
Landsfingefs Talman 

Ltm. Roald Karlsson har i en den 1 april 1981 daterad skrivelse 

st~llt f~ljande enkla fraga: 

Ämnar landskapsstyrelsen inom en snar framtid verk tölla lands 

tingets beslut om utarbetande av fBrslag till Landskapslag om 

partier, partist~d och presstöd. 

Med cmledning härav ber landskapsstyrelsen få avge följ S\ICAE ! 

Landstinget besl~t den 18 april hemställa hos 

sen om utredning av lHmpligaste s~ttet att genom landskaps 

ning uppdraga allm~nna riktlinjerna f~r.fijrdelni 

och redovisning av ett i för 

u et årl t anslag för s (1V i sk 0 

1 sk informa 0 on pa 

efter inkommer till t GV ut l 

i ärendet. 

I den motion som l&g till grund fBr hemstijl 

ligheten att stifta en s~rskild l 

omfattade inte i sitt betHnkande i 

ning till att oklarhet 1. om lagstiftningsbe 

och till att det åländska ivHsendet ännu inte vunnit till kH 

stadga. Landstinget omfat u s synpu ter. N~got uppdrag 

att utarbeta fHrslag om partilagstiftning har laridskapss sen 

sålunda aldrig mottagit. 

Vad gi:i.l1er stödet för politisk verksamhet ("partis töd 11
) h li ti 



information ("pres töd") vidtogs förberedelser för åstadkommande 

av den beg~rda utredningen redan sommaren 1977. 81.a. uppgJ 

förslag till kommi och vidtalades even~ 

tuellt kommittfuuppdrag. Det visade si~ emellertid om~jligt att 

i detta skede förverkliga initiativet. Sv8~igheter uppstod i 

fr&ga om kommitt,ns personsammansHttning, framför allt d8 det 

g~llde att besätta ordförandeposten. Den viktigaste orsaken var 

dock den kraftiga omstrukturering det Öländska f raktionsväsendet 

genomgick vid denna tid. Att i tta skede binda sig fHr framtida 

lösningar ansags inte ändam&l t. 

Sedan fraktionsstrukturen numera stabiliserats 1 

&nyo upptagit lands ngets hemst~llan till behandling. Landskaps-

styrelsen beslöt den 10 november tillskriva de i landsti t 

trädda politiska ang8ende en utredni om 1 

terna att genom landskapslags ng ut närmare 

st6d fBr poli sk samhei~ och information 

ombads ut sig om t av en ing och om 

styrks ge fBrslag till var sin medlem 1 en kommit 

Samtidigt bereddes Hven fraktionerna till att y s 

det förslag till direktiv för u som u 

sverket. 

Svar inbegördes till den 31 december 1980. har hittills inkom-

mit fran llands socialdemokra den 9 februari 1981 och f Li be~· 

ralerna p& Åland den 6 mars 1981. Övriga frakt har ännu 

inte ovhörts. 

Landskapsstyrelsen har bedBmt fr&gan om lagstiftning f~r 

~ndam~l vara av s8dan karakt~r att den bHr beredas i en parlamen-

tarisk kommitt~. Fr8gan inneh&ller ett flertal problem, som d t 



berör fraktionerna och som dessa måste ta ställning till. Lagutskottet 

berör flere av dessa problem i sitt betänkande över den ursprungliga 

motionen. Hit hör bl.a. lags ftningsbehHrigheten, berHkningen av 

anslagets rätta storlek samt konsekvenserna visavi den åländska riks~ 

dagsmannens verksamhet och de riksomfattande valen. 

Fr8gan om fortsatt bearbetning av ärendet blir beroende av fraktio-

nernas inställning. Landskapsstyrelsen är för sin del beredd att 

föra ärendet vidare sedan denna inställning slutligt klargjorts, 

Mariehamn, den 21 april 1981. 
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