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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 13/1979-80 med 

anledning av ltm Roald Karlssons m.fl.hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om åtgär

der för sannnanställande av studiematerial om 
självstyrelselagen och revisionsförslaget. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda motion. 

Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört kanslisekreteraren 

Lars-Ingmar Johansson och studeranden Bert Häggblom, vördsamt anföra 

följ ande. 

Utskottet anser att det är av största vikt att allmänheten får tillgång 

till material om revisionen av självstyrelselagstiftningen så att en 
debatt kan uppstå och medborgarna ges möjlighet att aktivt engagera sig 

i olika frågor i anslutning till de föreliggande förslagen. Härvid skulle 

även en värdefull växelverkan mellan allmänhet och beslutsfattare uppstå. 

Oin självstyrelsens historiska bakgrund och den nu gällande självstyrelse

lagen finns redan ett omfattande material, även för utbildningsändamål. 

Om självstyrelselagsrevisionen finns hittills endast officiella utred

ningar, främst ett betänkande avgivet av 1972 års konnnitte för revision 

av självstyrelselagen samt ekonomiska tilläggsutredningar benänmda Etapp 

I och II, vilka enligt utskottets mening även borde publiceras i Åländsk 

utredningsserie för att bli lättare tillgängliga för allmänheten. 

Inkonnnande höst torde parlamentariska revisionskommitten avge sitt be

tänkande och inför den debatt som då kan förväntas uppstå, vore det 

till fördel om en studieplan avsedd för studiecirklar och liknande fanns 

utarbetad. Utskottet anser att en total omarbetning och popularisering av 

materialet om självstyrelselagsrevisionen skulle bli ett alltför omfattan

de arbete med hänsyn till den korta tid som står till buds. Dessutom till

kommer att materialet är ständigt föränderligt ännu i detta skede. 

torde sålunda vara mest ändamålsenligt att med anlitande av pedagogisk 

samt juridisk och ekonomisk sakkunskap sammanställa en studieplan som kunde 

användas i vuxenutbildningen. Som komplement härtill kunde kurser i änmet 

anordnas för studiecirkelledare. 

~1ed hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget skulle hemställa hos landskaps-

s tyrelsen om att åtgärder vidtages för att sam

manställa material om självstyrelselagen och re
visionsförslaget t.ex. i fonn av studieplarer 3JIT1 l<an 
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användas för studiecirklar och liknande. 

Mariehanm den 22 april 1980. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 
ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Sundberg, viceordföranden Olof M. Jansson, 
ledamöterna DCJ.hlen (delvis), Fagerr1olm och Sundback samt ersättaren Mattsson 
(delvis). 


