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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 26/1986-87 med an

ledning av ltm Harry Erikssons m.fl. 

hernställningsmotion till landskapssty

relsen om utarbetande av principer för 

att i skärgården bosatta personer, sär

skilt kvinnor, prioriteras vid tillsä ttan

de av vissa tjänster. 

Landstinget har den 25 mars 1987 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört sjötrafikinspektör Torsten 

Jansson, landskapsstyrelseledamoten Lars Porko och personalchefen vid Lundqvist 

rederierna Ab Hans Torstensson, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att landskapsstyrelsen vid tillsättande av tjänster som är belägna i 

eller betjänar skärgården bör, under förutsättning att acceptabel kompetens 

föreligger, prioritera personer, särskilt kvinnor, bosatta i skärgården eftersom 

landskapsstyre1sen är en stor arbetsgivare i skärgården som i övrigt hotas av 

utflyttning på grund av brist på arbetsplatser. 

Lag- och ekonomiutskottet omfattar i princip de i motionen framförda sunpunkter

na men kan dock inte omfatta motionens kläm på grund av dess kategoriska 

formulering. Utskottet anser det, speciellt med tanke på den av landstinget 

tidigare antagna målsättningen önskvärt att andelen skärgårdsbor i de tjänster som 

finns i eller betjänar skärgården bibehålls på nuvarande nivå. I anledning härav 

anser utskottet att landskapsstyrelsen i mån av möjlighet utan att för den skulle 

sänl..a kraven på kompetens etc. vid tillsättandet av tjänster bör beakta om den 

sökande är bosatt i skärgården. Konstateras kan att ett strävande i denna rikting 

också väl överensstämmer med intentionerna i den s.k. skärgårdslagen i riket. 

Beträffande sökande som är kvinnor önskar utskottet framhålla att alla sökanden 

oberoende av kön bör behandlas lika, varför kvinnliga sökande vid tjänstetillsättan

de på intet sätt får diskrimineras. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 
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Mariehamn den 11 september 1987 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 62/ 1986-87 samt att 

Landstinget bringar betänkandets mo

tivering till landskapsstyrelsens känne

dom. 

Pä lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceord

föranden Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 




