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·,:' . FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 11/1990-911med anledning av ltm 

Ingvar Björlings .· hernställhingsmotion· 

till landskapsstyrelsen om· inrättande 

av en byrå· eller ett ·sekretariat för 

Europafrågor vid landskapsförvaltnin- · 

gen. 

Landstinget har den 28 nove,mber 1990 inbegärt. finansutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, avdelningschefen·' 

Olof Erland och t.f. kanslichefen Peter Lindbäck, får med anledning härav anföra 

följande. 

I motionen föreslås att en helt ny enhet med uppgift att bevaka den västeuropeiska 

integrationsprocessen och ansvara för lagharmonlseringsarbetet inrättas vid land-.· 

skapsförvaltningen. Enligt motionären är dessa uppgifter så omfattande och tids:.:. 

krävande att en särskild Europabyrå borde inrättas inom förvaltningen. 

Inledningsvis konstaterar utskottet att landskapsstyrelsen i "Åland och den v'äst

europeiska integrationen" (ÅUS 1989:10) redogör för vad integrationsutvecklirigen i 

stort innebär för det självstyrda Åland. 

I februari. 1989 tillsatte landskapsstyr~~lsen en arbetsgrupp med uppgift att utreda 

Europaintegrationens· konsekvenser för Åland. I rapporten "Europaintegrationens 

konsekvenser för Åland - en inventering" (ÅUS 1989:11) redogör arbetsgruppen för 

konsekvenserna för Åland av en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, ·" 

tjänster, kapital och personer och ett utvidgat samarbete på angränsande områden. 

Vidare har landskapsstyrelsen tillsatt en kommitte med tjänstemän som represente

rar olika sakområden och representanter för arbetsmarknadens organisationer med 

uppgift att följa integrationsutvecklingen i allmänhet och speciellt bevaka de 

förhandlingar som pågår om ett EES-avtal. Landskapsstyrelsen har även tillsatt en 

parlamentarisk referensgrupp under ledning av lantrådet som bistår landskapssty

relsen i dessa frågor. 

Åland är även representerat i den integrationsdelegation som tillsatts av utrikes

ministeriet. 
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Utskottet konstaterar vidare att landstinget beviljade 75.000 mark för år 1990 och 

200.000 mark för år 1991 för utredningar i samband med den internationella 

integrationsutvecklingen. Anslaget kan även användas för kostnader för databaser 

och information samt för anlitande av experter. Utskottet har erfarit att handels

kammaren beviljats medel ur nämnda anslag för vissa EG-utredningar och för 

in forma tionsverksamhet. 

Utskottet konstaterar att man frän åländsk sida dels inom landskapsförvaltningen, 

dels inom handelskammaren bevakar och informerar om den pågå.ende integrations

processen. 

Utskottet delar motionärens uppfattning att det är angeläget att noggrant följa 

med och bevaka integrationsutvecklingen med tanke på Ålands särställning. Utskot

tet anser dock inte att inrättandet av en särskild Europabyrå inom förvaltningen är 

. en ändamålsenlig lösning. Enligt utskottets mening är det inte riktigt att samla all 

kunskap om EG och dess regelverk inom en. särskild byrå. Den kunskapen måste 

enligt utskottet finnas ute på berörda avdelningar och byrå.er. Utskottet har dock 

erfarit att en tillfällig förstärkning av förvaltningen kan bli aktuell när EES-avtalet 

skall förverkligas och den åländska lagstiftningen skall harmoniseras med delar av 

EG-lagstiftningen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 mars 1991 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 29/1990-91. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare ·· 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 


