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FINANSUTSKOTTETS BET.ÄNKANDE nr 12/1977-78 med
an1edning av ltm Lasse Wiklöfs m.fl.hemställningsmotion angående åtgärder för utarbetande
av styrmedel för den samhällsfinansierade byggnationen.
Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansutskottets
yttrande.
Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och byråchefen Jarl
Lindqvist, får anföra följande,
Byggnadssektorn är i hög grad känslig för konjunkturväxlingar. Då den samtidigt är en betydande arbetsgivare är det också viktigt att sysselsättningen inom branschen ägnas särski1d uppmärksamhet. Dessa omständigheter
är allmänt erkända och de kan också sägas ha beaktats inom den landskapslagstiftning som avser åtgärder till tryggande av sysselsättningen. I landskapslagen om sysselsättning anges vissa riktlinjer såvitt gäller landskapets
och kommunernas åtgärder vid investeringar liksom ifråga om landskapsstödda
arbeten av investeringsnatur. Bedömningen av sysselsättningsåtgärderna skall
enligt denna lag ske mot bakgrunden av sysselsättningen inom landskapet, konjunkturväxlingarna och åtgärderna syfta till jämvikt mellan efterfrågan och
utbud av arbetskraft.
Emellertid synes dessa i lagstiftningen förutsatta intentionerna inte till
alla delar ha fullföljts, beroende närmast på avsaknaden av ett härför utformat verkställighetsprogram.
Enligt utskottets åsikt vore vidare åtgärder för åstadkorrunande av en bättre
översiktsbild av aktuella byggnadsprojekt nödvändiga och i första hand skulle
denna kunna bygga på landskapets och korrununernas samt annan långtidsplanering.
I princip bör de samhällsfinansierade investeringarna först korruna i fråga
såsom en utjämnande faktor för sysselsättningen men även det privata näringslivets investeringar bör kunna inpassas i sysselsättningsbilden med beaktande
av de behov som i sådana fall kan fordra särskilt hänsynstagande.
Utskottet omfattar sålunda i princip motionen och förutsätter att de större
samhällsfinansierade projekt där sysselsättningseffekten är hög samordnas
och att också den privatfinansierade byggnationen därvid beaktas. Såsom sam-

-2ordningsorgan i dessa fall finner utskottet att arbetskraftsbyrån och
arbetskraftskorrrrnissionen lämpligen kan ifrågakomma . För nännare uppföljning borde fortgående samlas uppgifter om byggnadsprojekt och närmare
regler eller handlingslinjer bör
för handläggningen av hithörande
frågor .
Utskottet får med hänvisning till det ovan anförda föreslå
att Landstinget hemställer hos landskapsstyrelsen om åtgärder, som med särskilt
hänsynstagande till samhällsfinansierade
inves~eringar avser att upprätthålla möjligast jämn sysselsättning inom byggnadssektorn.
Mariehamn den 27 februari
vägnar:

~
sekreterare .

Närvarande i utskottet: ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt
ledamöterna Olof Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund .
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