
1982-83 Hemst.mot. nr 62 - Fu. 

FINANSUTSKOITETS BETANKANDE nr, 22 /1982-83 med 

anlerlning av ltm J.-E. Lindfors - m.fl. hemställ

ningsmotion till landskapssty:i;€llsen angående en 

utredning av Aland år 2000. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över n8JTU1da ~0tlon. Utskottet, 

som i ärendet hört regionplanechefen Gumola Abonde-Wickström och utvecklings

planeraren Dag Boman, får vördsamt anföra följart<le. 

De traditionella metoderna för att göra upp framtidsprognoser har ofta visat sig 

otillförlitliga. Prognoserna som ofta inte hållit streck har dessutom i många 

fall förutspått en negativ framtidsutveckling. Sådana prognoser kan hämnm1a ut

vecklingen och dessutom skadar dom tilltron till metodiken. 

Det finns ett uppenbart behov av att fritt diskutera framtidsvisioner och därigenom 

försöka skapa en målsättning för utfonnningen av framtidens samhälle. Den så 

kallade scenario-tekniken innebär att oHkaframtidsvyer skissas upp utan bindning 

till dagens statistik och trender. Scenarier kan uppställas med tonvikt på olika 

sektorer av samhället, exempelvis sociala, geografiska eller ekonomiska strukturer. 

När man sålunda fått fram flera scenarier vägs de mot varanda för att därmed bilda 

en helhetsbild av hur framtidens samhälle förhoppningsvis borde te sig. Tekniken 

bygger på gruppdiskussioner med personer representerande olika sektorer i sam-
hället. I och med att en framtidsbild sålunda skapas kan man i kortsiktigare 

perspektiv uppställa delmål som förhoppningsvis leder utvecklingen i en önskvärd 
riktning. 

Utskottet anser att det vore värdefullt om en framtidsbild av hur vi vill att 

Almd skal 1 se ut skapades. Härvid kunde som grundlag för en dylik undersökning 

användas landskapets målsättning. Vid tillsättandetav nämnda diskussionsgrupper 

bör man sträva till att rekrytera personer utanför kretsen av etablerade poli

tiker och administratörer. Dessuto~ kan det vara värdefullt att anlita experter 

på denna särskilda utredningsteknik. 
Ledamoten Elmer Jansson anmälde avvikande åsikt. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte hemställa hos land

skapsstyrelsen om att utreda med hjälp av 

scenario-tekniken om Aland år 2000 samt 

om att vidta uppfö1jningsåtgiirder. 

Marie-
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hamn den 14 april 1983. 

Rodmar Söderlund 

viceordförande 

Göran Lindholm 

sekreterare 

Närvarande i utsko~tet: v.ordf. Rodmar Söderlund, ledamöt. Torvald Söderlund, 

Barbro Sundback, Elmer Jansson och ersättaren Georg Blomqvist. 


