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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKJ\NDE nr 16/1978-79 med 

anledning av ltm Lasse Wiklöfs hemställnings

motion till landskapsstyrelsen angående utred

ning om permanent information till och kontakt 1 

med till Sverige utflyttade ålänningar. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Finansutskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin och byråsekreterare 

Lars-Ingmar Johansson och får anföra följande. 

Utskottet konstaterar, att det är naturligt att det hos utflyttade ålänningar 

finns ett betydande intresse och behov av information om och från Åland. Detta 

informationsbehov gäller ofta sak- och detaljfrågor av den typ som inte förmed

las genom ordinarie nyhetsmedia. 

I viss utsträckning kan det också ses som en skyldighet för de åländska myn

digheterna att ombesörja information, åtminstone till den stora grupp som 

ännu har åländsk hembygdsrätt. Ifråga om sistnämnda grupp är det bl.a. 1 

samband med val i landstinget motiverat med utförligare information. 

Från landstinget har också i olika sammanhang,förutom inför landstings- och 

kommunalval, politiker och tjänstemän deltagit i informationsmöten som ord

nats i Stockholmsområdet.Köhtaher,na har emellertid varit sporadiska och när

mast utgått från initiativ som tagits av Alandsgillet i Stockholm. 

Finansutskottet anser det för sin del motiverat att förbättra kontakterna och 

om möjligt ge dem en mera fast karaktär. För jämförelses skull kan nämnas att 

man från rikshåll gör betydande ansträngningar för att upprätthålla kontakten 

med utvandrarna och i regi av en särskild utvandrardelegation bl.a. distribue

rar en särskild periodisk tidning "Finlandsnytt". 

Utskottet har icke ansett sig i detta nu, utan närmare undersökning, kunna 

utreda möjligheten till och formen för en sådan kontaktverksamhet från 

åländska myndigheter.cm möjligt borde emellertid enligt utskottets uppfatt

ning information om åländska förhållanden föras ut i så vidsträckt omfatt-

ning som möjligt även bland utvandrade ålänningar och sålunda även till dem, 

vilka inte kan nås vid sammankomster som av praktiska skäl ordnas i Stockholms

området. 
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Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 10 april 1979. 

På 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen om utredning angående fonnerna för 

kontakterna med till Sverige utflyttade ålän

ningar. 

ar:.;.--

»~_---....;::.., 
te::~ Gustaftson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt leda

möterna Elmer Jansson, Rodrnar Söderlund och Torvald Söderlund. 
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