
Framst.nr 27/1973. 
LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betä nkande 

nr 11/1972-73 med anledning av Ålands l and~ 

skapsstyrelses framställning till Ålands 

landsting med förslag till l andskapslag om 

arbetskraftspolitisk finmrniering av produk .. -

tionsverksamhet. 
Sedan landstinget över fören ä1:mda fraos tällning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets betänkande har utskottet 1 som i ärendet hört lapt~ 

rådet Alarik Häggbloo och chefen för nä ringsavdelningen Tor Mattssop, 
i 

behandlat ä rendet och f å r hä rmed vördsamt anföra följande ~ 

Utskottet omfattar l andskapsstyrelsens åsikt att skärgårdskommu-

nerna bör erhålla samma stöd som utvecklingsområ dets första zon. 

De ekonomiska förhå llandena i skä rgå rdsornr å de t motsvarar ju de factp 

de förhållanden som råder i utvecklingsområ dets första zon. Ubskott~t 

har även noterat, a tt man på rikshå ll på sistone börjat f ä sta s tö~r~ 

avseende än tidigare vid de för skä rgå rdsområdena specifika proble

men vad gäller nä rin gsliv, kommunika tioner e tc. 

Enär arbetskraften på f a sta Ål and till följd av de korta avstånd $D 

och de allt bättre kommunikationerna ej ä r bunden till de a rbe tstill

f ä llen, som råkar finn a s i den ome delbara omgivningen och då landsk~

pet i dess helhet hänförts till utvecklingsområdets andra zon 9 ha~ 

utskottet ifrågasatt ri.ktigheten i a tt l ämna J.Viariehanms stad helt och 

hållet utanför l agens tillämpn i ngsomr å de. Så l~nge den nuvarande öv~r
hettningen på a rbetsmarkn a den inow Mariehamnsregionen fortgå r bör dpck 9 · 

enligt utskottets uppfattning 9 l agens tillämpningsomr å de omfa tta fö~e

när.Ltnda region endast om synnerligen vägande skäl föreligger. Ett ab:

solut villkor dä rvid bör vara a tt arbetskraftspolitiskt fin ansierings

stöd ej ges åt företag för arbetsplats, som besätts med importerad ~ 

främmande a rbetskraft. Genom begränsningen av l agens tillämpning re~ 

gionellt inom l an dskapet bör s å lunda lagens anda och mening kunna f~ll 

f0ljas , nämli.r;en a tt främs t utgöra ett kraftigt stöd för en positii.7 

a rbetskraftspolitisk utveckling i de yttersta glesbygderna 9 där det 

verkliga behovet av dylika stödåtgärder föreligger. Denna begräns.

n ing torde tillika inn ebär a, at t det toal a stödet som kan ges för 

l a ndskape t 9 oakta t stöd till skärgården enligt zon ett 9 ej komme r 

a tt stiga till högre belopp än vad som vore f allet om h el a l ands kapet 

utan begränsningar skull e kunn a erhålla finansierin gss t öd till belopp 

som i rikslagen föruts ä tts för utvecklingsomr å dets andra zon. 

Utskottet har noterat 9 at t fraostä llningen ej innehåller stadgan~ 

de om något or gan s om skull e motsvar a den i 7 § rikslagen avsedda 

r ådgivande kommissionen. Utskottet ha r hä rvidlag beslutat 9 att ej 
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ftireslå någon ändring av eller något tillägg till lagtexten 9 men för

utsätter att lnndskapsstyrelsen för att erhålla en grundlig och q.11:.. 

sidig bedömning av de ärenden av föreliggande art 9 som kor:m11er att 

föreläggas landskapsstyrelsen till avgörande 9 kommer att bereda 

ett representativt organ möjlighet att uttala sig i frågor som rör 

arbetskraftspolitisk finans i ering av produktionsverksarnhet. 

Utskottet föreslår slutligen en omstilisering av framställningen~ 

1 § 1 mom. och 7 §. 
På grund av det ovan 8J1förda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

dock sålunda att l § l mom. och 2 mom. 2 me~ 

ningen och 7 § erhåller följande lydelse~ 
1 §. 

Inom ramen för i ordinarie årsstaten upptagna anslag kan arbets

kraftspoli tisk finansiering beviljas företag för den olägenhet anli

tande av okyalificerad arbetskraft medför i enlighet med vad i dermp, 

l ag stadgas. 

Finansiering kan även på särskilda skäl beviljas företag 9 som grundas 

eller finnes på fasta Åland. 

7 () 
" . 

Den som genom att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter 

förorsakat 9 att arbetskraftspolitisk finansiering utbetalats utan 

grund 9 skall dömas till böter 9 såframt icke för gärningen annorstä

des i l ag ä r stadgat strängare straff 9 52ch skall samtidigt bestämm~~ 
ntt den bcvj_ljD,de fin crn sieringen sko.11 å terbetalss till l aric1 sk0,pe t 
Dcd tio (10) procents årlig r änta 9 räknat från utbeta lningen av fi-
rn1nsieringe11. 

M:::T.i ehanm 9 deri 28 crngust.i 1973. 

2ä lag-och ekonoDiut~kottcts vägn2r: 
/ . /' 

l /Öi o:y, ~I1inds tröm 
oJ:?6.fö rande 

Närvarande i utskottet ~ ordföran den Lindströrn 9 viceordföranden 

Arvidsson sarnt ledamöterna Olof Jansson (delvis), Sven Lembe rg (del .... 

vis och Rolf Carlson (delvis). 
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