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SAMMANFATTNING

Motionen
I ltl Lasse Wiklöfs m. fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen skall inleda
förhandlingar med statsmaktens företrädare i syfte att nedbringa indirekta skatter och
arbetskraftskostnader för småföretagen och servicenäringarna för att uppnå ökad
sysselsättnings grad.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen förkastas.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet konstaterar att motionen syftar till att uppnå ökad sysselsättning i landskapet
genom en sänkning av indirekta skatter och arbetskraftskostnader för småföretagen och
servicenäringarna. Utskottet har erfarit att sysselsättningssituationen har förbättrats under
de senaste åren med cirka 1 procent per år fram till år 1996 så att den genomsnittliga
arbetslösheten under 1996 var 5,2 procent. Fram till april 1997 har arbetslösheten sjunkit
ytterligare så att den genomsnittliga arbetslösheten just nu är 5, 0 procent. På
arbetsförmedlingen finns för närvarande 195 lediga platser anmälda och inför
turistsäsongen råder det t.o.m. brist på yrkesutbildad arbetskraft inom vissa
yrkeskategorier i turistnäringen och restaurangbranschen.
Prognosen för
sysselsättningsutvecklingen är dessutom fortsättningsvis god.
Utskottet delar motionärernas åsikt att det - särskilt på Åland - är småföretagen och
servicenäringarna som har utvecklingsmöjligheter och därför bör ägnas uppmärksamhet.
Dock anser utskottet att med de förutsättningar som föreligger idag kan ytterligare
stimulerande åtgärder för att öka sysselsättningen få till följd en överhettning på
arbetsmarknaden. Därför skulle landskapsstyrelsens position vid de av motionärerna
föreslagna förhandlingarna enligt utskottets mening inte i nuläget vara gynnsam.
Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att motionen förkastas.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 2 april 1997 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen.
Utskottet har i ärendet hört byråchefen Harry Sjölund.
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I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden
Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Sjöstrand och ersättaren Lundberg.
Beslutet tillkom genom omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträddes av ordföranden
Tage Boman, viceordföranden Ronald Boman och ersättaren Lundberg.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 38/1996-97.

Mariehamn den 29 april 1997
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