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I ltl Barbro Sundbacks m.tl hemställningsmotion föreslås att lagtinget hemställer hos 

landskapsstyrelsen om att åtgärder vidtas för att göra det reellt möjligt för landskapets egna 

institutioner samt övriga aktörer att delta i EU: s forsknings- och utbildningsprogram samt 

övriga samarbetsprogram. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom landskapets egna institutioner och övriga 

organisationer redan idag har reella möjligheter att delta i EU:s olika forsknings- och 

utbildningsprogram. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet stöder motionärernas tankar på ett ökat åländskt deltagande i EU :s forsknings

och utbildningsprogram, men konstaterar samtidigt att åländskt deltagande i vissa program 

redan förekommer. Möjligheterna att på Åland erhålla information och få praktisk 

handledning vid deltagande i programmen har också ökat i och med att ett Info-Point 

Europakontor inrättats på Åland. 

lnfo-Point Europa Åland 
Från och med årsskiftet fick Europainformationen, som har sitt kontor i länsstyrelsens 

lokaler, ny huvudman och bytte namn till Info-Point Europa Åland (IPE-kontoret). 

Kontoret har tidigare varit ett av 19 regionkontor som underlytt utrikesministeriets 

Europainformation i Finland. Genom ett avtal, som slutits mellan Utrikesministeriets 

Europainformation och, Europeiska kommissionen, har generaldirektorat X i Bryssel 

övertagit ledningen och övervakningen av verksamheten vid tio av utrikesministeriets 

regionkontor, inklusive det åländska kontoret. Utrikesministeriet har som avtalspart till 

uppgift att koordinera verksamheten vid IPE-kontoren. 

Till IPE-kontorets centrala uppgifter h,ör enligt avtalet att ge informationsservice till alla 

medborgare. Detta innebär bl.a. att distribuera material och att ge information och 

rådgivning om gemenskapens olika program. Stöd skall dessutom ges till initiativtagare 

och ledare av projekt. Kontoret kan vid behov assistera vid beredningen av handlingar för 
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att delta i Europeiska gemenskapens program samt även biträda vid sökandet av parter. 

Till sin hjälp har den IPE-ansvarige tjänstemannen, förutom skriftliga handlingar från 

kommissionen, även tillgång till vissa av kommissionens databaser samt till en s.k. 

HelpDesk, vars uppgift är att bistå samtliga IPE-kontor inom den Europeiska unionen. Det 

åländska IPE-kontoret har egna web-sidor med aktuell information. På dessa sidor finns 

bland annat information om ansökningstider för olika stödprogram samt information om 

femte ramprogrammet för forskning m.m. Vidare har avtalats om rådgivning med TEKES 

i Bryssel inom femte ramprogrammet. Rådgivningen är kostnadsfri. Kravet för att erhålla 

kostnadsfri rådgivning från TEKES är att den sökande kan presentera en ide eller en skiss 

över ett projekt. 

l..andskapsstyrelsens in/ onnationsansvar 
Utskottet vill i fråga om landskapsstyrelsens informationsansvar hänvisa till självstyrelse

politiska nämndens yttrande 1/1996-97. I yttrandet sägs att landskapsstyrelsens resurser 

primärt har koncentrerats på handläggningen av frågor som hör samman med struktur

fonderna men att landskapsstyrelsens avdelningar och tjänstemän i fråga om övriga 

stödformer skall kunna bistå med information och rådgivning. Nämnden säger vidare att 

det är viktigt att andra myndigheter, organisationer och företag kan få allmän vägledning 

om EU:s olika stödformer och vill därför betona betydelsen av att resurser anslås också för 

detta syfte. Utskottet anser att informationsansvaret i fråga om olika stödformer åligger 

respektive avdelning vars område berörs men konstaterar samtidigt att tjänstemännen på 

grund av hög arbetsbelastning inte har tid att informera aktivt till företag och 

organisationer utanför förvaltningen. Utskottet anser i likhet med självstyrelsepolitiska 

nämnden att landskapsstyrelsen bör se till att tillräckliga resurser anslås för att 

avdelningarna skall kunna fullfölja sitt informationsansvar. Detta utesluter inte enligt 

utskottet att landskapsstyrelsen överenskommer med IPE-kontoret om ett 

informationssamarbete inom vissa områden. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionen förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 25 maj 1998 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört konsultative tjänstemannen Linnea Johansson, 

utbildningsinspektören Monika Nordqvist och IPE-ansvarige Margaretha Westling vid 

Info-Point Europa. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordföranden Viveka 

Eriksson samt ledamöterna Eklöw och Holmberg. 
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UTSKOTI'ETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 26 april 1999 

Ordförande 

Sekreterare 

att lagtinget förkastar hemställnings

motion nr 46/1997-98. 

Gunnar Lundberg 

Marine Holm-Johansson 


