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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1981-82 med
anledning av ltl Mirjam öbergs m.fl. lagmotion
med förslag ti 11 1:rndsk1psl [lg om 1nndsk1pct
Alands jämställdhetsde1egation.
Landstinget har inbegärt kulturutskottets yttrande med anledning av förenämnda lagmotion. Utskottet, som hört kanslichefen Gunnar Jansson, socialchefen Bengt Linde och ordföranden i jämställdhetskonunitten Ingegerd Bondestam, får härmed vördsamt anföra följande.
Arbetet att befrämja jämställdheten mellan könen har under senare år ägnats
allt större uppmärksamhet i samtliga nordiska länder. I riket har redan tio
år funnits en statlig delegatjon för jämställdhetsärendcn. I Sverige verkar
sedan en tid tillbaka en s.k. jämställdhetsombudsman med uppgift att bland
3.Ylnat bevaka jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Landet har sedan 1979 en
lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.
Enligt utskottets uppfattning skulle en på lag grundad jämställdhetsdelegation bättre än den nu existerande 1978 tillsatta jämställdhetskommitten
kunna påverka jämställdhetssträvandena i landskapet i positiv riktning.
De delegationer, kommitteer och andra organ, som baserar sin verksamhet
på Jag, har i regel fått en mera stabil ställning såväl vad gäller anslagsfrågor som verksamhetsförutsättningarna i övrigt. Utskottet har därför beslutat föreslå att motionen bifa11s men har företagit vissa ändringar
och preciseringar i förslaget till lagtext.
Detaljmotivering.
1 §. Ändringsförslaget har gjorts i förtydligande syfte. Jämställdhetsar-

betet skall avse hela landskapet, inte blott landskapsförvaltningen som
motionens formulering kan leda tankarna ti 11.
Bestännnelserna om delegationens sammansättning har preciserats. Dess
mandattid föreslås bli två år och löpa parallellt med landskapsstyrelsens
valperiod, vilket numera i allmänhet tillämpas för nämnder, direktioner
och delegationer.
~·

Förslagets 2 rnom. har avlägsnats eftersom det kan vara svårt att tillämpa
i praktiken. Bestämmelser av den föreslagna typen kan eventuellt inrymmas
i den instruktion som förutsätts enligt 5 §.
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3 och 4 §§, Utskottet föreslår att jämstä1ldhetsdelegationen i administrativt hänseende skulle vara tmderstäl1 d kans1 fr1vdelningen. Jtimställdhctsarbetet berör alla sektorer av samhällslivet, inte blott exempelvis socialoch hälsovården. För att markera detta bör delegationen enligt utskottets
mening hänföras till landskapsstyrelsens allmänna avclclning, d.v.s. kansliavdelningen.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget i
följande lydelse:
L a n d s k a p s 1 a g

om landskapet Alands jämställdhetsdeJegation.
I enlighet med landstingets heslut stadgas:
1

§.

I syfte att främja jämställdheten i samhället mellan kvinnor och män
tillsätter landskapsstyrelsen en jämställdhetsdelegation med uppgift
att fördjupa och utveckla de vägledande principerna för (uteslutn.)jämställdhetspolitiken i landskapet.
2 §.

Jämställdhetsdelegationen består av högst sju medlemmar jämte personliga
ersättare för en var av dem, vilka utses av landskapsstyrclscn för en ti<l
som motsvarar landskapsstyrelsens mandatperiod. Bland de ordinarie medlemmarna utser landskapsstyrelsen ordförande och viceordförande.
3 §.

Jämställdhetsdelegationen har en sekreterare, som inom ramen för landskapets ordinarie årsstat anställs i privaträttsligt anställningsförhållande (uteslutn.) vid centrala ämbetsverkets kansliavdelning. Sekreteraren
anställs av landskapsstyrelsen med uppdraget som huvudsyssla eller som bisyssla.
KompetensviJlkoren för sekrcter;ncn är sCid;rn uthilclning och erf;1rcnhct
som ett framgångsrikt handhavande av uppdraget förutsätter.
4 §.
Jämställdhetsdelegationens övriga utgifter (uteslutn.)bestrids med för
ändamålet anslagna medel under kansliavdelningens förvaltningsområde.
5 §.

Landskapsstyrelsen kan i instruktion utfärda närmare föreskrifter om
jämställdhetsdelegationen och dess arbete.
Angående jämställdhetsdelegationen gälle-r i övrigt i tillämpliga delar

-3bestämmelserna om landskapskommitteer.
Maricharnn den 1 april 1982.
På kulturutskottets vägnar:
Erik Sundberg
ordförande
Lars Ingmar Johansson
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordf. Sundberg, v. ordf. Olof M. Jansson samt ledarnöt. Fagerholm, Halmberg (delvis) och Sagul in.

