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SJÄLVSTYRELSEPOLITISKA NÄJ~DENS YTTRANDE 

över landskapsstyrelsens vid landstingsåret 

1976-77 enligt 32 § landstingsordningen ~~givna 

redogörelse . 

Landskapsstyrelsen har den 19 november 1976 till självstyrelsepolitiska 

nämnden lämnat i 32 § landstingsordningen förutsatt redogörelse avseende 

perioden 1 . 111975 - 31 . 10 1976 . Självstyrelsepolitiska nämnden har i ären

det hört lantrådet Alarik Häggblom. Vid behandlingen har nilinnden 

även erhållit information om ärenden, vilka icke nu särskilt upptagits 1 

denna redogörelse men tidigare berörts . Av dessa ärenden kan nämnas 

studentexamensptovet - i finska , kvötetirig vid intagning av _åländska stu_de

rande till högskolor samt självstyrelselagst.efotmen. Vidare har nämnden även 
diskuterat sjÖmansskattefrågan. 

Studentexamensprovet_: i finska. 

Landskapsstyrelsen har 1 de två föregående redogörelserna till självstyrelse

politiska nämnden samt i särskilt meddelande till landstinget (Nr 1/1974-75) 

redogjort för de riktlinjer enligt vilka studentexamensprovet i finska borde 

ordnas för åländska abiturienter . I anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning i ärendet till undervisningsministeriet den 15 oktober 1975 har skol

styrelsen, där ärendet nu beredes, inbegärt uppgifter, av vilka de senaste 

kompletteringarna översändes i slutet av december 1976 . Landskåpsstyrelsen 

har även berört frågan vid diskussioner i Mariehamn med representanter för 

skolstyrelsen. Enligt landskapsstyrelsens bedömning föreligger det goda 

utsikter att de framlagda förslagen skall kunna omfattas av vederbörande 

myndigheter i Helsingfors och i huvudsak kunna förverkligas enligt de fram

lagda riktlinjerna. 

Kv_otsystem vid intagning till högskolor . -

Den kvotering för åländska studerande som inom vissa studielinjer på_ 

univers i tetsili vå aviserades såsom möjlig har icke kunnat förverkligas i 

avsedd form, närmast på grund av att gällande lagstiftning inte tillåter 

dylikt kvotsystem. På grund av krav även från andra håll om regler för 

viss fördelning vid intagning till högskolor torde dock inom kort före

läggas förslag till erforderliga lagändringar . som skulle medge, att önske

målen om kvotering för åländska studerande bör kunna tillgodoses . 

Revisionen av självstyre1selagen . 

Kornmitten för självstyrelselagsrevisionen har under redogörelseåret vidtagit 

ändringar i fråga om sekreteraruppdragen och även tillsatt en arbetsgrupp 
med uppgift att granska alternativa förslag beträffande det finansiella systemet. 
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Enligt självstyrelsepolitiska nämndens bedömning har arbetet med revisionen 

ännu icke nått så långt att något förslag kunde inväntas redan instundande 

vårsession . Nämnden har i sammanhanget di skuterat möjligheterna att försla

get skulle kunna framläggas i form av dellösningar och finner för sin del att 

detta kunde övervägas inom revisionskommitten om helhetslösningen dröjer . 
Elilellertid vore det skäl att liksom för övriga kommit teer överväga faststäl 
landet av en särskild tid inom vilken revisionsförslaget skulle för~ligga • . 

Frimärksfrågan . 
- -

Sedan avgivarrdet av redogörelsen har landskapsstyrelsen med särskild moti

ver ing i skrivelse till trafikministeriet begärt att förhandlingarna 
rörand~ ~peciella frimärken för Aland skulle återupptagas . 

Radio- och TV-frågan. 
. - --

Självstyrelsepolitiska nämnden har också , utgående från framställni ngen i 

redogörelsen ,diskuterat radio- och TV-frågorna . Nämnden 
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konstater ar att , utöver det nya avtalet med Finlands rundradio , några kon-

kreta framsteg inte kan noteras i fråga om återutsändningen av Sveriges 
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radios Tadio- och TV-program. I nordiska sammanhang föreligger förslag om ! l 

satellitsändningar av de nordiska ländernas TV-program vilket anses prin-

cipiell t och tekniskt möjligt. Enligt s j älvstyrelsepolitiska nämndens upp-
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fattning kar.. man knappast räkna med att detta satellitsystem skall kunna :fiilltut ·• ,1:1 l 

l l förverkligas inom de närmaste tio åren . Mot denna bakgrund anser nämnden , l 
att landskapet bör sträva till fullgod sebarhet av Sveriges radios TV-pro- l ' 

gram för Aland inom nuvarande tekniska sändningssystem. 

I fråga om radioprogrammens återutsändning har från rundradions sida dis-
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kussionmässigt framlagts vissa förslag som dock inte lett till några åt-

gärder . Landskapsstyrelsen framhåller i redogörelsen att en fastare grund 

för fortsatta diskussioner nu föreligger genom det nya avtalet med Finlands 

rundradio . Nämnden vill därför för sin del upprepa hemställan från yttrandet 

över föregående redogörelse att i första hand undersökES-möjligheterna till 

en separat lösning rörande radioprogrammen . 

Självstyrelsepolitiska nämnden, som beslutat att till landstinget avge yttran

de över landskapsstyrelsens redogörelse, får med hänvisning till det ovan 

anförda vördsamt föreslå 

Mariehamn den ll januari 1977 . 

att Landstinget måtte överbringa detta ytt

rande till landskapsstyrelsens kännedom. 

På 



självstyrelsepoillitiska v.ägnar: 

Folke Woivalin 

<DIIdtiörande 

874 

...-

~/~ 
,Henrik Gustafsson 

sekreterare . 

Närvarande.: ordföranden Folke Woivalin, viceordföranden Nils Dahlman samt 

l edamöterna Wiklöf, Fagerholm och Olof Jansson . 
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