
1976-77 Lt - Hot. nr 15 och 21 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 10/1976-77 

med anledning av av 

ltm Lasse Wiklöfs m.fl.hemställningsmotion 

om utgivning av skriften "Att flytta till 

Åland" i finsk språkdräkt, och 

ltm Magnus Bergroths m.fl.hemställningsmotion 

om utredning av de inflyttades situation samt 

om åtgärder för information-, kurs- och an

nan verksamhet bland de inflyttade. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotioner inbegärt finans

utskottets yttrande. Då syftet med hemställningsmotionen nr 15 ingår som 

en del av de i motionen nr 21 nämnda åtgärderna har finansutsKottet med 

hänvisning till 23 § Arbetsordningen behandlat motionerna i ett samman

hang och däröver avgivit ett betänkande. Utskottet har i ärendet hört 

lantrådet Alarik Häggblom, ltm Magnus Bergroth, socialchefen Bengt Linde, 

chefen för näringsavdelningen Tor 111attsson, kanslisekreteraren Lars-Ing

mar Johansson samt socialdirektören i Mariehamn, Leif Jansson samt rektor 

för medborgarinstitutet, landskapsstyrelseledamoten Erik Sundberg och får 
anföra följande. 

Vardera motionen syftar såleoes till åtgärder avsedda att försöka undan-

röja de svårigheter som möL ~· inflyttade, underlätta deras anpass-

nlng till den nya omgivningen och öka kiinncdomcn om det i'1 Linds~'~' s:nnl1iillct. 

Det är uppenbart att vid inflyttning till ny omgim1ing uppstår olika svå

righeter av alil1ängiltig och praktisk karaktär som kan gälla bostadsför

hållanden, arbete, service och även i många fall språket. Det kan även 

gälla mera svårgripbara problemställningar, som de inflyttade ställs inför 

.~tt för dem främmande samhälle innebärande isolering och en allmän 
l 

känsla av främlingskap som följd. Det bör vara en samhällsuppgift att så 

långt möjligt försöka undanröja sådana svårigheter och medverka till att 

de inflyttade kan känna trivsel och samhörighet med det åländska samhället. 

Detta kan ske i olika former av det slag som föreslås i motionerna genom 

tillhandahållande av information, ordnarrdet av kurser och även genom upp

sökande verksamhet. Åtgärderna kan enligt utskottet i stort uppdelas i dels 

social och kurativ verksamhet och dels information om självstyrelsen. 

Ofta bör dessa åtgärder gå hand i hand och det synes riktigt att de första 

kontakterna med det åländska samhället och självstyrelsen kan ske i posi

tiv anda. Utskottet vill också särskilt poängtera arbetsgivarnas roll och 

ansvar sosom vtiscntligt i s;JJI1rrtanh:mgct. Ofta sker dc :Ciirst:1 kont:1ktcma med 

inflyttningsorten genom arbetsgivaren och det finns skäl att redan i detta 
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skede försöka förbättra upplysningsverksamheten genom samverkan mellan ar

betsgivare, arbetskrafts- och landskapsmyndigheterna. 

Utskottet har konstaterat att det i många avseenden försiggår en aktiv verk

samhet i de i motionerna nämnda syftena. Detta arbete har i första hand 

skett genom de kommunala socialvårdande myndigheterna och församlingen i 

~1ariehamn, vilka aktivt uppmärksammat problemen bland de inflyt

tande. Många av de aktualiserade frågorna är av den karaktären att de på 

fältet bör omhänderhas av de kommunala myndigheterna,,1varvid utskottet givet

vis förutsätter att landskapsmyndigheterna å sin sida på allt sätt medver

kar till och bistår i arbetet med information och andra lämpliga åtgärder. 

särskilt 
Vad beträffar kursverksamheten och däri inr~r:i[len n:Eonnation har utskottet / 

funnit anledning uppmärksamma den aktiva insats som medborgarinstitutet 

utfört alltsedan 1967. Vid denna tidpunkt startade kurser i svenska för 

finskspråkiga. Verksamheten har sedan dess utvecklats med beaktande av 

de behov som framkommit. Arets kurs i svenska är t.ex. med beaktande av 

deltagarnas förkunskaper uppdelad på tre nivåer. Institutet har genom ak-

tiv, .så att säga uppsökande verksamhet, försökt nå ut till alla kategorier 

inflyttade. Uppenbart är att institutets verksamhet inneburit även en ku

rativ verksamhetsdel och särskilt komnit att utgöra ett kontaktskapande 

medel inte bara genom språkkurser utan även genom den övriga kursverk

samheten. Såsom ett led i undervisningen ingår ingår
1 

inte bara i srrt!i..:.

serna1utan också i en del specialkurser infonnation om Åland och själv

styrelsen såsom en väsentlig del. I viss mån hämmas denna del av brist 

på lämpligt undervisningsmateriel. Ett annat uppenbart problem i nu av-

sedd fråga är att man inte kan nå kontakt med alla vars delta~ande vore 

önskvärd. 

Utskottet vill för sin del poängtera att på basen av de goda erfarenheter 

som hittills uppnåtts finnes anledning till ytterligare satsning och ut

veckling av denna sida av verksamheten. 

Av det informationsmaterial som finnes om Åland och självstyrelsen är allt 

inte avpassat för eller lämpligt vi d undervisning ellc:r såsom en förstahands

introduktion. Ur den synpunkten skUle~nförkortade och omarbetade versionen 

av broschyren "Att flytta till Åland" som landskapsstyrelsen diskuterat, 

haft en viss uppgift att fylla som informationsmaterial. Enligt uppgift 

kornmer frågan om utgivande av skriften i justerad form att ånyo behandlas 

av landskapsstyrelsen inom kort. 
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En första uppgift synes det erui~ utskottets uppfattning vara att försöka 

klarlägga i vad mån hittills vidtagna åtgärder har .givit · för resultat 

i fråga om de i motionerna aktualiserade frågeställningarna/ mecl avsikt att 

utröna i vilka avseenden ytterligare åtgärder kan vara aktuella . I en 

sådan undersökning kan man räkna med att få svar på i vad mån redan inom 

ramen för existerande verksamhet det väsentliga av infomationen l bro

schyren "Att flytta till Åland" kommer de inflyttade till del. 

Den nämnda utredningen torde lämpligen gåras under överinseende av land

skapsstyrelsen eller en särskilt tillsatt arbetsgrupp av förtroendemän . 

Allmänt kan tilläggas att någon egentlig kartläggning av problemen icke 

gjorts och att det därför är svårt att konstatera var det brister i åt

gärderna~;~\lka kategorier som inte kan nås av den nuvarande verksamheten , 

Utan ytterligare utredning är det därför svårt att få en uppfattning om 

vilka ev. konkreta åtgärder som borde vidtagas. 

Med hänvisning av det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn, den 23 

ordförande 

att landstinget måtte hemställa hos land

skapsstyrelsen om utredning i vad mån hit

tillsvarande åtgärder medverkat till de 

inflyttades anpassning till det åländska 

samhället och i vilka avseenden ytterligare 

åtgärder 1 och inf ormation k;m v:.ua cr f or

clcrhga. 

~G::-
sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Eklund, viceordföranden Olof Jansson 

samt ledamöterna Torvald Söderlund , Mattsson och Wiklöf. 
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