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LAG- OCH EKONCMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

10/1980-81 med anledning av ltm Stig Dahlens 

nL fl. hemställningsmotion till landskapssty

relsen om utredning av orsakerna till att elen 

lokala rekryteringen till sjöbevakningen int:t' 

är tillfredsställande. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lag- och ekonomiutskottets ut

låtande. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört lantrådet 

Folke Woivalin och sjöbevakningschefen Kyösti Kärkkäinen, vördsamt anföra 

följande. 

Utskottet konstaterar liksom motionärerna att det med tanke på sysselsätt

ningen i skärgården och verksamhetens karaktär är önskvärt med en lokal 

rekrytering av personal till de lokala sjöbevakningsstationerna. Enligt 

vad utskottet erfarit eftersträvar också sjöbevakningen att i så stor ut

sträckning som möjligt anställa personer som är bosatta inom landskapet för 

tjänstgöring på de sjöbevakningsstationer som är belägna inom landskapet. 

Intresset bland ålärmingar att söka anställning inom sjöbevakningen har inte 

a 11 tid varit särskilt stort, vilket bl. a. torde bero på att anställningsvi 11-

korcn inom sjöbevakningen inte ansetts tillfredsställande och att information 

inte g1tt ut i önskad omfattning om nuvarande förbättrade förhållanden. Under 

de senaste åren har dock intresset för tjänstgöring inom sjöbevakningen 

ökat både på Aland och i andra delar av landet. Personalomsättningen är nu

mera låg och till de få tjänster och befattningar som blir lediga försöker 

man i första hand anställa ålänningar. 

Aren 1979 och 1980 anställdes inom sjöbevakningen på Aland tretton personer. 

Av dessa var åtta stycken ålänningar. I syfte att höja intresset blan<l åländs~, 

ka ungdomar för tjänstgöring inom sjöbevakningen har också skolungdomar, s.k. 

pryo-elever, givits tillfälle att erhålla praktisk arbetslivserfarenhet inom 

sjöbevakningen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 12 januari 1981. 

att Landstinget måtte förkasta föreliggande 

hemställningsmotion. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 
ordförande Lars Karlsson 

sekreterare. 
Närvarande i utskottet:ordf.Björklund,v.ordf. Lönn samt ledamöterna Boman, 
Roald Karlsson och Söderholm. 


