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SJÄLVSTYRELSEPOLITISKA NÄMNDENS YTTRANDE över
landskapsstyrelsens vid landstingsåret 1975-76
enligt 32 § landstingsordrlingen avgivna redogörelse.

Landskapsstyrelsen har den 25 november 1975 till självstyrclsepolitiska
nänmden lämnät i 32 § landstingsordningen förutsatt redogörelse avseende
perioden 1. 11 1974 - 31.10 1975. Självstyrelsepolitiska nämnden, som i
ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, får över redogörelsen anföra följande.
Tillämpningen av lagstiftningen om j ordförvärv.

"

Självstyrelsepolitiska nämnden noterar att de principer som tillämpades
yid dispensgivningen. enligt den tidigare inlösningslagen
i huvudsak . följts
aven
.
jvid beviljande av tillstånd till innehav av fastigheter enligt den nya
jordförvärvslagen, vilket även förutsattes vid införandet av denna lag.
Antalet ansökningar och enligt jordförvärvslagen beviljade tillstånd har,
så långt nu kan bedömas, hållit sig på samma nivå som tidigare i fråga om
dispenser.
Landskapsstyrelsen inhämtar i jordförvärvsärendena utlåtande av vederbörande
kommun. En viss ojtimnhet vid .. bedömningen av ärendena
och principerna för beviljande av tillstånd synes dock råda bland kommunerna,
varför en fortlöpande infonnation::från landskapsstyrelsens sida om den nya
lagen och dess tillämpning vore önskvärd. Nämnden har erfarit att planerings rådet för närvarande sammanställer synpunkter som i fråga om jordförsäljningen
framkorrnnit vid av rådet anordnade diskussioner ute i konnnunernaJ)essa synpunkter bör kunna vara värdefulla som underJag för landskapsstyrelsens : ,. ,
övcrviio:anden virl handliiem~gen av jordförvärvsfdp;orna.

Självstyrelsepolitiska nämnden finner också riktigt att landskapsstyrelsen
i .mån av möjlighet i de enskilda fallen beaktar korrnnunernas utlåtanden där
dessa_åt~rspeglar en för de åländska kommunerna gemensam linje och avs~r att
allmanna
bevaka /intressen vid försäljningen men att landskapsstyrelsen ide i alla
avseenden sk'll 1 e anses. vara strikt bunden av en enskild korrununs utlåtande.
Radio- och TV-frågan.
Självstyrelsepolitiska nämnden noterar att icke heller de underhandlingar med
Finlands rundradio som rör apparatur för återutsändning av Sveriges radios
1V- -och radioprogram hittills
givit några rEfsilirtat, oaktat landskapet
genom enskilda medel erbjudit bistånd för finansieringen i form av lån.
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-.heller i cke acceptera det genom enskilda medel utlovade lånet. Själ vstyrels
politiska nämnden finner situationen otillfredsställande så länge inte fu11.
god hör- och sebarhet av Sveriges radios TV- och radioprogram förelip,ger för
hela Åland.
Återutsändningen av Sveriges radios radioprogram, närmast P 2 el lr P 3, skuJ.Ie
såsom av tidigare redogörelser i ärendet framgått, fordra en rel ativt liten
ekonomisk satsning. Enligt självstyrelsepolit iska nämnden borde, i avvaktan
På en helhetslösning, frågan om radioprogrammens återutsändning kunna l ösas
f ö h dssepara t eventuellt genom att landskapet skulle/t~e'rasta erforderlig apparatur . Nämnden ville därför för sin del hemställa till landskapsstyrelsen om
undersökninr ar i ilirsta rand möjligheterna till en sådan separat lösning
rörande radioprogrammen.
Revisionen av självstyrelselagen.
Arbetet inom kornmitten för revision av självstyrelselagen har lU1der en
längre tid legat nere . I anledning härav önskar självstyrelsepolitiska nänmden poängtera nödvändigheten av att arbetet inom kommitten omedelbart upptages och påskyndas.
Med hänvisning till det ovan anförda får självstyrelsepolitiska nämnden
vördsamt föreslå
.
,
att Landstinget måtte överbringa detta yttrande
till landskapsstyrelsens kännedom.
.

Mariehamn , den 13 januari 1976 .

På självst~ vägnar:
Folke Woivalin
talman
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~~~ Gustaf sSOh
sekreterare.

Närvarande i närrmden: talmannen Woivalin, vicordföranden Dahlman samt ledamöterna Gunnar Häggblom (delvis ), Arvi dsson(delvis), Wilen (delvis), Wiklöf
(delvis), Olof Jansson (delvis) samt ersättaren Lindfors (delvis).
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