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FINANSUTSKGTTETS betänkande

m 12/1967-68

med

anledning av landstingsman Sven Lembergs hem-

N2 12/1967-68.

ställningsmotion med förslag att landstinget
skulle hemställa hos landskapsstyrelsen om vidtagande av åtgärder för främjande av produktutvecklingen

(m

8/1968).

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget inbegärt finansutskottets utlåtande får utskottet, som i ärendet hört landskapskamreraren Henrik Gustafsson, härmed vördsamt framhålla

följande~

I ordinarie budgeten för år 1968 har under 6 Ht V:J upptagits ett
anslag för anlitande av konsulter för främjandet av industrialiseringen i landskapet. Av landskapskamreraren har utskottet inhämtat
att detta anslag väl kan utnyttjas för det av motionären föreslagna
ändamålet, då en produkt nått så långt i utvecklingen att frågan uppstår huruvida tillverkning i större skala är ändamålsenlig. Tiessutom
finnes anslag för främjandet av industrin i form av räntegottgörelse
och lån till för våra förhållanden betydande belopp. Likaså förutsatte landstinget vid beslutet om upptagande av landskapsskatt under
åren 1967-69 att också enskilda medel i större

utsträ~kning

än tidi-

gare skulle användas i samma syfte.
Tie

av motionären föreslagna åtgärderna till främjandet av indus-- -

trialiseringen synes enligt utskottets mening vara värda beaktande
inom ramen för tillgängliga anslag. Tiylika åtgärder förutsätter även
inrättandet av en näringspolitisk avdelning vid landskapsstyrelsen
eller åtminstone en särskild föredragande i ärenden rörande främjandet av industrin.
I den allmänna motiveringen till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för år 1968 framhålles bland annat att för främjande av industri och annan företagsamhet

upptages i 9 Ht anslag för en före-

tagskonsulent, varigenom jämte övriga anslag för dylika ändamål landskapsstyrelsen förutsätter, "att berörda verksamhetsområden kan erhålla stöd för att utvecklas i den form och utsträckning förutsättningar förefinnes.

11

Tiå produktutvecklingen sålunda kan stödas med

tillbudsstående medel, anser utskottet att motionen i detta skede
icke skulle föranleda någon vidare åtgärd från landtingets sida.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå i
att Landstinget måtte förkasta landstingsman
Sven Lembergs ovannämnda motion.
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Sune Carlsson
sekreterare

Närvarand e i utskottet: ordföranden Gunnar Häggblom , vic e ordföranden Harry Lindfors samt ledamöterna Curt Carlsson, Bertel Söderlund
och Folke Woivalin.

