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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 16/1976-77 

med anledning av ltm Olof M. Janssons m.fl. 

hemställningsmotion beträffande åtgärder för 

effektivare inforn1ation om Aland och dess 

självstyrelse i riket och Norden. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansutskottets 

yttrande. Utskottet, som i ärendet hört kanslisekreteraren Lars-Ingmar Johans

son, får anföra följande. 

Ärligen utgår från landskapet genom olika kanaler och i olika former en rela

tivt betydande information om Aland och åländska förhållanden. Effekten av 

denna information är svår att mäta men också därvid kan anläggas olika syn

punkter,beroende på vilket slag av material och vilket mål som eftersträvas. 

Ifråga om tryckt material är det ofta fråga om i och för sig väl berättigade 

trycksaker som kan avse allt från turistbroschyrer till vetenskapliga arbeten. 

Därtill kommer även andra former av informationsutbud. Såsom motionärerna fram

håller gäller det att finna det rätta sättet och de rätta medierna för att 

informtionen skall nå fram. Åtgärderna måste alltså vägas mot och anpassas 

efter den effekt och de mål som eftersträvas. 

Utskottet, som ingående diskuterat problematiken,anser att det skulle föra 

för långt att i ett betänkande försöka ta upp olika informationsformer och 

deras möjligheter. I allmänhet kan dock konstateras att den i många avseenden 

viktiga massmediasektorn i allmänhet har både seriöst och relativt omfattande 

material från Aland. Största betydelsen på längre sikt vore att få Aland i 

högre grad beakta~ i skolundervisningen. 

Även om informationen från landskapet och dess myndigheter i dag i många en

skilda fall sköts väl synes informationsfrågan fordra en samordning och mera 

målmedveten och planerad inriktning samt även i vissa fall speciella arrange

mang. Utvecklingen har inom detta, liksom andra områden,ställt särskilda krav 

även på informationssidan och specialkunskaper på den personal som handhar 

dessa uppgifter. 

Utskottet ifrågasätter därför om det inte vore skäl att samordna den utåtrikta-

de informationen från landskapsförvaltningen samt överväga anställandet av särskild 

arbetskraft för dessa infomatillonsuppgi:Eter. 

Utskottet konstaterar slutligen att i årsstaten för 1977 upptagits 15.000 mark 

avseende utgifter för informationsverksamhet. 
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Med hänvisning till det ovan anförda f år utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den30mars 197 7. 

ordförande 

att Landstinget måtte hemställa hos l and

skapsstyrelsen om åtgärder som l eder till en 

samordnad samt mera målmedveten och planerad 

informat i on om Åland . 

k ii'~ /ef'-Ai<: Gustaf sson 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Eklund , viceordföranden Olof Jansson samt 

ledamöterna Torvald Söderlund, Mattsson och Wiklöf . 
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