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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 9/19 8 7-88 med anledning av 

1) ltl Christina Hedman-Jaakkolas 

m. fl. hcmställningsmotion till land

skapsstyrelscn om utredning av möjlig

heterna att anskaffa oblekt papper till 

landskapets inrättningar samt 

2) ltm Sven-Olof Lindfors m.fl. hem

ställningsmotion till landskapsstyrel

scn om utredning av möjligheterna att 

anskaffa oblekt papper inom land

skapsförval tningen. 

Landstinget har den 27 november 1987 inbegärt finansutskottets yttrande över 

motionerna. Med anledning härav får utskottet, som hört t. f. övervaktmästaren 

Lennart Bcrndtsson, landskapsarkivaricn Bjarne Henriksson, mcrkanten Kjell 

Isaksson, landsJ..apsvetcrinären Rauli Lehtinen och faktorn I<alevi Rauttu, vördsamt 

anföra följande. 

I motionerna föreslås att landskapsstyrelscn skulle utreda möjligheterna att anskaf

fa s.k. oblekt papper inom landsh.apsförvaltningen. Om utredningen utmynnar i att 

förvaltningen kan täcka sitt behov av papper med oblekt papper eller oblekt 

returpapper borde, enligt motionärerna, en övergång till sådant papper ske. 

Därigenom, framhåller motionärerna, skulle stora miljöfördelar uppnås samtidigt 

som andra såväl privata som offentliga institutioner inom landskapet kan väntas 

följa landskapsförvaltningens exempel. 

Det finns för närvarande två sorters s.k. miljövänligt papper på marknaden. Den 

ena sorten är papper framställt av returpapper. Genom återanvändning av papper 

spar man skogsrå.vara och uppnår därigenom miljömässiga fördelar. Nackdelar med 

rcturpapperstillverJ..ningen är dels de mängder kemiska preparat som åtgår för att 

rena returpappret från bl,a. gammal trycksvärta, dels att klor används i tillverk

ningsprocessen. Vid tillverkning av den andra sortens miljövänligt papper används 

en traditionell teknik, men pappret bleks med andra preparat än klor, vanligtvis 

ditionid eller peroxid. En nackdel med metoden är dock att tillverkningen för 

närvarande är ytterst energikrävande (ca. tre gånger så stor energiåtgång som vid 

traditionell papperst i1l verkning). 

Landskapsförvaltningen konsumerar stora mängder papper (ca 80.000 kopicrings

papper och ca 6.500 kuvert per månad). 
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Landskapsstyrelsen har utrett de alternativ som för närvarande finns på pappers

marknadcn. Utskottet har erfarit att såväl returpapper som oblekt papper finns att 

tillgå. Priserna ligger dock något högre än för vanligt papper. Landskapsstyrelsen 

använder scdan någon månad på prov kuvert framställda av returpapper. Vidare an

vänds i liten skala även returpapper till kopiering. Användning av returpapper till 

kopiering väntas, enligt vad utskottet erfarit, leda till något högre servicekostna

der. 

Finansutskottet har med tillfredsställelse noterat att landskapsstyrelsen följer 

utvecklingen ifråga om utbudet av och kvaliteten på s.k. miljövänligt papper. Med 

tanke på den snabba utvecklingen inom området önskar utskottet kraftigt betona 

vikten av att förvaltningen även framdeles visar denna vaksamhet. En minoritet i 

utskottet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och ersättaren Holrnberg) har för att 

ytterligare betona detta önskat omfatta motionerna. Utskottets majoritet (viceord
föranden Sundblorn samt medlemmarna Lindbom och Lundberg) har dock ansett att 

de utredningar som efterlyses i motionernas klämmar redan verkställs och att 

motionernas syfte således redan uppnåtts. 

Viceordföranden Sundblom har i enlighet med 23 § 4 morn. arbetsordningen utsetts 

att redogöra för betänkande~ 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 22 mars 1988 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 4/ 1987-88 och nr 

22/1987-88. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrickson 

sekreterare 

Närvarande vid ärandets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom, ledamöterna Lindborn och Lundberg samt ersättaren 

Holmberg. 


