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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 21/ 1 med av 

Mirjam Öbergs hemställningsmotion 

av ett 

centrum. 

av 

utvecklings-

har den 18 mars 1985 inbegärt finansutskottets utlåtande över nämnda 

Utskottet, som i ärendet hört Alands företagarförenings ombudsman 

yrkesutbildningsinspektören Gösta Helan det·, biträdande direktören 

Karlsson och avdelningschefen 

påtalas de svårigheter som de åländska 

att följa den tekniska utveckHngen inom 

med anledning härav 

på grund av 

områden. En 

på problemet skulle enligt motionärens åsikt vara att ett tekniskt 

där speda.Hsthjälp inom olika kunde tillhandahållas. 

efterlyser i första hand en utredning. 

företagen bedriver för närvarande försöks-, testnings-, utprov-

och provtagningsarbete i mycket Hten utsträckning och har inte heller 

ramen för befintliga åländska organisationer byggts upp något samarbete på 

Den verksamhet som äger rum sker i första hand genom kontakter utanför 

t.ex" mässbesök, besök vid utvecklingscentra och kontakter med 

gäller fåtal större företag som finns i landskapet så har dessa 

.laboratorier, verkstäder o.dyl. där enklare provtagning m.m. kan ske, 

den mer kostnads

branschorganisa tioner runt orn 

att 

forskningen samarbetar med 

Ma.n anser också vara 

sådan forskning 

att det på Åland finns 

särskilda problem som sammanhänger med den småskaliga näringsstrukturen och 

svärligen kan studeras och utvecklas utanför landskapet. Tvärtom är det ett 

område som mycket väl lämpar sig att satsa på och där erfarenheterna också skulle 

vara till nytta för andra. 

landskapets budget upptas anslag för produktutveckling, dessa medel kan också 
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användas för den typ av teknisk utbUdnihg och forskning som de åfändska 

har användning för, men så sker för nä.rvarand<t: 

troligen på grund av otUlräckHg information. 

Finansutskottet anser att den förbättring som otvivelaktigt kan göras inom 

området för den tekniska utvecklingen i första ske genom bättre 

utnyttjande av de resurser som redan finns. kunde t.ex. 

tionerna bättre utnyttjas genom specialiseringar på områden medan andra 

omräden enbart skulle göras tUl föremå1 för forskning utanför Åland. Vidare bör 

landskapsstyrelsen kunna se över sin egen verksamhet så att landskapets olika 

former för stöd till teknisk utvveckling som t.ex. rådgivning etc. bättre kunde 

anpassas till behoven och det direkta ekonomiska stödet skulle information 

kanaliseras på ett effektivare sätt. är därför viktigt att 1andskapsstyre1-

sen grundligt går igenom de svårigheter att nå ut som fra.mkommit vid behand~ 

lingen av motionen och till att börja med uppgör ett 

verksamheten. Härigenom skulle landskapsstyrelsen 

mera uppfattning om behovet av ett tekniskt 

Den viktigaste faktorn i allt det arbete som här 

för den fortsatta 

en viss tid fä en 

upp de enskilda 

och deras behov av hjälp. Det är därför nödvändigt att inrikta åtgärderna 

på att i hand hjälpa dem så att med ekonomiskt stöd kan skaffa den 

utbildning och kunskap som behövs och kunna komma fram till vilka just deras 

behov är. 

Att 1 det här skedet föreslå att landskapsstyre!sen gör en utredning med direkt 

syfte att upprätta ett tekniskt utveckHngscentrum anser finansutskottet inte vara 

motiverat eftersom det ännu inte är klart vilken omfattning verksamheten skuUe 

få, viJ.ka områden som skulle inkluderas, och hur djupgående skulle bli. 

en 

nuvarande mheten och en sorn 

orter, I första hand bör den ekonomiska delen ses att de medel som 

överhuvudtaget kan användas för ändamålet också når rätt mottagare. 

För en jämförelse med vad som sker i omkringliggande regioner i Norden kan 

hänvisas till "Forskningspolitikk i Norden" (NORD, FPR-publlkasjon nr varav 

framgår att de danska myndigheterna satsat på ett ekonomiskt stöd till 

universitet och högskolor inom områden som är av särskilt Intresse för näringslivet. 
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närmare samarbete har konkretiserats genom ett förslag tlll etablering av 

"informatikksentre" vars syfte skulle vara att dra nytta av universitetens 

expertis tHl fördel för näringslivet. l Danmark finns dessutom tolv teknologiska 

informationscentra (TIC). I Finland har inrättats en Teknologisk utveckHngscentral 

(TEKES) som har övertagit den del av ministeriets verksamhet som syftar till 

teknisk forskning vid forskningsinstitut och tekniska högskolor samt tiU produktut

veckHng inom industrin. Här kan också nämnas den s.k. SITRA-fonden som beviljar 

medel i syfte att stödja det finska näringslivet. Island saknar från staten fristående 

forskningsorgan. Däremot har regeringen ett rådgivande organ vad gäller forsk

ningspolltiska frågor och beviljningsfrågor. Forskningsverksamheten har· hittills 

konsentrerats kring primärnäringarna som nu anses så välutbyggda att det rådgi

vande organet i sin långtidsplan föreslår att energiforskning och mer lndustrlinrik

tad forskning skulle ges högre prioritet i fortsättningen. I Norge finns ett tekniskt

naturvetenskapligt forskningsråd som upprättat egna forskningsinstitut. Varje insti

tut driver forskning inom olika specialområden. I Sverige slutligen har under de 

senaste åren flera åtgärder vidtagits i syfte att styrka det direkta samarbetet 

mellan universltetsforskningen och företagens egen verksamhet. Således pågår i 

dag ca.30 koUektiva forskningsprogram som finansieras av staten och industrin 

gemensamt. En rad forskningscentra, teknik- och utvecklingscentra för samarbete 

mellan högskolorna och omvärlden har etablerats under de senaste åren, som t.ex. 

Ideon i Lund, Teknikcentrum i Linköping och Innovationscentrum vid Chalmers 

tekniska högskola. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 7 oktober 198.5. 

att Landstinget med förkastande av 

hemstäUningsmotion nr 27 bringar be

tänkandets motivering till landskaps

styrelsens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Nauder 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice 

ordföranden Olof Jansson, ledamöterna Sundblom och Tuomlnen. 


