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KULTIJRUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 10/1979-80 med 

anledning av ltrn Roald Karlssons m.fl.hem

ställningsmotion om utrednillg av möjligheterna 
till förbättrad information frbn landstinget. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt kulturutskottets utlåtande. ~1ed 

anledning härav får utskottet, som i ärendet hört landstingssekreteraren Hen

rik Gustafsson och t.f. chefbibliotekarien Yvonne Andersson-Halling vördsamt 

anföra följande. 

Förutom via massmedia hår ål.1mä$5Jt$n för närvarande möjlighå: att erhåIJa infonmtion om 
landst:igets arbete från personalen vid landstingets kansli, i broschyrer som 
utsänts till varje hushåll och i form av stenografiska protokoll som efter 

varje session utsänds till de kommunala biblioteken. Det är även möjligt 

att prenlDllerera på landstingets handlingar. Informationens omfattning och 

effektivitet är dock beroende av vilka resurser som ställs till förfogande. 

Såväl i Sverige som i Finland har riksdagen egna informationssekreterare an

ställda och dessutom utges särskilda tidskrifter med information om debatter 

och beslut i riksdagen. I Sverige utger Nämnden för samhällsinformation tid

skriftn "Från Riksdag & Departement" som utkonnner en gång per vecka. Utskottet 

anser att nämnda tidskrift utgör en god modell för ett eventuellt liknande 

informationsblad från landtinget och landskapsstyrelsen. För att vara menings
fullt bör ett dylikt informationsblad utkonnna regelbundet och innehålla aktu-

ell information om de frågor som behandlas. Syftet med en landstingstidning får 

dock inte vara att konkilrrera med övriga massmedia utan att förmedla saklig 

information om aktuella ärenden och beslut. 

Utskottet har inte nä~r.e . utrett fr:ågan men ställer sig tvivlande till möjlig

heterna att förverkliga motionärernas förslag att väsentligt utöka lokalradions 

utsändningstid kvällstid för information från landstinget. 

Däremot torde det vara möjligt att bättre utnyttja de stenografiska protokollen 

i inforrnationssyfte, t.ex. genom att en gång per vecka tillställa dem de kom

munala biblioteken. För att genomföra detta torde dock krävas en förstärkning 

av de personella resurserna vid landstingets kansli och eventuellt en ändring 

av landstingets arbetsordning så, att de enskilda landstingsmännens granskning 

av texten skulle ske i snabbare ordning. 
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Flera sätt att förbättra infonnationen från landstinget skulle kunna nänmas men 

det gäller också att bedöma,huruvida den allmänna nyttan motsvarar kostnaderna 

för infonnationsutbudet. Enbart genom att i större omfattning sprida kännedom 

om de möjligheter att få infonnation som redan nu finns kunde situationen vä

sentligt förbättras. 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att möjligheterna att förbättra 

infonnationen borde utredas. Detta är dock en uppgift i första hand för 

talmanskonferensen och inte för landskapsstyrelsen, emedan anordnandet av 

infonnation från landstinget ankommer på de till landstinget hörande organen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet föreslå 

Mariehamn den 14 mars 1980. 

att Landstinget måtte hemställa om att tal
rnanskonferensen på lämpligt sätt utreder möj

ligheterna att förbättra infonnationen från 

landstinget. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 
Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Sundberg, viceordföranden Olof M. Jansson 

samt ledamöterna Dahlen, Fagerholm och Sundback. 


