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SAMMANFATTNING

Motionen
I ltl Folke Sjölunds m.fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen utarbetar
ett åtgärdsprogram för att förbättra småföretagarnas verksamhetsförutsättningar även med
sikte på att dessa kan aruitälla flera personer.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen förkastas.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet delar motionärens uppfattning att det i landskapet finns ett stort antal
småföretag som tillsammans utgör en stor potentiell sysselsättare. Småföretagen skulle
med bättre förutsättningar att verka och med bättre möjligheter att nyanställa personal
kunna anställa fler. Detta skulle leda till att landskapet skulle erhålla en lägre
arbetslöshetsnivå och därmed minska samhällets kostnader för arbetslöshetsunderstöd.
Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen i samarbete med Ålands företagareförening
gör en utredning om industrins betydelse för Åland, dess framtidsutsikter och
verksamhetsförutsättningar. Utredningen riktar sig främst mot småindustrins
verksamhetsförutsättningar. Utskottet koru;taterar vidare att landskapsstyrelsen nyligen
har avgivit ett lagförslag om utökande av landskapsgarantiema från 30 miljoner mark till
50 miljoner mark, vilket utskottet ställt sig positivt till. Utskottet har dessutom erfarit att
landskapsstyrelsen f.n. utarbetar ett lagförslag om underlättande för småföretag att
erhålla riskkapital. Vad gäller underlättandet för småföretagare att starta eget företag har
utskottet vidare erfarit att Ålands företagareförening tillsammans med handelskammaren
bidrar med råd och anvisningar, vilket sker bl.a. med stöd av landskapsmedel.
Utskottet konstaterar med beaktande av ovanstående, att de åtgärder som föreslås i
motionen delvis redan har vidtagits och att vissa av resterande åtgärder redan påbörjats.
Utskottet anser med beaktande av detta att motionen bör förkastas.
Utskottets beslut har fattats genom omröstning (3-2), varvid beslutet har biträtts av
ordföranden Tage Boman, vice ordföranden Ronald Boman och ledamoten Häger.

-2ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 27 mars 1996 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson, t.f.
avdelningschefen Per Ekström och ombudsmannen vid Ålands företagareförening Bo
Helenius.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden
Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Häger och Sjöstrand.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget måtte förkasta
hemställningsmotion nr 37 /1995-96.
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