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FINANSUT SKOTTETS betänkande m 4/1965 med anledning av landstingsmah Guhnar Häggbloms hemställningsmotion med f Ör$lag om utredning, på
vilka sätt state n stöder syseel~ättning samt i
vilken proportibh man i landskapet bli~ delaktig
i dessa stödåtgärder (4/1965) 1
Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget
inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet härmed vördsamt ,anföra
följande:
Staten understöder sysselsättningsfrämjande företag genom ~ bidrag,
lån pä varierande villkor och t.o.m. genom deltagande i sädana företag
genom aktieteckning. Det är förenat med betydande svårighete~ att utröna, i vilken . form och i vilken utsträckning staten understött företag
på dessa sätt. En undersökning är dock nödvändig om det skall bli möj-ligt för landskapets myndigheter att taga ställning till frå~an 1 om vi
i landskapet i full utsträckning blivit delaktiga av motsvarande förmåner, Dä undersökningen borde utsträckas över en följd av å~, måhända
sä längt bakåt som till 1950-talets början, synes det utskottet svårt
att bestämma en tid, inom vilken undersökningen bör slutföras . Med sannolikhet blir det nödvändigt att för undersökningen anlita speciell arbetskraft. Det är dock icke uteslutet, att åtminstone partiella undersåKningar kunna genomföras så långt under innevarande år, att de kunde
beaktas i budgetförslaget för år 1966.
Utskottet omfattar motionärens förslag och emotser att landskapsstyrelsen inom den närmaste framtiden igångsätter detta undersökningsarbete på iämpligbefunnet sätt. Förutsättningar torde finnas att inom ramen
för redan beviljade anslag erlägga kostnaderna fram tiJ_l hästsessionen .,
dä eventuellt tilläggsanslag kan äskas.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget mätte hemställa hos landskapsstyrelsen om en utredning, på vilka sätt staten
stöder sysselsättning samt i vilken proportion man
i landskapet blir delaktig i dessa stödåtgärder.
Mariehatnn / den 17 mars 1965.
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Närvarande i utskottet : ordförande·n Lennart Mat1f'son 1 viceordf öran-

d1~n Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar HäggblOJI1 1 Leandersson och
lndfors.

