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LAG- OCH EKONOl\.llUTSKOT
TETS BETÄNKANDE nr 18/1991-92 
med anledning av ltm Jan Liljehages 
m.fl. hemställningsmotion till landskaps
styrelsen om en "Starta eget" - kampanj. 

Landstinget har den 6 april 1992 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 
nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört t.f. verkställande direktören för Ålands 
handelskammare Agneta Erlandsson-Björklund och företagskonsulenten Anneli Ahlgren 
får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att samhället genom kampanjer i sysselsättningsfrämjande syfte bör 
uppmuntra till småföretagande. 

Utskottet konstaterar att det åländska näringslivet är mångfasetterat och att det till största 
delen består av småföretag. Viljan att starta eget är och har länge varit stor i landskapet. 
Vid Ålands handelskammare, Ålands företagareförening och landskapsstyrelsen får man 
fortlöpande ta emot många förfrågningar gällande möjligheterna att starta eget. 

I dagens ekonomiska situation med bl.a. mycket höga räntor är det dock många gånger 
förenat med stora svårigheter att börja med helt ny företagsverksamhet. Från 
landskapsstyrelsens och handelskamrnarens sida har man därför valt att i första hand 
satsa sina begränsade resurser på befintliga företag som har förutsättningar att klara sig 
igenom den ekonomiska stagnationen. Den s.k. Starta eget-kampanj som bedrevs i mitten 
av 80-talet får under hösten sin fortsättning i kampanjen "Utveckla Ditt företag". 
Kampanjen, vars målsättning är att stärka företagen så att lönsamheten kan förbättras, 
bedrivs som ett samarbetsprojekt mellan landskapsstyrelsens näringsavdelning, Ålands 
handelskammare och Ålands högskola. De kurser som ingår i kampanjen lämpar sig 
också väl för sådana som ämnar starta eget företag varför utskottet inte för tillfället 
finner tillräckliga behov för en särskild starta-eget kampanj. 

Med hänvisning till ovan anförda får utskottet härmed föreslå 

Mariehemn den 10 september 1992 

att Landstinget måtte förkasta 
hemställningsmotion nr 57I1991-92. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Tage Boman 
ordförande 

Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföranden 
Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 


