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LANDSKAPSSTYRELSENS FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett andra tillägg till budgeten för landskapet 

Åla.nd under år 1997 om 5.000.000 mark för överföring till Ålands självstyrelses 75-års 

jubileumsfond samt att lagtinget antar stadgar för fonden. Förslaget, som grundar sig på 

ett gemensamt förslag från de politiska grupperna i Ålands lagting, har beretts i lagtingets 

kanslikommission. 

Ålands självstyrelse har under 75 år utgjort det viktigaste instrumentet för att i enlighet 

med Nationernas Förbunds råds beslut från år 1921 garantera Ålands befolkning dess 

svenska språk och kultur. Självstyrelsen har utvecklats till en föredömlig demokratisk 

samhällsform samtidigt som den på ett bestående sätt bidragit till att utveckla den 

åländska identiteten och hembygdskänslan. 

Grunden för varje folks framåtskridande är en hög nivå i fråga om kultur, utbildning och 

forskning. Under självstyrelsens gångna 75 år har det åländska utbildningsväsendet 

kontinuerligt utvecklats medan däremot forskarutbildning samt forskning och utveckling 

i allmänhet uppmärksammats betydligt mindre. 

För att uppmärksamma jubileet och för att bidra till en fortsatt allsidig utveckling av vårt 

landskap föreslås att lagtinget inrättar en jubileumsfond med uttryckligt syfte att stöda 

forskarutbildning genom stipendier och att medverka i finansiering av för Åland 

intressanta och betydelsefulla forskningsprojekt. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet delar förslagsställarnas uppfattning att självstyrelsens 75-års jubileum bör 

ihågkommas på ett bestående sätt till nytta och glädje för hela det åländska samhället samt 

delar även lagtingsgruppernas förhoppning att fonden skall bidra till kulturellt och 

ekonomiskt framåtskridande. Utskottet föreslår därför att lagtinget tillstyrker förslaget. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 20 maj 1997 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf 

samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 
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UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 21 maj 1997 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antar landskapsstyrel

sens förslag till andra tillägg till 

budgeten för år 1997 samt 

att Lagtinget antar de föreslagna 

stadgarna för Ålands självstyrelses 

75-års jubileumsfond. 
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Susanne Eriksson 


