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LJ\G- 001 EKONOMllJTSKOTff:TS BETJ\NKANDE nr 10/

1981-82 med anledning av ltl Mirjam Obergs
m.fl. hemställningsmotion till landskapsstyrc l sen bctriHf:.mdc tmdcrsökning

;1v

de

f:ikton'r

som påverkar ålänningars inställning till den
åländska arbetsmarknaden.
Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan
närrmda motion, Utskottet, som hört byråchefen Jarl Lindqvist, får härmed
vördsamt anföm följande.
I den målsättning

för samhällsutvecklingen på Aland landstinget antog

vtircn 1981 hctonas bLmd :mmt ;itt den ft1iirn1sb bcfo1kningcn bör till-

försäkras full sysselsättning. Som ett mål uppställdes även en sådan
samhällsutveckling att emigr;1tioncn motverkas.
Emigrationen från Aland och strävandena att främja återflyttningen har
nvcn berörts i andra sammanhang~ cxcmpcJvis i anslutning till behandlingen av 1981 års budgetförslag (Fu bet, nr 3/1980-81). Lag- och ekonomiutskottet har så sent som i oktober 1981 i sitt betänkande nr 3/1981-82
berört olika faktorer som kaa bidraga
till att motverka emigrationen.
Utskottet vill i dcttn sarrun;mh;mg hiinvi sa t i 11 s istntirnnd;1 hct~inbntlc.
Vid A1ands arhets:fönned1ingsbyrf'l har de senaste åren företagits vi ss;1
arbetskraftsutredningar. Den första utgjordes av en kartläggning av
emigration och irrunigration under 1970-talet och den andra behandlade
arbetskraftsreserven på Aland. För närvarande pågår slutförandet av en
tredje utredning som behandlar ungdomscmigrationen till Sverige under
1970-talet. Utredningen är ett examensarbete vid Abo Akademi och utförs
genom enkäter och kompletterai1de intervjuer. Urvalet omfattar ett 100tal ungdomar vilka flyttat ti11 Sverige i åldrarna 16-25 flr.
Den sistnärrmda utredningen är så upplagd att den föntäntas ge ti 11 förl itliga svar i fråga om orsakerna till framför al It ungdomsernigrationen. I
utredningen efterfrågas även respondenternas att i tyder till den å1 ändska
arbetsmarknaden. En delrapport väntas ännu under januari månad och slutrapporten under innevarande halvår. Från arbetskraftsbyråns
sida avser man
att så snart utredningsresultaten föreligger framlägga förslag till de åtgärder som kan vara påkallade. Er-
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hålls på vissa punkter inte re1evanta svar eller framkorrnncr annars
behov av tilläggsutredningar är man beredd att ta behövliga initiativ.
Enligt vad utskottet erfarit torde den ovan berörda utredningen i allt
väsentligt komma att mot:::;v;ir;1 den av motionLircrna efterlysta undersök-

ningen. Det är därför knappast ändamålsenligt att i detta skede igångsätta en ny likartad utredning, Utskottet förutsätter samtidigt att
arbetskraftsbyn1ns utredning granskas omsorgsfullt och att erforderliga
åtgärdsförslag vid behov föreläggs landstinget i avsikt att stävja
emigrationen och skapa attraktiva arbetsplatser i landskapet. Skulle
det härvid visa sig föreligga behov av ytterligare utredningar förut-

sätter utskottet vidare att landskapsstyrelsen tar sådana initiativ.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
Landstinget med förbstandc av hcmstä 11ningsmotionen nr 5/1981-82 bringar betänkandets
motivering till landskapsstyrclscns kännedom,
ntt

Mariehamn den 12 januari 1982.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:
Bjarne Björklund
ordfönmde

Lars Ingrnar Johansson
sekreterare.

Närvarande i utskottet:ordf. Björklund 1 v.ordf. Berg samt ledamöt. Boman,
Lönn och Söderholm.

