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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

1/1980"'81 med anledning av 1 tm. 

Roger Janssons m.fl.hemställnings

motion till landskapsstyrelsen angåen

de översyn och rationalisering av 

centrala ämbetsverkets interna ruti

ner och därmed sammanhängande åt

gärder. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lagutskottets 

utlåtande. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört 

lantrådet Folke Woivalin, kanslichefen Gunnar Jansson, telefo

nisten Anja Erikson, utvecklingsplaneraren Yngve Mörn, budget

chefen Kent Nyström, socialsekreteraren Christian Beijar och 

ltm. Roger Jansson, Vördsamt anföra följande. 

Utskottet konstaterar att allmänhetens möjligheter till kon 

takt med de enskilda tjänstemännen inom landskapets centrala 

ämbetsverk förbättrats i och med att det nya ämbetsverkshuset, 

Självstyrelsegården, tagits i bruk. Detta beror åtminstone till 

viss del på att så gott som alla byråer och avdelningar numera 

inryms i samma byggnad. Kontaktmöjligheterna har väl också 

alltid varit goda beroende på att landskapets centrala ämbetsverk 

inte är något särskilt stort verk. 

Ämbetsverket bör emellertid undergå en kontinuerlig utveck

ling i enlighet med samhällsutvecklingen samt rådande behov och 

värderingar. Antalet uppgifter som skall handhas av landskaps

styrelsen ökar oupphörligen inte minst på grund av att nya rätts

områden ständigt lagregleras. Enbart med personalökningar 

horde man inte möta uppgiftsökningen utan i stället bör man satsu 

på ytterligare administrativ rationalisering. En utökad använd

ning av automatisk databehandling (ADB) är särskilt viktig men 

även ändringar i organisationen, vilket ofta kräver ökad utbild
ning hos tjänstemännen, kan vara nödvändiga. Även motionärernas 

förslag rörande en omläggning av beredningsprocessen bör tas till 

övervägande av landskapsstyrelsen. Visserligen finns det redan 

ett stort antal nämnder och kommissioner, enskild föredragning 
och tjäns~emannaföredragning, men landskaps-

styrelsen bör ändå ägna frågan uppmärksamhet i samband med bered

ningen av den nya ämbetsverkslagen. 
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Inom centrala ämbetsverket finns för närvarande en rationali

seringsgrupp som på initiativ av de enskilda tjänstemännen 

skall behandla ärenden rörande rationalisering. Enligt utskottets 

uppfattning är en rationaliseringsgrupp, om den ges möjlighet 

att aktivt arbeta även utgående från egna initiati·.r, ett lärnpli,gt 

organ för att handha de uppgifter motionärerna nämner. Utskottet 

anser det dessutom vara betydelsefullt att berörda tjänstemän aktivt 

deltar i rationaliseringsprocessen. En effektiv och även i 

övrigt välfungerande förvaltning förutsätter även att de 

enskilda tjänstemännen känner tillräcklig motivation för sina 

arbetsuppgift.er. 
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tjänstemän fortbildar sig såväl inom som utanför landskapet. Pi\ 

grund av landskapets speciella förhållanden föreligger det dock I 

utbildningshänseende vissa svårigheter. Kurser och liknande som 

hålls utanför landskapet är naturligtvis inte alltid lämpade för 

den åländska självstyrelseförvaltningen,samtidigt som möjligheterna 

är små att anordna vissa kurser inom landskapet. En positiv änd

ring i ifrågavarande avseende kan dock måhända förväntas i och 

med den planerade utbyggnaden av högskoleutbildningen i landskapet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslJ 

att Landstinget med förkastande 

av hemställningsmotionens kläm brinwar 

innehållet i bet~nk~ndets och hem

ställningsmotionens motiveringar 

till landskapsstyrelsens kännedom. 

~1a r iehamn den 5 november 1980. 

På lagutskottets vägnar 

Sune Carlsson 

ordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare 

NUrvarande i utskottet: ordföranden Carlsson, viceordföranden 

Berg, ledamöterna Alarik Häggblom (delvis), Bert Häggblom och 

Lindfors samt ersättare~ Eriksson (delvis). 


