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FDJANSUTSKOTTETS betänkande nr 3/1969-
70 ned anledning av landstingsman Thor
Alf Eliassons heoställningsmotion angåen
de uppdrag för landskapsstyrelsen att in
komma med förslag till så dana åtgärder 
att för de ekonooiska utredningsuppgif
terna vid landskapsstyrelsen skulle enga
geras en person med kvalificerade insik
ter i samhällsekonomi. 

ed anledning av ovannämnda motion, varöver Landstinget inbegärt fi
utsko t tets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lantrådet 
in Isaksson, bankdirektör Thorvald Eriksson i egenskap av Ålands han-
kaorJares ordförande, landskapsagronom Tor Mattsson samt landstings
Thor-Alf Eliasson, härmed vördsamt anföra följande: 
enom lagen den 14 januari 1966 oo ekonomiska rådet (FFS Nr 2/1966) 
i rike t tillkornDit ett ekonomiskt råd oed uppgift att utföra ett to
,konomiskt planeringsarbete och bereda statens ekonomiskt politiska 
.rder i syfte att frär..ija en gynnsarJ utveckling för folkhushållningen. 
~etariatet vid det ekonomiska rådet kolliiller den 1 januari 1970 enligt 
len 18 november 1969 av riksdagen antagen ännu icke promulgerad lag 
ombildas till en statsrådets kansli underställd ekonomisk planerings

;ral, vilken närrnast åligger att självständigt utföra åt den uppdragna 
ierings-, forsknings- och andra dylika uppgifter. Vid den ekonomiska 
ieringscentralen skall finnas direktörs-, sektionsc~efe- och planerar-
1ster samt forskningssekreterar - och kanslisttjänster. 
[ riket tillsätter statsrådet för av utvecklingsområdena förutsatta 
3kilda sanhällspolitiska åtgärder en delegation för utvecklingsområde-
som har till uppgift att hos statsrådet framlägga förslag till åtgär
rörande ekonomins främjande, produktionens och levnadsstandardens hö

ie samt sysselsättningens tryggande inom utvecklingsområdena. Sedan 
jan av år 1968 har delegationen haft en forskningssekreterare i huvud
sla, i slutet av år 1968 . och i bör jan av år 1969 under en tid av sar.J
lagt fyra månader ytterligare en sekreterare i huvudsyssla samt ett 
digt" antal sekreterare i bisyssla. På länsnivå har i början av inne
ande år vid envar av de sju utvecklingslänsstyrelserna anstä llts en 
neringssekreterare, som från ingången av år 1970 skall utgöra upptak-
till ett sekretariat vid den länsdelegation, soo föreslås ansluten 

1 utvecklingslänens l änsstyrelser. I syfte att få .till. stånd ett l äns
fungerande utrednings- och planerings1:iaskineri föreslås att i varje 
ecklingso~rådeslän under de två följande åren skulle ytterligare nnsW.1-
två forskar@. 
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0van berörda utveckling av den ekonomiska plnneringens organisation 
riket visar en tydlig tendens till en intensifiering av det ekonomiska 
aneringsarbetet .såväl då det gäller riket i dess helhet sow speciellt 
det gäller de såkallade utvecklingslänen. En wotsvarande utveckling 
det ekonomiska planeringsarbetet är även märkbar i de övriga nordiska 

.nderna. 
Det självstyrande landskapet Åland, som enligt regeringens proposition 

ld förslag till lag om fräBjande av utvecklingsofilrådenas ekonomi under 

~en 1970-75 (prop. nr 171/69) skulle i sin helhet hänföras till utveck
_ngsowråde, ko1rner också därigenom att åläggas ett ännu större ansvar 
5r den ekonoDiska utvecklingen och för att kunna följa upp utvecklings-
1gstiftningens Döjligheter kräves även tillräckliga fackmannaresurser. 

Det av motionären frai:1förda påståendet, att den ekonomiska planeringen 
)rde utmärka ramen för den fysiska planeringen är en riktig synpunkt men 

tskottet önskar dock understryka att den ekonomiska planeringen icke ad
inistrati vt borde anknytas till regionplanebyrån, utan denna borde vara 

elt fristående från sistsagda byrå liksom också frikopplad från administ
ationen i övrigt. Det oaktat aåste av naturliga skäl ett intensivt sam
rbete etableras mellan alla planeringsinstanser, och wöjligen kunde en 
konomisk sektion tillsättas vid planeringsrådet. Även om enligt uppgift 
örvaltningsrefornkommitten som bäst utreder den samhällsekonomiska för
·al tningens framtida uppbyggnad, borde man icke vänta till reformens ge
.omförande. Utskottet ans er därför att nan särskilt wed hänsy~ till den 
1erörda utvecklingen inom riket också i l andskapet skulle påbörja det eko
Lomiska planeringsarbetet. Detta behöver nödvändigtvis icke ske genom an
itällandet av en sä rskild kvalificerad person utan kunde mycket väl fås 
~ill stånd geno:o anli tande av för ändarnålet speciella konsultbyråer. I 
:.'all alternativet "kvalificerad sanhällseirnnorn " anses Eiest ändamålsenligt 
>orde anställningen begränsas till ett visst antal år, exempelvis högst 
två år, för att på detta sätt få erfarenhet för den fortsatta ekonomiska 
?laneringen. 

Landskapsstyrelsen följer visserligen redan upp frågan om utvecklingen 
~v den ekononiska planeringen och är notionen möjligen på den grund obefo
gad, :oen utskottet anser dock ärendet vara av sådan vikt att l andstinget 
skulle henställa hos landskapsstyrelsen om nödvändiga åtgärder för den 
ekononiska planeringens utvecklande. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget ville hemställa oo att 
landskapsstyrelsen skul le framlägga för
slag om åtgärder för att utveckla en eko-
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nomisk planering i landskapet. 

1ariehamn, den 4 decembe r 1969. 
På finansutskottets vägnar: 

Harry Lindf ors 

vic eordf ö::-ande 

. I . 

) 
~c;;~ 
Sune Carlsson 

sekreterare. 

N"ärvarande i utskottet: vic oorG.för a'1.de :n Harry Lindfors, ledamöterna 

tel Söderlund, Runar Wilen och Georg Wide1:ian samt suppleanten Sven 

berg. 
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