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FINANSUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 
15/1991-92 med anledning av landstingsman 
Bert Häggbloms m.fl. hemställningsmotion till 

landskapsstyrelsen om stöd för uppfinningar och 
produktideer. 

Landstinget har den 27 mars 1992 inbegärt finansutskottets utlåtande över motionen. 
Utskottet, som i ärendet hört avdelningschefen Harry Jansson, får med anledning härav 
anföra följande. 

Motionärerna föreslår att landskapsstyrelsen årligen skulle utdela pris till ett företag i 
landskapet för bästa uppfinning eller ide som innebär att nya arbetsplatser skapas. 
Motionärerna konstaterar att det visserligen finns olika bidragsformer för företagare och 
uppfinnare, men de anser att dessa stödformer inte bidmr till att exponera uppfinningarna 
på marknaden. 

Finansutskottet har i likhet med motionärerna kunnat konstatera att de i motionen 
upptagna frågorna är angelägna och på allt sätt bör ägnas uppmärksamhet, särskilt med 
tanke på de möjligheter till nya arbetsplatser som kan skapas genom att stödet sätts in i 
rätt skede. I landskapets budget finns medel upptagna för ändamålet bl.a. under 
momenten 27. 02. 62 understöd för industrins forsknings- och 
produktutvecklingsverksamhet och 27.02.85 produktutvecklingslån. Även under flera 
andra moment finns anslag upptagna som kan komma ifråga för ändamålet. Avsikten är 
att anslagen skall användas för att bevilja företag m.fl. bidrag för forsknings- och 
utvecklingsprojekt som gäller nya och internationellt konkurrenskraftiga produkter och 
produktionsmetoder. Ålands teknologicentrum har här spelat en central roll genom att de 
kunnat bidra med kunskap och nya utvecklingsbara ideer. De har också en viktig uppgift 
vad gäller att förmedla kontakter och utvärdera. projekten. Teknologicentrum har vidare 
en bred kunskap om de möjligheter till finansieringskällor, främst externa som finns, och 
på det sättet kunnat ge värdefull information till småföretagare. Samma sak gäller i stor 
utsträckning med kontakterna till riket och övriga Norden att dessa i många fall handhas 
av Ålands teknologicentrum. 

Landskapsstyrelsen har kunnat konstatera att det i första hand är i det skede då en 
uppfinning skall utvecklas från uppfinning till en på marknaden konkurrenskraftig 
produkt som stödet bör sättas in för att ge största möjliga effekt. 

Motionärernas förslag syftar inte till att förstärka de stödformer som för närvarande finns 
utan istället till att utdela ett pris. Utskottet ~ar dock kunnat konstatera att sådana pris 
redan finns bl.a. anordnar en i riket nystartad svensk förening "Ideresurs r.f." årligen 
pristävlingar. Ålands företagarförening har haft kontinuerliga kontakter till denna 



förening som även stöder verksamhet . i landskapet. Vidare arrangerar Mariehamns 
juniorhandelskammare en årlig tävling, där man utser årets företagare. Visserligen 
utdelas ingen penningsumma, men priset är förknippat med stor uppmärksamhet som kan 

vara värdefull i marknadsföringshänseende. 

Finansutskottet anser i likhet med motionärerna att stödet för produktideer och 
uppfinningar bör ökas, men att inrättande av ett nytt pris inte är det mest ändamålsenJiga 
sättet, dels med tanke på att det redan finns sådana tävlingar, dels med tanke på att man 
anser att landskapet Åland är ett för litet område för att en sådan tävling skall ha 
förutsättningar för att ge ett gott resultat. Utskottet anser därför att, om möjligheter till 
ytterligare bidrag för än9amålet finns, bör de istället koncentreras till de stödformer som 
redan tillämpas och visat sig ändamålsenliga. I det här sammanhanget skall också 
poängteras Ålands teknologicentrums viktiga funktion. 

Med hänvisning till det anförda föreslås 

Mariehamn den 28 april 1992 

att landstinget förkastar hemställ
ningsmotion nr 64/1991-92. 

På finansutskottets vägnar: 

Magnus Lundberg 
ordförande 

Elisabeth Naucler 
sekreterare 

Nfuvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Magnus Lundberg, 
viceordföranden Tuominen samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund . . ; ; 


