
1987-88 L t - Hemst.mot.nr 19 - Fu 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 13/1987-88 med anledning av ltl 

Barbro Sundbacks hcmställningsmotion 

till landskapsstyrelsen angående bil

dande av ett förlags- och distribu

t ionsbolag för landskapsförvaltningens 

publikationsverksamhct. 

Landstinget har den 7 december 1987 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Gunnevi Nordman, ekonomi

chefen Börje Axen, yrkesutbildningsinspcktörcn Gösta Hclander samt ordföranden i 

Alands litteraturförening Benita Mattsson-Eklund. 

Ålands landskapsstyrclsc producerar årligen en stor mängd publikationer. Som 

exempel kan nämnas Aländsk utredningsscric, Alands författningssamling, en rad 

skilda årsberättelser och utredningar samt läromedel och läroplaner för såväl 

grundskola som gymnasium. I motionen föreslås att denna publikationsvcrksamhct 

skulle samordnas genom inrättande av ett landskapsägt publikations- och distribu

tionsbolag. 

I anslutning till motionen har framhållits att en uppgift för det föreslagna bolaget 

skulle vara att underlätta utgivning av skönlitteratur. Finansutskottet har i 

sammanhanget inhämtat att det för närvarande inom landskapet verkar tolv aktiva 

författare. Därutöver kommer alla de som kan betraktas som amatörskrivare. 

Utskottet har erfarit att de administrativa frågorna i samband med utgivning ur 

dessas synvinkel inte upplevts som direkt problematiska. I stället ligger de stora 

problemen i de relativt stora upplagor som krävs för att få lönsamhet i produktio-

ncn. 

Enligt finansutskottets mening är de samordningsvinstcr som kan vinnas genom att 

förvaltningens publikationsvcrksamhet koordineras det primära bland de förslag 

som förts fram i motionen. En sådan samordning kunde med fördel planeras och 

genomföras inom ramen för den utredning och reformering av förvaltnings

organisationcn som för närvarande pågår. Något behov av ett särskilt förlagsbolag 

skulle det, mot bakgrund av de utredningar utskottet gjort, således inte finnas. 

Utskottetslcdamoten Mattsson har skriftligen reserverat sig mot beslutet. 
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 7 april 1988. 

att Landstinget med förkastande av 

hcmställningsmotion nr 19/1987-88 

bringar betänkandets motivering till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrickson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, . 
viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Lundberg och Mattsson. 



RESERVATION 

Vid hörandet av personer med god kännedom om förvaltningen 
har det tydligt framkommit ett behov av de åtgärder som 
föreslås i motionen. 

Likaså har Ålands Litteraturförenings ordförande poängterat 
nyttan och önskvärdheten av att åländska skrivare, skön
litterära och även författare av mera "faktabetonade" 
alster skulle ges möjligheter att få råd och stöd från 
en sakkunnig instans. 

Det finns således ett uttalat behov av sakkunnig hjälp 
på olika plan såväl inom förvaltningen som inom den 
åländska skrivarkretsen. 

Undertecknad anser därför att motionens kläm borde ha 
omfattats med den ändringen att i klämmen skulle ha 
tillfogats ett förslag om en utredning över hur de 
föreslagna åtgärderna bäst skulle kunna genomföras. 
Mitt förslag vann dock inte understöd i finansutskottet. 

Mariehamn den 07 april 1988 

f ·~ ~ ~c:±t~\. 
Inger Mattsson 


