstaterar att 
motiveringarna i föreliggande motioner till vissa delar är inaktuella. Utskottet har dock 
enbart tagit ställning tili motionernas klämförslag som enhälligt kunnat omfattas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 9 april 1997, den 24 mars 1999 och den 29 mars 1999 jnbegärt 

näringsutskottets yttrande över motionerna. Utskottet har enligt 23 § 2 mom. 
arbetsordningen handlagt motionerna i ett sammanhang. 

Utskottet har i ärendet hört kommundirektörema Niklas Eriksson och Björn Griissner. 
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I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden 
Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget hemställer 

Mariebamn den 16 september 1999 

Ordförande 

Sekreterare 

att landskapsst-yrelsen utreder och inför 
lagtinget föreslår fördelningspolitiskt 

balanserade åtgärder för att stimulera 
ekonomisk tillväxt och ny sysselsättning, 

att landskapsstyrelsen utarbetar och 
förelägger lagtinget ett program för den 
regionala utvecklingen och 

att landskapsstyrelsen till lagtinget 

inkommer med ett förslag till en 

skärgårdslag för landskapet Åland vilken 
är i samldang med landskapets 
målsättning om en levande skärgård. 

Tage Bom.an 

Susanne Eriksson 


