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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE
Nr
Mariehamn
Hänvisning

Ärende

341 Kal
31.3.1992
Landstingets skrivelse
23.3.1992, nr 57/92

Landstingets Herr Talman

Av ltm Olof Erland m. fl.

ställt spörsmål

Hänvisande till 48 § landstingsordningen har Ni Herr
Talman, med skrivelse nr 57/92, bringat landstingsman
Olof Erlands m.fl. till landskapsstyrelsen den 25 mars
1992 ställda spörsmål angående de åtgärder landskapsstyrelsen avser vidta med anledning av det miljöpolitiska
programmet, enligt vilken tidtabell åtgärderna kommer att
förverkligas och vilka riktlinjer landskapsstyrelsen avser att följa i fråga om organisation, resurstilldelning
och målsättningen för den framtida miljöpolitiken.

Landskapsstyrelsen får med anledning härav genom Er Herr
Talman till landstinget avge följande svar.

På basen av det miljöpolitiska handlingsprogram, som
landskapsstyrelsen antog den 16 november 1989, har landskapsstyrelsen vidtagit en rad åtgärder i sin strävan att
förverkliga programmets intentioner.

Postadress:
Postbox 60
22101 MARIEHAMN

Telefon:
(928·) 25 000
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(928·) 13 302

Telex:
Alst 63170

Landskapsstyrelsen beslöt den 11 januari 1990 att översända det miljöpolitiska programmet till landskapsstyrelsens avdelningar, planeringsbyrln samt lagberedningen.
Nämnda instanser uppmanades att noga sätta sig in i programmet samt att inkomma med en detaljerad redogörelse
över hur man inom respektive ansvarsområde avsåg att förverkliga de i programmet föreslagna åtgärderna. Redogörelserna har tillställts projektledaren för miljövårdsarbetet.

Landskapsstyrelsen beslöt den 6 april 1990 anställa en
miljöprojektledare för en period om två år. Projektledaren Staffan Westerlund har haft ansvaret för genomförandet och utvecklandet av det miljöpolitiska handlingsprogrammet.

Landskapsstyrelsen har den 27 mars 1992 erhållit en preliminär slutrapport över miljöprojektledarens arbete samt
erhållit en delrapport gällande utvecklandet av miljövårdsorganisationen på Åland.

Landskapsstyrelsen har under perioden december 1991 till
mars 1992, i avvaktan på miljöprojektledarens slutrapport, detaljgranskat inkomna remissyttranden i belysning
av det miljöpolitiska handlingsprogrammet.
Landskapsstyrelsen har även fortsatt arbetet på en ny
vattenlag samt förslag till en landskapslag angående
miljökonsekvensbedömningar. Den 31 mars i år har landskapsstyrelsen, utgående från projektledarens preliminära
slutrapport, tillsatt en interimistisk miljösamordningsgrupp med uppgift att på basen av rapporten i brådskande
ordning utarbeta och förelägga landskapsstyrelsen förslag
om hur det fortsatta arbetet skall läggas upp.

Landskapsstyrelsen har i inget skede haft det miljöpolitiska handlingsprogrammet eller något delprojekt därav
bordlagda.

enlighet med tidigare riktlinjer kommer landskapsstyrelsen på basen av miljöprojektledarens slutrapport att
ta ställning till vilka åtgärder som det fortsatta miljöarbetet förutsätter.
I

Landskapsstyrelsen konstaterar sålunda att de frågeställningar som aktualiseras i spörsmålet för tillfället är
föremål för överväganden inom förvaltningen och att
landskapsstyrelsen inom en snar framtid kan återkomma
till landstinget med en detaljerad redogörelse över den
framtida miljöpolitikens utformning och organisation.

Landskapsstyrelsen har med bibehållen hög ambitionsnivå
arbetat i enlighet med uppdragna riktlinjerna för det
miljöpolitiska handlingsprogrammet och även förmått att
vid sidan av andra stora arbetsuppgifter fortsätta beredningen av lagframställningar i anslutning därtill.

)

. i . . _,.
L a n t r å d

>/.,_

~,,·i'

, r \ r· . /
.4
!
./,'

DNr Kal-01-92-6

j(' ~,. ,_,,,,,(.,. / ,, ...

Ragnar Erlandsson
i

Kanslichef

..

'.

\

Peter Lindbäck

