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1998-99 Lt - Spörsmål nr 1 

Till Lagtingets talman 

Representanter för Ålands landskapsstyrelse har uttalat att de eftersträvar att 
Åland skall bli en självständig stat eller att självstyrelsen skall utvidgas 
betydligt med hänvisning till bland annat riksmyndighetemas bristande vilja 
och fömlåga att bidra till det åländska samhällets utveckling. 

Sådana uttalanden undergräver i sig det ömsesidiga förtroende mellan Åland 
och riket som är en förutsättning för att utveckla samhället och genomföra 
nödvändiga refomler av självstyrelselagen. 

Med hänvisning till ovanstående ställer vi med stöd av 48 § 1 mom. 1 

lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen. 

Vilka riktlinjer för självstyrelsepolitiken 
avser landskapsstyrelsen att följa? 

Marieh~ ~~m 2november1998. 
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LANDSKAPSSTYRELSENS!SVAR PA SPORSMAL 
Ltl Olof Erlands m.fl. spörsmål om vilka.riktlinjer för självstyrelsepolitiken som 
landskapsstyrelsen avser att följa. 

1998-99 LS svar 
S nr 1 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har Ltl Olof Erland m.fl., i form av ett 

spörsmål, frågat landskapsstyrelsen om vilka riktlinjer för självstyrelsepolitiken som 

landskapsstyrelsen avser att följa. Med anledning av spörsmålet avger landskapsstyrelsen 

följande skriftliga svar: 

Landskapsstyrelsen har i sitt handlingsprogram, vilket förelagts lagtinget 21.11.1995, 

framhållit att den: sittande landskapsstyrelsen har för avsikt att värna om självstyrelsens 

grundvärden och att, fortsätta utvecklandet av självstyrelsen, o~h detta gäller som den 

huvudsakliga, och till denna del enda riktlinjen för landskapsstyrelsens självstyrelsepolitik. 

Även i övrigt genomsyras landskapsstyrelsens handlingsprogram och den de facto förda 

politiken av en självstyrelseordning som utgångspunkt, kombinerad med en offensiv politik 

för ett ständigt utvecklande av självstyrelsen och den åländska välfärden. 

Landskapsstyrelsen har på senare tid flyttat fram de politiska positionerna framförallt inom 

områden som sjöfartspolitik, samfundsskattebehörighet och stundande EU-reformer, samt till 

valda delar även framhållit en vilja och en förmåga till behörighetsövertagande från riket till 

landskapet, för att därigenom säkra de åländska särintressena. Även till denna del har 

landskapsstyrelsen grundlagt sin politik utgående från en bibehållen, om än utvecklad, 

självstyrelseordning. Detta framhålls också i landskapsstyrelsens budgetförslag för nästa år, 

som överlämnats till lagtinget. 


