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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8 /1984-85 

med anledning av landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskapslag angående änd

ring av 3 § landskapslagen om Iandskapsstöd för avlö

nande av kommunala näringsombudsmän. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 5/ 1984-

85. Utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta lag- och ekonomiutskot

tets betänkande förutom beträffande vad som anförs om näringsombudsmannasystemets 

framtida utformning. 

Enligt utskottets uppfattning finns det för närvarande inte något behov av en översyn av 

lagens bestämmelser beträffande i vilken form näringsombudsrnannatjänsterna bör 

upprätthållas för att berättiga till landskapsandel och -understöd. I lagens 5 § sägs att 

landskapsandel och -understöd även kan beviljas fastän uppdraget som näringsombudsrnan 

innehas som bisyssla eller i kombinerad tjänst eller befattning. Den flexibilitet lagen 

medger bör 1andskapsstyre1sen iaktta när den behandlar ansökningar från kommuner som 

önskar inrätta näringsombudsrnannatjänster. I samband med behandlingen av ordinarie 

årsstaten för år 1984 framfördes i finansutskottets betänkande (nr 2/ 1983-84) bl.a. att 

det är av största vikt att det tillkommer fler näringsornbudsmannatjänster. Enligt 

utskottet bör 1andskapsstyrelsen snarast vidta åtgärder så att landstingets intentioner i 

denna fråga förverkligas. I de förhandlingar som följaktligen kommer att föras mellan 

landskapsstyrelsen och kommunerna bör förutom vad här ovan nämnts även gemensamma 

näringsombudsmannatjänster för två eller flera kommuner diskuteras. 

En minoritet i utskottet bestående av ledamöterna Lindfors och Sagulin har inte 

omfattat utskottets förslag om förkastande och anmält avvikande åsikt. Enligt minorite

tens åsikt är det inte ändamålsenligt att det i lagen ingår en ovillkorlig bestämmelse om 

att landskapsande1 beviljas kommuner för kostnader vid avlönande av näringsombudsman. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte förkasta det i framställningen nr 

42/ 1983-84 ingående lagförslaget. 

Mariehamn den 12 december 1984. 
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På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Boman, v.ordf. Undfors, ledamöt. 

Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Johansson, Nordlund, Sagulin, Wilhelms och Öberg. 


