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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

5 /1984-85 med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 3 § landskapslagen om landskaps

stöd för avlönande av kommunala näringsombudsmän. 

Landstinget har den 28 september 1984 inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande 

över ovannämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamo

ten Olof Salmen, t.f. utvecklingsplaneraren Veronica Johansson och VD för Ålands 

Handelskammare Jan-Erik Rask, får i anledning härav anföra följande. 

Enligt nu gällande lagtext i 3 § 1 mom. landskapslagen om landskapsstöd för avlönande av 

kommmunala näringsombudsmän (34/75) har kommuner som tillhör bärkraftsklass 1-3 

rätt till landskapsandel om 60-80 procent för avlönande av en näringsombudsman. Enligt 

nämnda paragrafs 2 mom. kan landskapsstyrelsen av särskilda skäl dessutom bevilja 

landskapsandel till högst 50 procent av lönekostnaderna för avlönande av näringsombuds

män i kommuner som inte tillhör någon av de nämnda bärkraftsklasserna. 

Enligt framställningen anser landskapsstyrelsen att det inte är ekonomiskt ändamålsen

ligt att ge kommun lagstadgad landskapsandel för avlönande av näringsombudsmän och av 

den anledningen föreslår landskapsstyrelsen att landskapsandel även till kommuner i 

bärkraftsklass 1-3 skall utgå efter prövning. 

Utskottet har erfarit att frågan om anställande av flera näringsombudsmän i synnerhet i 

rand- och skärgårdskommunerna aktualiserats av ekonomiska rådet, som i en skrivelse 

till landskapsstyrelsen den 7 juli 1983 anför bland annat att rådet i ett flertal 

sammanhang konstaterat att det föreligger behov av att stärka kommunernas 

engagemang i näringslivsfrågor. Som ätgärd i syfte att erhålla en närmare lokal 

förankring av regional- och näringspolitiken i landskapet föreslår rådet att landskapssty

relsen tar initiativ till att utveckla ett nät av kommunala näringsombudsmän. 

Utskottet har kunnat konstatera att det i dag i landskapet finns endast en näringsom

budsman anställd. I samband med förslaget till ordinarie ärsstat för 1984 behandlades 

frågan om avlönande av kommunala näringsombudsmän i finansutskottets betänkande nr 

2/1983-84. I betänkandet ingick bland annat följande mening: "Finansutskottet anser det 

vara av största vikt att det tillkommer fler näringsombudsmannatjänster och vill då 

särskilt i sammanhanget poängtera vikten av att tjänsterna åtminstone i initialskedet är 

hel tidssysslor." 



Med beaktande av vad som här framförts föreslår utskottet att framställningen bör 

förkastas~· Det käh likväl finnas skäl till en närmare diskussion om 

näringsombudsmannasystemets framtida utformning. Utskottet förenar sig med 

finansutskottets åsikt om att systemet bör utvecklas och tjänsterna upprätthållas som 

heltidstjänster. En översyn av bestämmelserna kan däremot ta fasta pä i vilken män det 

är ändamålsenligt att tjänsterna är gemensamma för tvä eller flera kommuner. Likaså 

kan det övervägas om bidraget för avlöning av näringsombudsmän kan tidsbegränsas, 

varigenom dessa kunde betraktas som konsulter för kommunernas näringsliv under vissa 

är. Sett över en längre tidsperiod kunde dä ett större antal kommuner komma 

åtnjutande av bidrag för ändamålet inom ramen för anslag i ordinarie årsstaten. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget mätte förkasta det i framställningen nr 

42/1983-84 ingående lagförslaget. 

Mariehamn den 15 november 1984. 

Pä lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v.ordf. Mattsson samt 

ledarnät. Lönn, Nordlund och Söderholm. 


