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Landskapsregeringens meddelande om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 
och verksamhet år 2008 (M 2/2008-2009) 

 

Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 30 lagtingsledamöter närvarande. 

Meddelande 
Den allmänna motionstiden nu har börjat löpa. Tiden för att lämna in motioner utgår tors-

dagen den 19 mars 2009 kl. 12.00. Närmare information finns på de utdelade informa-

tionsbladen. 

Herr landshövdingen 

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna Re-

publikens President framställning om bifall till lagen om sättande i kraft av kon-

ventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdig-

het med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade 

tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation 

av organ och vävnader av mänskligt ursprung. 

Talmannen 

Herr landshövding! Framställningen kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  

Bordläggning  

1  Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/2008-2009 angående redogörelse 
enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2007 - 31.10.2008 (RS 1/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 11 mars 2009. 

Godkänt? Godkänt. 



 

 

2 

Bordläggning 

2  Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 om godkännande av protokollet om ändring 
i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande 
skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av 
de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007-2008) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 11 mars 2009. 

Godkänt? Godkänt. 

Remiss  

3 Republikens presidents framställning om godkännande av vissa avtal om inkomstbe-
skattning med Jersey och med Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de be-
stämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen (RP 6/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion? Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagut-

skottet. 

För kännedom 

Landskapsregeringens meddelande om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 
2009 och verksamhet år 2008 (M 2/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling måndagen den 16 mars 

2009. 

Nästa plenum hålls onsdagen den 11 mars 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum av-

slutades kl. 13.05). 
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biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor 
och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung samt med förslag till lagar om 
sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen och om ändring 
av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § i strafflagen (RP 7/2008-2009) 
Ltl Harry Janssons enkla fråga om borrande av energibrunnar för bergvärme (EF 10/2008-2009) 
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga om höga matpriser (EF 11/2008-2009) 

Plenum slutar ..................................................................................................................................................................... 30 
 

Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 29 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Jörgen Strand på grund av privata angelägen-

heter. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Lagutskottets betänkande nr 9/2008-2009 angående godkännande av vissa avtal om 
inkomstbeskattning med Jersey och Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de 
bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen (RP 6/2008-2009) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 16 mars 2009. God-

känt? Godkänt.  

Andra behandling 

2 Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående godkännande av protokollet om 
ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning be-
träffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i 
kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007-
2008) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det är en president framställning som ligger i botten när det gäller 

detta ärende. Därför vill jag först säga, när det gäller presidentframställningar, så 
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kommer de som en blixt från klar himmel ned på lagtingets bord mera beredning. 

Speciellt i det här ärendet, men många gånger tidigare, så har man konstaterat att 

det skulle vara väldigt värdefullt om presidentframställningar gick via landskaps-

regeringen så man fick någon typ av beredning.  Som en av ledamöterna i lagut-

skottet uttryckte sig, att i det här ärendet så blev det väldigt mycket att famla i 

mörkret och därför fanns det också säkert en hel del fel i lagutskottets betänkan-

de. Men det var inte en alldeles lätt arbetssituation som man hade. Det här har vi 

diskuterat i stora utskottet . Vi har enats om att vi skriver ingenting om det, för 

det här är någonting som kommer att komma upp i det arbetet som har påbörjats 

när det gäller översynen av lagtingsordningen och arbetsordningen.  Men jag vill 

ändå inledningsvis nämna att detta är något som måste åtgärdas.  

Herr talman! Den här presidentframställningen nr 9 år 2007-2008 så behand-

lar ett godkännande av protokollet av ändring i avtalet mellan de nordiska län-

derna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för-

mögenhet. Stora utskottet konstaterade ju inledningsvis att bestämmelserna i de 

nordiska dubbelbeskattningsavtal som rör beskattning av pension, har ändrat ge-

nom det här protokollet men att landskapet inte ha getts tillfälle att delta i bered-

ningen. Det finns en nordisk dubbelbeskattningsarbetsgrupp där de här frågorna 

behandlas och där har inte Åland haft möjlighet att vara med trots att det tidigare 

har gjorts många, många framstötar från Åländsk sida att man skulle vara med 

här.  

Jag vill också säga att jag tror att det är få områden i norden som berörs så 

mycket av den här problematiken som Åland.  År 2006 så fanns det redan över 

1400 personer i landskapet som fick pension från främst Sverige och det antalet 

har bara ökat. En grupp som också tyvärr ökar allt mera, är de som jobbar på ut-

flaggade färjor och de berörs också av den här problematiken. Det finns väldigt 

starka skäl att Åland skulle vara med i det här arbetet. Det kan ju vara intressant 

att börja med att göra en utblick, hur det är t e x på Färöarna som också nämns 

när vi diskuterar den åländska självstyrelsen. Om vi tittar i det ursprungliga avta-

let, som det här ärendet är en ändring av, så uppgjordes det den 23 september 

1996. Det är alltså ganska längesedan som Färöarna fick den här rätten. Färöarna 

är ju med som en fullständig part, som en avtalsslutande part i det här arbetet. 

När man tittar på artikel 3 där det pratas om det avtalsslutande staterna så står 

det så här:   

Punkt A: Avtalsslutande stat åsyftar Danmark, Finland, Island, Norge och Sve-

rige uttrycket omfattar också det i det danska riket självstyrande folksamfundet 

Färöarna. I den omfattning bestämmelserna i avtalet endast berör förhållandet 

mellan Danmark och Färöarna används uttrycken "en del av riket" och "den andra 

delen av riket" allt eftersom sammanhanget kräver. Där tycker jag det är intres-

sant att notera att när det gäller Färöarna då pratar man om den andra delen av 

riket men när det handlar om Åland så får vi inte ens sitta med i farstun när här 

frågorna diskuteras. Det tycker jag är ganska belysande för den självstyrelse vi 

har. Färöarna är alltså med som en part i det här arbetet men vilken rätt har då 

Åland att delta i den här processen? Det framgår ju av 59 § i självstyrelselagen 

som tar upp förhandlingar om internationella förpliktelser. I andra momentet 

sägs det så här: Landskapsregeringen skall underrättas om förhandlingar angåen-

de fördrag och andra internationella förpliktelser i fråga om angelägenheter som 

faller inom landskapets behörighet. Gäller sådan förhandling angelägenhet som 
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annars kan ha särskild betydelse för landskapet skall landskapsregeringen under-

rättas om detta lämpligen kan ske. Till sist sägs det så här, vilket är det intressan-

ta, landskapsregeringen skall om särskilda skäl finns, ges tillfälle att delta i för-

handlingar som avses här. När det gäller särskilda skäl så är listan lång ifrån 

åländsk sida, som jag sa, vi har ett stort antal pensionärer som berörs, vi har de 

sjö anställda och vi har ytterligare problematiken om vi vill har svenskspråkig per-

sonal till t e x tursistnäringen här på Åland. Då får de betala 35 % källskatt, vilket 

gör situationen ganska ointressant för personer ifrån Sverige. De här frågorna lö-

ser man också i den här typen av förhandlingar. Särskilda skäl finns det minsann 

ifrån åländsk sida. Det kan också vara intressant att notera att om man tittar i re-

geringens proposition till självstyrelselagen så nämndes det att då ett fördrag 

kommer att gälla angelägenheter som faller under landskapets behörighet och det 

är av vikt att det åländska särförhållandet blir beaktade i tillräcklig tidigt skede, 

med hänsyn till avtalets ikraftträdande, och det bifall landskapet skall ge till avta-

let. Riksmyndigheter får på detta sätt, redan från början inblick, huruvida en re-

servation eller något annat förbehåll bör göras för Ålands del.  

Alltså, i klartext på vanlig svenska, det finns också motiv för riksmyndigheter 

att ha Åland med från första början, då vet man vad man har den andra parten. Så 

rätten framgår alltså enligt 58 § 2 mom. i självstyrelselagen. 

Den följande som är intressant är att varför är då inte Åland part när Färöarna 

är det? Ett svar på den frågan är ju förstås att Färöarna har full beskattningsrätt 

och har också på andra områden mera framflyttande positioner än vad Åland har. 

Eftersom det gällande nordiska dubbelbeskattningsavtalet inte inbegriper land-

skapet Åland i fråga om kommunalbeskattningen har det inte gjorts förbehåll för 

Ålands del vid ändringen av avtalet. Det är inte rimligt att inskränka landskapets 

alternativ till att ge bifall eller avslag till avtalsändringen där landskapet har vä-

sentligt intresse av att kunna påverka avtalets innehåll även utan att vara part. 

Med beaktande av landskapets initiativrätt och det som landskapsregeringen 

framfört, om avtalets centrala betydelse för Åland, så anser utskottet att landska-

pet har utestängts från de här förhandlingarna på felaktiga grunder. Och därige-

nom inte givits tillfälle att närmare argumentera för det som är viktigt för Åland. 

Det är ju någonting som stora utskottet inte kan acceptera. Vi kan alltså bara säga 

ja eller nej och i praktiken är det så att vi bara kan säga ja. För ingen kunde över-

blicka konsekvenserna om man säger nej till det här avtalet. Men situationen har 

blivit komplicerad för dem det berör, det är helt klarlagt. Det måste man också ha 

klart för sig att hela det här avtalet tar ju sikte på att man skall undvika dubbelbe-

skattning. Om inte vi har gett vårt bifall så har det i värsta fall kunnat leda till 

dubbelbeskattning av åländska pensionärer och det tror jag inte att någon av oss 

vill medverka till.  

Jag vill nämna det som jag redan var inne på, ytterligare ett motiv till att delta 

är ju det som vi tar upp i utskottets betänkande, beskattningen av sjömännen på 

utflaggade fartyg. Det är viktigt att de här frågorna regleras så att Åland på ett 

förmånligare sätt kan, i samband med ändringen av det nordiska dubbelbeskatt-

ningsavtalet, eller ett genom ett särskilt avtal med i första hand Sverige, kan få till 

stånd en ändring när det gäller beskattningen av sjömännen.  

Det är intressant att notera att i det här protokollet, som utgör en integrerad 

del av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet, som jag nämnde i början, finns en 

s.k. gränskommunregel. Som bilaga till avtalet finns ett bilateralt avtal mellan 
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Sverige och Danmark som rör beskattningen av pendlare. Enligt oss så kan åtmin-

stone i beskattnings hänseende de åländska sjömännen jämföras just med pendla-

re. Som jag sade redan tidigare, det är nog i ekonomiskt hänseende och också i 

annat hänseende verkligt intressant för Åland hur kommunalbeskattningen av 

sjömännen sker. Summan av kardemumman är att vi har haft många motiv. 

Landskapsregeringen har gjort flera framstötar för att försöka komma in i de här 

förhandlingarna men det har genomgående möts av kalla handen, åtminstone den 

information vi fick i stora utskottet så gav vi handen att landskapsregeringen inte 

kommer dess längre. Mot den bakgrunden har vi i stora utskottet, alltså jag har 

inte läst i den liberala bänken, förhoppningsvis kanske det finns något intressant 

som vi inte fått reda på i stora utskottet hittills, men då får man väl lov att säga 

"bättre sent än aldrig", som har blivit ett allt mera använt uttryck.  

I vilket fall som helst, på basen av den information vi fick i stora utskottet, så 

konstaterade vi att landskapsregeringen inte kommer längre, då har vi att ta ställ-

ning till vad gör vi då? Skall vi finnas oss i att Åland inte får vara med? Skall vi av-

undsjukt blicka mot Färöarna och se vilken situation de har, eller kan vi göra nå-

gonting? Det vi kan göra då är ju förstås att vi enligt 60 § mom. 2 i självstyrelsela-

gen vänder oss till Högsta domstolen och får det här prövat. Är det här rätt att 

Åland utesluts ifrån dessa viktiga förhandlingar på det sätt som har gjorts hittills? 

Eller är det inte? Det ställningstagandet blev vi inte helt eniga om i stora utskottet. 

Det blev en omröstning med rösterna 7-3. Jag tänker ändå inte i presentationen 

av utskottsbetänkande och gå in på och spekulera i varför vi inte blev eniga om det 

här, utan det kommer säkert den framtida debatten ge svar på. 

Stora utskottet var helt enigt om, att det inte går att förvägra bifall till det här 

avtalet, men med rösterna, märkväl, 7-3, så föreslår stora utskottet att man redan 

nu skall går till högsta domstolen för att få den frågan avgjord. Tack, herr talman! 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Lantrådet kommer att informera om läget i inflytandefrågorna 

vad gäller det här i sitt anförande om en stund.  Utskottsordförande Anders 

Eriksson säger att det fanns en enighet i stora utskottet, så kan jag ju konsta-

tera det också att det inte finns en total enighet hur man skall arbeta med de 

här frågorna i partiet Ålands Framtid heller. Ltl Harry Jansson, i samband 

med att lagutskottets betänkande diskuterades, sade att man först skall göra 

det politiska arbetet färdigt för att försöka nå en lösning. Om man inte når en 

lösning så skall man ta den juridiska processen sedan. Jag konstaterar att ltl 

Harry Jansson tror mera på politik och ltl Anders Eriksson tror mera på ju-

ridik.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Jansson kan säkert svara för sig själv men jag konstatera 

när jag läser lagutskottets betänkande och den reservation, som nämnde 

Jansson har lämnat in, så säger den precis så här som jag har sagt. Märkväl, 

det är inte jag som tycker att vi skall driva det här den juridiska vägen utan 

det är en överväldigande majoritet i stora utskottet som tycker det. Det är in-

tressant att landskapsregeringen sade den 26.2 så här: Landskapsregeringen 

understyrker vikten av att fråga om deltagande i beredningsprocessen av det-

ta slag är löst innan landskapsregeringen rekommenderar lagtinget att ge sitt 

bifall till den här ändringen. Det har ju varit riktigt galet om man har gått in 
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på det spåret. Ger vi inte bifall till den här ändringen så är risken väldigt stor 

att bl a de åländska pensionärerna blir dubbelbeskattade. Så långt har inte 

någon velat gå, men däremot få det klarlagt att vi kan delta i de här förhand-

lingarna och att vi inte bara får ett allmänt principbeslut vilket vi inte ens har 

fått hittills.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Att landskapet inte fått medverka i förhandlingarna då när de nor-

diska dubbelbeskattningsavtalen har förhandlats, har varit ett stort problem för 

flera landskapsregeringar, så också för den här landskapsregeringen, som väldigt 

tydligt skrev, inför presidentframställningen och inför att det här avtalet skulle 

träffas, hur viktig det är att landskapet i ett tidigt skede ingår i det här arbetet.  

Landskapsregeringen har också på många olika sätt tryckt på, att det här måste 

bli en rättelse det måste ändras det här systemet. Landskapsregeringen övervägde 

också faktiskt ett tag om vi skall gå inför en juridisk process, där vi går till domstol 

och söker vår rätt. Vi valde en väg där vi istället ytterligare skulle försöka den poli-

tiska vägen. Vår övertygelse är att i första hand söker man politik lösningar på 

frågor av den här kalibern.  

Det har lett till resultat, det har kommit alldeles nyligen besked att landskaps-

regeringen i framtiden kommer att bli delaktig i den här processen. Vi kommer 

alltså att ingå i arbetet när man tar fram sådana här avtal. Det här är ett arbete 

som har pågått under ett års tid.  Vi har gjort skrivelser till finansministeriet, vi 

har gjort PM, vi har gjort påstöter till Ålandsministern, vi har gjort påstöter till fi-

nansministern, det finns också upptaget som en agenda punkt till statsministern 

under vårens möten som kommer så småningom. Nu har vi fått ett muntligt be-

sked om att det här kommer att lösa sig. Jag är väldigt glad att jag kan meddela 

lagtinget här idag att här har vi gjort framsteg. Vi har inte fått det i så god tid så 

att vi har kunnat ge det beskedet under beredningen till stora utskottet. Däremot 

så finns det nu som underlag i den fortsatta behandlingen här i lagtinget. Min 

uppfattning är, att den kläm som stora utskottet nu föreslår att skall antas det är 

ett slag i luften, den behövs inte längre. Det är upp till lagtinget hur man vill be-

handla det. 

Vidare vill jag understryka att landskapsregeringen jobbar med de här frågorna 

allmänt taget. Därför att de finns en problematik i det här att Åland inte är delak-

tig när Finland ingår internationella avtal överhuvudtaget. Det finns inskrivet i 

det principdokument som vi har förhandlat fram, när det gäller inflytandefrågor-

na och EU. Där står att man särskilt skall fokusera på den frågan också och söka 

lösningar hur Åland skall vara mera delaktig i den processen. Det här är en skri-

velse som vi nu har aktiverat från landskapsregeringens sida och påstöter för att 

det här skall bli följden.  

Ltl Anders Eriksson gjorde en intressant jämförelse med Färöarna. Det är så att 

Färöarna har en annan roll, just när det handlar om att teckna internationella av-

tal, vilket Åland inte har på samma sätt. Det har inte direkt med beskattningen att 

göra, utan med deras möjlighet att ingå internationella avtal, tack. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Först fru lantråd så skulle jag vara tacksam om ni som re-

geringsledare till era ministrar kan föra fram att kutymen är att man inte 

från slutna utskottssammanträden berättar om hur enskilda ledamöter har 

diskuterat och analyserat enskilda situationer. Det som finansministern just 

sade, stämmer men det måste då kläs i den tidsdräkt som fanns vid den tid-

punkten d v s att lagutskottet satt och väntade på det positiva besked som 

lantrådet nu har meddelat. Därmed sagt om det.  Vad gäller slag i luft, fru 

lantråd, är det inte tvärtom? Stora utskottet är att applådera. Man har lyck-

ats, det vi alla har velat från åländsk sida, att få finansministeriet att ta reson 

i den här frågan. Är det inte positivt? Men frågan är, hurdana garantier har 

vi då för att det här fungerar i framtiden?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, som jag sade redan i mitt anförande så har flera landskapsregering-

ar brottats med den här frågan. Den här landskapsregeringen har också gjort 

det väldigt intensivt. Det är de politiska kontakterna, det är det politiska 

fotarbetet som har lett till det här resultatet. Våra olika kontakter till finans-

ministeriet, Ålandsminister och med statsministern, det är det som ger resul-

tat. Sedan tycker vi att det är mycket bra när lagtinget stöder också de åtgär-

der som landskapsregeringen vidtar. Det ger ju oss mera "råg i ryggen".  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för svaret fru lantrådet. Det är som så att, tvärtom så har ju de politiska 

kontakterna misslyckats under den här processen. Det är de facto först nu 

när man i Helsingfors har kunnat ta del av stora utskottet uttalade vilja att 

det måste prövas. Det är först då, som finansministern Katainen och gänget 

har insett att man menar allvar från åländsk sida. Tyvärr, jag beklagar att vi 

har ett sådant system där det måste till lite maktspråk och juridiska "fighter" 

för att vi skall nå framgång. Så tyvärr politiken har inte varit framgångsrik i 

det här fallet. Däremot har ett tydligt budskap från åländsk sida varit av 

största nytta, tack.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, det är en politisk överenskommelse som vi träffade med regeringen 

i den här frågan som baserar sig på ett politiskt förarbete.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är ju alltid svårt när man inte i detalj kan säga vad den ena 

eller den andra sade i utskottet. Men jag kan säga så att när det handlar om 

det här långsiktiga politiska arbetet som lantrådet pekar på så blev vi helt på 

det klara med i stora utskottet, det sades från landskapsregeringens sida, att 

det här var inte några juridiska problem mera. Medan vi däremot, och det 

framgår ju av utskotts betänkande, hörde den politiska statssekreteraren 

Veli-Pekka Nummikoski, då kom det fram att det var enbart juridik som låg 

som hinder för det här. Jag kan säga vad jag sade själv, jag frågade statssek-

reteraren, ska verkligen allt drivas genom domstol, finns det inget utrymme 

för politiska diskussioner mellan Åland och riket mera? Jag kan säga att ltl 

Sundback, ltl Gun Carlson m fl. hjälpte till, vi var väldigt tydliga ifrån stora 

utskottet. Jag konstaterar med tillfredsställelse att det har gett frukt. Det in-
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tressanta är ändå att få reda på att lantrådet säger att nu kommer Åland att 

bli delaktigt i det här arbetet, då måste också lantrådet förklara på vilket sätt. 

Vi kan inte bara ta fagra löften, för sådana har det kommit massor som inte 

lett någon vart.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Landskapsregeringen kommer alltså att ha möjlighet att delta i dubbelbe-

skattningsgruppen när man bereder de här avtalen. Det är det som vi hela ti-

den har efterlyst från landskapets sida, att vi i ett tidigt skede skall vara med 

för att kunna påverka utfallet av avtalen som tecknas.  Det är de som är den 

muntliga överenskommelsen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Igen, nog behöver det ju klargöras, det tror jag lantrådet har respekt och för-

ståelse för. Skulle situationen vara den motsatta att lantrådet, skulle sitta i 

oppositionen och har jobbat så pass mycket som många av oss har gjort i op-

positionen för att få det här på rätt. Nog vill man nog ändå se något papper, 

att man verkligen vet att det här kommer att leda till någonting, att det inte 

bara är några muntliga löften. Verkligheten var ju den, att flera av dem som 

tidigare har velat invänta de politiska diskussionerna, svängde i stora utskot-

tet för att man konstaterade att landskapsregeringen var så väldigt diffus när 

det gällde vad man ville. Det som framkom, som var intressant, att de dis-

kussioner man hade med den politiska statssekreteraren Nummikoski, de 

var landskapets finanschef Dan E Eriksson som skötte de politiska förhand-

lingarna. Ingen av ministrarna inklusive finansministern, var ju ens med på 

de här diskussionerna, vilket förvånar mig väldigt mycket. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, arbete i landskapsregeringen går ju till på det sättet att man disku-

terar både på tjänstemanna nivå och på politisk nivå. Så fungerar arbetet, det 

är klart att ledamöterna inte sitter med på alla möten man anger vissa poli-

tiska riktningar och sen så jobbar man utifrån det på tjänstemannahåll. Det 

kan inte vara någon nyhet, för ltl Anders Eriksson att så går arbetet till. Tack 

här talman, jag tappade tråden, jag får återkomma.   

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är positiva besked som lantrådet nu kommer med. Det som 

skulle vara viktigt är, att vi faktiskt också får beskrivet för oss i lagtinget 

mera i detalj hur detta arbete eller vårt inflytande ska säkras upp. Hur kom-

mer det här i praktiken ske? Det vore viktigt att, innan vi går till beslut i den 

här frågan, att också faktiskt får en beskrivning till lagtinget kring de här frå-

gorna. Hur kommer det rent praktiskt att ske? På vems initiativ? Är det 

åländska initiativet som räcker för att vi kan ta del i det här. Vilken roll 

kommer vi att ha? Sitter vi med och kan påverka i själva kommittén, eller blir 

det via den finländska representationen? Alla sådana här frågor tror jag att 

det är viktigt att lagtinget har klara i detalj så att vi vet vad det här innebär.  
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Men som sagt var, jag tycker det är mycket positivt att man har kommit så 

här långt. Nu borde vi koncentrera oss på att för en förklaring hur det här 

kommer att ske. Då kanske den här frågan kan ageras ut även från lagtingets 

sida.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, vi har som sagt endast muntliga löften om det här och vi avvaktar 

också att få det mera skriftligen beskrivet hur det här arbetet kommer att gå 

till. De uppgifter vi har är att vi ska ingå i gruppen när man arbetar med de 

här frågorna. Sen hur själva beslutssituationen kommer att vara, det återstår 

att se, eftersom landet har en röst i de sammanhangen. Vi kommer att ingå i 

arbetsgruppen, det är det som är det muntliga löftet vi fått.   

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Det är mycket positivt det som vi redan fått, men jag hoppas 

också att lantrådet förstår att för att lagtinget skall känna säkerhet i det så 

behöver det finnas mera i detalj hur det skall göras. Nu säger lantrådet att 

det finns muntliga löften och det är bra så långt men vi måste också komma 

steget vidare. Vi måste ha en förklaring till hur saker och ting ska ske. Lant-

rådet själv nu visar på oklarheter hur exakt det ska göras. Det tror jag är vik-

tigt att lagtinget, innan man fattar det slutliga beslutet, om man ska få det 

här avgjort juridisk väg eller inte. Jag hör också till dem som tycker att den 

politiska vägen alltid är det lättaste i en diskussion som ska ske mellan två 

parter. Men då måste det också leda till ett resultat som är tillfredsställande. 

Så som det låter nu så vill jag åter igen säga att det låter bra, men detaljerna 

saknas helt och hållet i det här. Det blir väldigt svårt att ta slutlig ställning till 

om det här är tillräckligt eller inte. Ett mycket gott steg framåt.      

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tror man måste sätta det i relation till hur processen har 

sköts hittills, där Åland alltså, helt och hållet, har stått på sidan om det här 

arbetet. Där vi år efter år, i olika regeringar, har påtalat den här bristen. Nu 

har vi tagit ett rejält kliv framåt, för nu öppnas det möjligheter för landska-

pet och det är det besked som jag ville ge nu till lagtinget, att man vet att det 

här arbetet nu har burit frukt och att vi är på gång med den här frågan. 

Landskapet kommer att finnas med i arbetet framöver.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack värderade talman, liberalernas hållning är den, att självstyrelseärendena 

skall skötas i de demokratiskall institutioner som har till uppgift att sköta självsty-

relsepolitisk och självstyrelseadministrativa frågor. Vi är alltså inte för att över-

lämna skötseln av Ålands självstyrelse angelägenheter till statliga domstolar. Det 

är en grundläggande princip. Jag ska bara nämna två skäl, för det första, hela 

självstyrelsesystemet för Åland är en politisk konstruktion vars grunder vi alla 

känner och vars mål vi nu är satta att nå med olika medel. För det andra, skillna-

den mellan politik och juridik känner vi alla. Slutresultatet i den politiska proces-

sen påverkar parterna. Slutresultatet i den juridiska processen bestämmer någon 
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annan. I politik är jag en grundmurad motståndare alltså mot detta förfarande. 

Man kan om man vill jämställa det sista med förhållandet i en regering eller var-

för inte i ett äktenskap. Jag tar äktenskapet så är det enklare. Så länge parterna i 

ett äktenskap kan tala med varandra, finns det alltid hopp. När ärendet har läm-

nats till domstol för avgörande, så säger domstolen si eller så, och det binder par-

terna. Därför så har vi denna grundinställning.  

Därutöver så menar vi, att i detta konkreta fall, att vägen nu till Högsta domsto-

len, i detta ärende som har passerat för länge sedan, är så pass äventyrlig att vi 

skall avstå ifrån det. Vår utgångspunkt i reservanter är och har varit, att självsty-

relselagens 60 § 2 mom. som utskottsordförande hänvisade till, sannolikt inte alls 

är tillämplig i detta fall. Den har aldrig tillämpas retroaktivt i självstyrelsen histo-

ria, jag hoppas att vi inte heller ska behöva göra det. Utgångsläget i vårt tänkande 

är alltså om man tar till juridiken, vilket man ska undvika, så skall man vara rätt 

så säker på vad man gör. Vi är långt ifrån övertygande om detta. Därutöver, tredje 

punkten i reservationen bygger på det, om Högsta domstolen, mot förmodan tog 

denna fråga till behandling, som en förvaltningstvist eller en behörighetstvist och 

säger nej, landskapet har ingen rätt att delta i de här förhandlingarna med nuva-

rande lagstiftning. Domstolen kan bara uttala ifrån gällande lag. Då har vi förlorat 

rätten till talan fören lång tid framöver, en tid som vi inte kan överblicka .  

Därför, herr talman, aviserar jag nu, att i detaljbehandlig lämna ett sådant för-

slag till ändring i utskottets i övrigt välskrivna betänkande, som går ut på att 

andra klämmen i betänkande stryks. Detta inte minst efter det vittnesmål vi nyss 

hörde lantrådet avlämna.  

Jag vill avsluta med en liten betraktelse bara, jag hänvisade under ärendets för-

sta behandling till den överläggning som utfördes i Mariehamn, den 1 mars 1977 , 

mellan Finlands och Sveriges nordiska samarbetsministrar och som utmynnade i 

ett protokoll mellan länderna om kompensation av bortfall av kommunalskatt till 

de åländska kommunerna. Vägen att gå i de här sammanhangen är vitt förgrenad, 

så länge vi kan hålla den politisk. Jag kan också säga att, eftersom jag deltog i det 

här mötet, som arrangör, min insats var i övrigt mycket blygsam, så tror jag inte 

att de här ministrarna överhuvudtaget hade kommit till Mariehamn om de hade 

legat ett hot om talan i högsta domstolen över processen vid det tillfälle. Föremå-

let för den debatten som fördes då för 32 år sedan var exakt den samma som nu, 

bortfall av kommunalskatt i vissa fall. Tack herr talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var ju ett stilfullt och principiellt väldigt välhållet anföran-

de. Det alldeles klart att lagtinget i första hand skall använda sig av demokra-

tiska och parlamentariska medel i syfte att uppnå de mål som vi anser är bäst 

för det åländska samhället. Men i det här ärendet har inte liberalerna haft 

samma klockrena linje som vtm Gunnar Jansson nu gör sig till förkämpe för. 

Regeringen själv har nämligen tillkännagivit att når de inte politiska resultat, 

så var de beredda att prova den här frågan i domstol. Lagutskottet, inkl. dess 

liberala medlemmar, var också inne på den linjen. Jag tycker att de här före-

läsningarna kanske i första hand borde hållas i det egna partiet.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag ber först om ursäkt om mina blygsamma inlägg upp-

fattas som föreläsningar, de är absolut inte avsedd som sådana. De syftar 
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inte till något annat dramatiskt än inlägg i den politiska debatten. Jag, ör 

egen del och min grupp, ar till freds med de slutsatser lagutskottets majoritet 

kom till. Den här processen är där den är om det behöves vidtar man åtgär-

der, om man har ett konkret fall. Jag menar att det konkreta fallet inte längre 

finns i det här skedet och därför är reservationen skriven som den är skriven 

d v s så att i detta fall skall vi inte gå till domstol.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är ju klart att den frågan nu väckts på nytt, men det förut-

sätter ju att de här muntliga löftena är någonting som man kan lita på. Vi fick 

i ett tidigt skede information av finansminister Perämaa att representanter 

från justitieministeriet och utrikesministeriet inte ansåg att det förelåg några 

juridiska hinder för Åland att delta i de här förhandlingarna. Det visar sig 

senare i andra sammanhang att den uppfattningen var nu vad den var värd, 

vid det tillfälle den sades. Jag är nog inte beredd att ändra ståndpunkt, nu 

igen, för att en sann liberal står och vittjar om sina muntliga löften från Hel-

singfors.   

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Skillnaden mellan en politisk process och en juridisk pro-

cess är den att i den politiska processen gör man som man gör här. Vi talar 

med varandra om gemensamma angelägenheter. Det ska medges, jag är ock-

så för stabilitet i den dialogen. Jag utgår ifrån att de utfästelser som lantrådet 

har givit åtföljs av verifierbara dokument. Jag nöjer mig med en politisk dia-

log med det talade ordet och litar på det talade ordet. Medan man i den juri-

diska processen mera har en böjelse för skriftliga dokument. Där kom jag 

tillbaka till skillnaden i min inställning i politik och juridik.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vicetalman Gunnar Jansson säger att man skall ta till juridiken som sista ut-

väg och det är jag helt enig om. Orsaken till att stora utskottet rekommende-

rar att ta tydligare diken, om vi använder oss av den formuleringen, så var 

just att landskapsregeringen var så diffus. Vi kunde inte se att man skulle få 

någon lösning på det här. Tar vi nu lantrådets vittnesmål, som vtm Jansson 

beskrev det, så är det ju bra att de här signalerna kommer och det är säkert 

en konsekvens av stora utskottets tydliga ställningstagande. I vilket fall som 

helst, så bör man ha lite mera att hålla i innan slutgiltigt kan ta ställning. 

Märkväl, stora utskottet uppmanar landskapsregeringen att gå till högsta 

domstolen. Är det så att man kommer till skott, att man via den politiska 

processen får detta att fungera, Åland kan delta, och framföra sina åsikter i 

fortsättningen, så är jag ganska övertygad om att landskapsregeringen inte 

kommer att gå till högsta domstolen i det skedet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag skall sälla mig till dem som understöder de principiella 

övervägande som vtm Jansson har givit uttryck för. Man kunde uttrycka sig 

så att lagstiftningen är ett verktyg för politiken, ett verktyg för att gemomföra 
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de politiskall målsättningarna om politiken resulterar i lagstiftning och inte 

tvärtom, därför är resonemanget korrekt. I vissa situationer så måste man 

använda sig av även juridiska organ för att lösa tvister. Ålands delegation är 

ett sådant organ, högsta domstolen är ett sådant organ. I det här fallet har vi 

alltså en ganska klar formulering i självstyrelselagen. Landskapsregeringen 

skall om särskilda skäl finns, där är alltså bedömningen då, ges tillfälle att 

delta i förhandlingar som avses här i 58 § självstyrelselagen. Den striden om 

särskilda skäl som nu har förts, den har varit juridisk och den motiveras med 

juridik från rikets sida. Då bör man kanske lösa den typen av tvister juridiskt 

om man inte kan göra det politiskt. I det här skedet när vi fått det här beske-

det från landskapsregeringen, som vi idag här plötsligt har fått, så är det väl 

rimligt att man inte nöjer sig med muntliga besked i en stor fråga, utan att 

det borde klaras i självstyrelselagen, men den möjligheten har vi inte nu. 

Men åtminstone verifieras, på ett tydligt sätt, att en princip kommer att infö-

ras från rikets sida.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag delar den synen alltså, lokutionen om jag får använda så-

dana uttryck. Sättet att uttrycka sig i självstyrelselagen av särskilda skäl är en 

juridisk term, som kräver lagbunden tillämpning och förbjuder fri tillämp-

ning. Det är det som är skillnaden. Där delar jag utskotts ordförandes åsikt 

ifall han har tid att lyssna. Nämligen den fria tolkning som jag också som 

medlem i stora utskottet fick del av från finansministeriets sida överrens-

stämmer inte med det krav på särskilda skäl som vi nyss hörde kollegan Ro-

ger Jansson anföra, så här är vi överrens.  

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos 

Tack, herr talman! Bästa ledamöter, vad är orsaken till att finansministeriet idag, 

en timme, kanske två timmar före plenum skall inledas, meddelar att nu har 

Åland rätt att delta i arbetsgruppen. Är det ett politiskt arbete? Är det vår land-

skapsregering som p.g.a. politiska kontakter, ett idogt arbete har nått det här re-

sultatet?  Eller är det stora utskottets kraftfulla betänkande som har visat finans-

ministeriet att så här skall det gå till, det har ålänningarna talat om. Jag tror inte 

att det finns något enkelt svar på det här. 

Jag satt igår kväll och läste på lite gammal historik och hittade faktiskt ett pro-

tokoll från landskapsregeringen med dåvarande lantrådet Roger Nordlund och fi-

nansansvarig, numera bortgångna Lasse Wiklöf. Frågorna gällde inkomstbeskatt-

ningen, det här var från 2007, man förde ett resonemang kring beskattning av 

pensionärer inflyttade från Sverige, beskattning av säsongspersonal, sjömän på 

framförallt svenskflaggade fartyg osv. Frågeställningen är bekant. Det här är ing-

enting nytt, att Åland inte har egen beskattning, att vi i det här fallet till fullo mås-

te förlita oss på riksmyndigheterna underlättar inte vårt dagliga värv. Vad är orsa-

ken till att finansministeriet idag erbjuder Åland en plats? Jag tror att det är den 

kombination av gott politiskt arbete. Jag tror att lantrådet och landskapsregering-
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en har gjort ett gott arbete. Det är också möjligt att det arbete som stora utskottet 

gjort har påverkat. Sist och slutligen tycker jag inte att det är det väsentliga i dags-

läget. Det väsentliga är att vi tar ett steg framåt. Att Åland bereds möjlighet att 

delta i det här arbetet.  

Från centerns sida har vi tre ledamöter i stora utskottet. Vi röstade också för att 

landskapsregeringen skulle ta sig an det här ärendet och driva en juridisk process. 

Vi står kvar vid det beslutet idag, trots att vi fått det här positiva beskedet från 

lantrådet. Därmed inte sagt att saken behöver drivas till sin spets. Med beaktande 

av hur komplicerat och krångligt det här ärendet har varit tidigare, skulle jag ock-

så gärna i egenskap av partiledare för åländsk center och delaktig i landskapsre-

geringens arbete, ta del av en skriftlig promemoria hur man har tänkt sig det här 

arbetet.  

Herr talman! Jag tycker att det står allt tydligare att det förhållande som Åland 

har till riket, tenderar att bli allt mer komplicerat. Därför är det min förhoppning 

att vi inte kanske inte just i det här aktuella ärendet, men att vi inom en snar 

framtid skall ges möjlighet att här i lagtinget, diskutera självstyrelsen och dess ut-

veckling i ett vidaregeringen format, tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vill börja med att ge en eloge till ett gott och välgenomtänkt anförande. 

Det är ju precis så det är, inte vill jag heller att kontakterna mellan Åland och 

Finland ska drivas på juridisk bog i alla sammanhang. Men om det inte går 

på något annat sätt så måste man ha en sista möjlighet. Jag håller med ltl 

Thörnroos att den här frågan kanske inte behöver drivas till sin spets, om 

landskapsregeringen lyckas få något mer än ett par fagra muntliga löften nu 

två timmar för lagtinget skall ta ställning till det här. Det är ändå landskaps-

regeringen som avgör när man för den här frågan till högsta domstolen, det 

är landskapsregeringen som har bollen. Erkänn att det skulle blir rent ut sagt 

löjligt, om vi nu skulle lägga oss efter de här löftena, och det visar sig att det 

var ingenting värda. Vad gör vi då? Det är klart att tar vi det här ställningsta-

gande så ligger den här möjligheten fast för landskapsregeringen som de an-

vänder, efter förhoppningsvis, bästa förstånd.     

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman, självklart är det ju alltid bäst om man kan lösa ett pro-

blem över köksbordet, om det vanvördiga uttrycket så tillåts. Jag vill säga att 

jag har ett större förtroende för landskapsregeringen och lantrådet Viveka 

Eriksson, än vad kanske ltl Anders Eriksson har. Vi skall också komma ihåg 

att det löfte som nu har givits muntligen till Ålands lagting kommer ju så att 

säga via lantrådet. Det finns flera parter med i det här. Vi har också finans-

ministeriet på rikssidan. De är ju de som har givit de muntliga utlåtande till 

lantrådet eller till finansministern som nu har vidarebefordrat det till oss. 

Jag tycker att det vore oseriöst från finansministeriets sida om man inte kan 

presentera detta i skriftlig form. Det förväntar jag att man kan göra, det är 

rimligt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är säkert som ltl Thörnroos säger att hon och jag har olika förtroende för 

lantrådet. Det ligger ju i systemets natur, men ändå konstaterar jag att ltl 
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Thörnroos och jag är ganska långt eniga. Vi vill se vad det är som utlovas i 

skriftlig form innan vi tar slutgiltigt ställning. Det är förståndigt.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har störts av den massmediala informationen om vad stora 

utskottets majoritet har gått in för i sitt klämförslag. Där har man kallat det 

att man drar Finland inför rätta. Ltl Thörnroos, medlem i utskottet, valde nu 

också att säga att stora utskottet avser att föra frågan till en juridisk process. 

Då har man alltså en motpart som man processar emot. Jag har inte förstått 

att det är frågan om det, utan att jag har förstått att det är frågan om, såsom 

det också är utformat i klämmen, att man skulle be HD göra en tolkning av 

självstyrelselagens 58 §.  Det är någonting helt annat än en juridisk process. 

Är inte också ltl Thörnroos överrens med oss, till skillnad från vad hon sade, 

att man redan har fattat beslut om hur man tänker göra här i lagtinget efter 

det här beskedet? Att invänta beskedet och se hur hållbart beskedet är som 

nu bara är muntligt, förrän man är beredd att överlåta en fråga till högsta 

domstolen.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman. Jag måste tillstå att jag inte riktigt uppfattade de sista av 

ltl Roger Janssons anförande. När det gäller att föra frågan till prövning så är 

det sant. Tack, ltl Roger Jansson, det var jag som på ett felaktigt vis använde 

ordet juridisk process. Det är helt korrekt, det som ltl Roger Jansson säger. 

Man ska göra en prövning av detta ärende. Det är det som avses. Sedan mås-

te jag tillstå att jag inte hörde riktigt vad ltl Jansson sade, men om ltl Jans-

son sade att vi var beredda att vänta här på ett skriftligt utlåtande, så är vi 

beredda från centerns sida att göra det. Det är ju också en bedömning som 

landskapsregeringen gör. Det de som sitter på bollen i dagsläget, de som vet i 

vilken tidsrymd de kan presentera det till lagtinget, tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Ja, herr talman, jag skulle svårt som ledamot av Ålands lagting att idag till 

ställning till huruvida vi sak godkänna den här klämmen eller inte, efter att 

vi har fått det här beskedet. Så länge beskedet är muntligt så jag också be-

redd att rösta för den här klämmen. Eftersom det nu har kommit en annan 

form av information som inte förelåg i stora utskottet så måste vi få det på 

ett mera hållbart sätt än ett muntligt besked här i plenum. Egentligen borde 

den här behandlingen omedelbart avbrytas, så skulle vi invänta rikets, stats-

rådets besked. Det är det som erfordras i sådan väsentlig fråga som gäller 

tolkningen av självstyrelselagen och i det här fallet 58 §, det är ingenting som 

man kommer med muntliga besked om. Det måste naturligtvis vara mera 

hållbart.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson riktar nu kritik mot att lantrådet har fram-

fört ett muntligt besked och det kan jag inte klä skott för. Jag om någon öns-

kar lika mycket som ltl Jansson att detta hade funnits i skriftlig form, men 
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nu finns det för tillfället inte. Då finns det två alternativ, alternativ ett, den 

här processen går vidare och landskapsregeringen har att ta ställning till att 

föra det här till prövning. Däremot finns det ju ingen tidsram satt på detta. 

Andra alternativet är att förhandlingarna avbryts. Vi får se vad diskussionen 

ger vid handen här, jag avvaktar, tack.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Först en liten replik kanske om det som ltl Harry Jansson sa. Jag 

uppfattade som om ltl Jansson sade att jag skulle ha informerat om diskussion i 

utskottet. Enligt min uppfattning så har jag absolut inte gjort det, och jag hoppas 

på och är säker på att stenografiska protokollet kan verifiera att ltl Jansson är i sa-

len då när lagutskottets betänkande diskuterades, innan ärendet gick till behand-

ling i stora utskottet, sade att för ltl Janssons del ska den politiska processen 

framgå. Jag tror att ltl Jansson sade under våren t o m för sen ska man då fundera 

på en juridisk process. Det här är min uppfattning om hur det gick till och utifrån 

det så har jag resonerat här idag.  

Vad gäller sakfrågan, så är det ju givet så att vi nu i denna synnerligen viktiga 

fråga, som är avgörande för självstyrelsen för Åland att vi ska få vara med och dis-

kutera. De som i självstyrelselagen bedöms som särskilda skäl, när vi behöver föra 

vår talan så skall vi få vara med. Nu när vi får en politisk signal, och det är ju poli-

tik vi diskuterar här, det är det som vi i den här salen är samlad för, när vi får en 

politisk signal, av finansrådet, finansministern personligen, muntligen till oss att 

den här frågan skall lösa sig. En ålänning tillsatt av landskapsregeringen ska få 

sitta runt och förhandla vid det bord där man bereder kommande beskattningsav-

tal. Det är givet att vi för fram, det här är ju kanske det viktigaste vi har att be-

handla, förutom ekonomin givetvis. Det är kanske viktigaste den frågan för oss, 

den kopplar ju med ekonomin. Det är klart vi får fram att det här håller på att ske. 

Den processen ska igång så att det hör till det här att vi ska få det formaliserat, 

hur det här ska gå till och så kommer det att ske också.  

Jag som finansansvarig i landskapsregeringen tror givetvis på när min kollega, 

finansminister Katainen säger att vi ska få sitta vid förhandlingsbordet, då tror jag 

på honom. Jag hoppas att det vad vi håller på att uppnå, kommer att ligga till 

grund för att vi i framtiden per automatik får vara med och föra vår talan i viktiga 

saker för Åland, snarare än fram tills nu, när vi har behövt kämpa för det i varje 

enskilt fall och ofta inte ens uppnått det, tack.   

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tack finansminister Perämaa, både ursäkten och förklar-

ingen är accepterad. Jag tvivlar inte på finansministerns goda minne. Det är 

viktigt att komma ihåg att, vi har fört exakt samma diskussion i lagutskottet 

under resans gång, och det var därför jag opponerade mig lite mot ordvalet 

att dra in mig i replikväxlingen med kollegan Anders Eriksson. Det som har 

hänt, har hänt.  

Vad gäller då själva sakfrågan, om vi drar oss till minne, i februari 2008, 

alltså för långt över ett år sedan så ville landskapsregeringen in i spelet. Man 

bönade och bad om att nu vill vi med på allvar. Det fanns en viss tid, i alla fall 
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teoretiskt, fram till 14 april samma år när man skrev under det här dubbelbe-

skattningsavtalet. Den 19 januari i år när vi hade lagutskottsbetänkande på 

bordet, fortfarande inget besked från finansministeriet. Nu när vi har stora 

utskottets papper på våra bord, då plötsligt kommer beskedet från finansmi-

nisteriet. Det är därför vi tycker att det här är lite för mycket politik och tak-

tik från finansministeriets sida för att det skall vara acceptabelt.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Ja, herr talman! Jag förstår att det finns alltid och så blir det ju här i lag-

tingsdebatten att äras skall det som äras bör. Vi är många som har jobbat för 

den här frågan. Det är tidigare landskapsregeringar, som har sagts här, den-

na landskapsregering givetvis, också lagutskottet och stora utskottet som har 

haft samma mål. Jag nöjer mig med att säga, många politiker, vi alla till-

sammans håller på att uppnå någonting som är viktigt för Åland. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Absolut finansministern, jag delar helt den slutsatsen om att vi är på rätt väg 

vad gäller den här framtida förhandlingsprocessen överlag. Samtidigt skulle 

det vara välkommet att få ett klarläggande av särskilda skäl en gång för alla. 

Det finns de som hävdar att det här skulle vara riskabelt, men faktum är att 

varje sådan här prövning är ju en "in casu", de sker utgående från de faktiska 

omsändigheter som föreligger varje ärende. Ingen HD prövning skulle vara 

den andra lik. Det finns inget risktagande. Frågan är om man inte har så 

goda relationer med finansministeriet att man kunde få det klarlagt, men 

kanske finansministern anser att det är farligt. Sist och slutligen, vi har fort-

farande ingen överenskommelse, vi har alltså ett muntligt löfte per telefon, 

överenskommelsen saknas, det vi har efterlyst hela tiden, ett klart ställnings-

tagande gärna i formen av ett principbeslut, som har varit populärt i andra 

sammanhang från statsrådets sida. Innan vi har det på bordet så kan vi inte 

välsigna detta paket i alla fall.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ett principbeslut som skulle gälla för samtliga kommande fall 

skulle ju vara det ideala, i den här frågan. Det skulle vara jättebra, men det 

kan man inte vara säker på att man kan uppnå via den här politiska överens-

kommelsen som skall leda till vår medverkan i dubbelbeskattningsgruppen. 

Jag hävdar med bestämdhet, att när vi aktivt politiskt får igenom det att vi 

får medverka i olika sammanhang, så blir det mer och mer än praxis att vi 

skall vara med. Det skall vara utgångspunkten och inte det motsatta, som det 

har varit nu, att utgångspunkten har varit, att vi inte skall vara med och se-

dan i något enskilt fall har vi fått vara med. Politiskt blir det så, när vi lyckas 

övertyga och argumentera för vår sak i enskilda fall, kommer det att leda till 

den situation vi vill uppnå.     

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det riskerar att bli en liten upprepning av tidigare replikskifte. 

När ltl Perämaa säger att nu får vi vara med och föra vår talan, det är ganska 
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naturligt att åtminstone jag vill veta på vilket sätt får vi vara med och föra vår 

talan. Det är på något sätt som man skulle glömma, det här är ju faktiskt ett 

parlament. Det är ju ingen diskussionsgrupp där man får ett telefonsamtal 

en, två timmar före plenum som säger att okej vi har ändrats oss, ni får vara 

med. Det måste vara lite seriöst där man har ett dokument där det klart och 

tydligt framgår på vilket sätt Åland skall medverka i de här diskussionerna 

framöver. Jag tycker att det här ger väldigt märkligt intryck faktiskt.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här lagtinget har tillsatt landskapsregeringen att driva de 

frågor som är viktiga för självstyrelsen. Att driva det som lagtinget har beslu-

tat om och ta fram förslag till beredning. Om vi i den situationen gällande det 

här viktiga området, för diskussioner på politisk nivå med finansministern 

och med statsministern via lantrådet och uppnår resultat, politiska överens-

kommelser, då värjer jag mig mot den här beskrivningen att det skulle vara 

någon form av diskussions grupp.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att finansministern fick min replik om bakfoten. Vad jag sade är, att 

detta är ett parlament. Det är vi förhoppningsvis eniga om, det måste finnas 

långsiktighet i beslutsfattande. Det här är en process som pågått länge, länge. 

Jag noterade att den 15.9.2008 när Perämaa presenterade det här betänkan-

de, sade han att det pågår som bäst ett intensivt arbete mellan landskapsre-

geringen och Finlands regering om att lösa de här frågorna. Under hörande i 

utskottet konstaterade vi samfälligt, att så är det inte. Man har inte arbetat 

intensivt utan man skickade ett brev för snart ett år sedan, som man har vän-

tat ett svar på. Verkligheten var ju den att finansministern inte ens visste vad 

statssekreteraren hette. Man pratar om de goda kontakterna, hur mycket 

man har arbetat politiskt? Jag menar att det måste finnas någon sorts serio-

sitet i det här. Det är väl ett rimligt krav från lagtinget att man får se ett do-

kument där det framgår på vilket sätt Åland skall medverka. Är inte det rim-

ligt, finansminister Perämaa? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Givetvis förstår jag lagtinget och lagtingsledamöternas intresse 

att se hur det här kommer att förverkligas i praktiken. Det som följer nu på 

det här är att vi ska se till att vi formaliserar det här arbetet. Det ska ligga till 

grund, de jag försökte beskriva här tidigare och utgöra en politisk princip till 

hur vi ska medverka i andra motsvarande sammanhang.  Jag förstår att det 

svider i ltl Anders Erikssons hjärterötter att den här landskapsregeringen 

uppnår resultat i självstyrelsepolitiska viktiga frågor. Det är oerhört svårt för 

ltl Eriksson att ens ta i sin mun det att det skulle vara något positivt. Här har 

vi replikväxling, efter replikväxling och anförande som man har försökt göra 

till någonting, ja, vad man nu ska kalla det. Inte så framgångsrikt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Det är med tillfredställelse vi idag fått höra, att vi har uppnått vår 

mening från stora utskottet med vårt betänkande, genom ett muntligt medgivan-

de från Helsingfors att få delta. Jag föreslår bordläggning till plenum 1 april för att 

få detta löfte även i en skriftlig form för att vi ska ha bättre beslutsunderlag.  

Talmannen 

Tack för det, ingen replik har begärts. Nästa anförande ltl Olof Erland.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Som lagutskottets ordförande har jag deltagit i behandlingen i sak 

av det här ärendet. Jag skulle vilja börja med att det kunde vara av en viss prak-

tisk betydelse för alla de pensionärer som ska beskattas i enlighet med det gamla 

eller det nya systemet att man skulle få ett godkännande av den här president-

framställningen om den ska godkänna. Jag föreslå att man skulle bordlägga ären-

det, om det nu ska bordläggas till plenum om en vecka, det torde vara den 16.e 

stämmer det? Onsdagen den 18 mars. 

Herr talman! I ett skede så fanns det också ett förslag om att man absolut inte 

skulle godta det här dubbelbeskattningsavtalet. Det borde snarare kallas undvi-

kande av dubbelbeskattning, för det är ju det som det handlar om. Lyckligtvis har 

den uppfattningen nu inte förts fram för att det skulle kunna leda till icke önsk-

värda konsekvenser för både enskilda och kommuner.  

När det gäller den här processen i lagutskottet och i stora utskottet så är det nu 

andra gången som stora utskottet behandlar en fråga och kommer till annat resul-

tat än i lagutskottet. Jag tycker att det inte är särskilt tillfredsställande för mig 

som lagutskottets ordförande att konstatera att i lagutskottet så kan man alltså 

inte vara säker på att behandlingen håller i nästa fas.  

När det gäller det som diskuteras idag, själva domstolsprövningen så skulle jag 

gärna se att man i samband med en ändring av självstyrelselagen prövar formule-

ringarna i 62 § och 58 § och ser vad som ska gälla när det gäller internationella av-

tal. Det finns ju också en diskussion om att nästa reform av självstyrelselagen 

skulle ta upp det här med Ålands roll i internationella avtal. Det här med dom-

stolsprövningen, det var i ett inledande skede till diskussion i lagtinget, om man 

skulle gå in och göra något sådant eller inte. Den allmänna meningen blev, vilket 

framgår av vårt betänkande från januari i år, att man skulle invänta de förhand-

lingar som då pågick och som åtminstone jag uppfattade som ganska lovande. Det 

var alltså på flera olika nivåer i Finlands regering en acceptans för att det här skul-

le vara ett legitimt krav. Man skulle få rätt att få handlingarna. Jag uppfattade 

som om det var rent praktiskt när finansministeriet skulle kunna ta sig an den här 

frågan. Jag har också förstått att det är på väg en skriftlig bekräftelse på det som 

har framförts här idag.  

Det som är lite märkligt, tycker jag, att ett lagting som i alla fall sitter med en 

majoritet bakom landskapsregeringen inte har tillräckligt förtroende för att ett 

muntligt löfte skulle kunna vara hållbart. Klart att politiken blir besvärlig. Å andra 

sidan kan man säga, att ska man driva politik via domstolsprocesser, så blir det 

nog ännu besvärligare. Kunde man då acceptera det här avtalet om undvikande av 

dubbelbeskattning och se över självstyrelselagen så skulle det vara en mindre 

dramatisk utveckling av den åländska självstyrelsen och den åländska självstyrel-
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sens koppling till moderna demokratiska processer, man löser problem på politisk 

väg.  

Det handlar om politisk förtroende, politisk förtroende i vårt parlamentariska 

system, ungefär som kulturen i samhället. Det är en kraft som behövs för att binda 

ihop kommunikation och samverkan. Jag tycker att det är en betydande framgång 

för landskapet att vi har fått det här steget in i förhandlingarna när det gäller dub-

belbeskattningsavtalet. Det har också betydelse av ett särskilt slag, därför att det 

behandlar vår ekonomi på ett väsentligt sätt. Där har vi all anledning att nu förbe-

reda oss på, hur vi ska föra de här förhandlingarna och vad vi vill uppnå med de 

här förhandlingarna.   Det är väldigt lite sagt om det konkreta innehållet i dubbel-

beskattningsavtalet, vad vi egentligen skulle vilja ha för typ av avtal och för typ av 

system för att undvika dubbelbeskattning.  

Kort summerat kan man säga, att resultatet av det nya avtalet är, att kommu-

nerna vinner något och de pensionärer som har inkomster, utöver pensioner från 

Sverige förlorar något. Det har man alltså bedömt i alla de nordiska länderna, som 

ett framsteg. I debatten sägs ofta att de ålänningar som flyttar hem från Sverige 

eller flyttar tillbaka till Åland dubbelbeskattas. Det är en uppfattning om att den 

här progressiviteten i den finska beskattningen skulle göra att man blir oskäligt 

beskattad. För det mesta är det så, att de som har mycket skatt, har mycket in-

komster. Beskattningen ur finsk och åländsk synvinkel är ju lika för alla. Lika pro-

gressiv och därmed lika rättvis eller orättvis, hur man nu ser på det. I den här frå-

gan, vi har alltså i det åländska beskattningssystemet ungefär 2000 personer som 

inte betalar skatt på samma sätt som alla andra. Vi har alltså en snedvridning i be-

skattningen som är till förmån till Sverige och till nackdel för Åland. Det här 1400 

personerna som har utlandsinkomster, de flesta från Sverige, har inkomst på 14 

miljoner Europa. Man kan inte få fram statistiken, hur stor den svenska skatten 

är, och hur stor den åländska skatten är. Källskatten i Sverige är 25 % och det be-

talar man alltså då till Sverige. När det gäller sjömans inkomster, som inte berörs i 

det här avtalet, är källskatten 15 % och de rör sig om 600  personer och 3 miljo-

ner, när det gäller kommunalbeskattningen.  

I stora drag så är det 2000 personer och 20 miljoner i skatteinkomster som vi 

har att, egentligen skulle jag uttrycka det så, göra anspråk på i förhållandet till 

Sverige. Kommer man vidare med den här gamla modellen från 1977, som använ-

des då, det är nog väldigt svårt att se.  

Det här med Öresundsavtalet om gränsövergång och pendling så det kan också 

vara ett problem. Nu har vi alla fall en plattform. Landskapsregeringen har en 

plattform att utgå ifrån i de nordiska diskussioner som först på beskattningsom-

rådet. Jag tycker nog att 10-15 % av våra skatteinkomster berörs av det här sned-

vridna beskattningen till Sveriges fördel, då tycker jag att det är värt att ta upp 

den diskussionen. Förs Sverige spelar den här summan absolut ingen roll, utan 

det är mera en principfråga. Går man in ett dubbelbeskattningsavtal och ska göra 

undantag, så är man inne på anspråk på undantag från andra håll. För Åland är 

det i alla fall en särskild påtaglig, snedvriden situation.  

Herr talman! En sak som jag tror att är viktig för den framtida självstyrelsepoli-

tiska debatten. Jag har varit med om ganska många stora förhandlingsfrågor med 

riket. Det gäller europapolitiken, det gäller självstyrelselagen, det gäller sjöfarts-

politiken osv. Jag ser inget enda fall där hot och demonstrativa uppvisningar skul-

le leda till framgång. Det är förhandlingar, det är som vi brukar säga, gör man 
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hemläxan så kommer man ganska långt, skapar man relationer så bygger man den 

här grunden. Jag tror att det är precis samma sak i det här fallet. Stora utskottets 

betänkande får man tycka vad man vill om, jag tror inte att man ska kamma hem 

poängen på det sättet att det var hotet i det betänkandet som gjorde något avgö-

rande i den här frågan. Det gäller också särskilt i det här Lissabonfördraget, sam-

ma princip, inte var det svårigheter för Finland att ratificera fördraget som Ålands 

väg till framgång, utan det är förhandlingarna. Där har det åländska parlamentet 

ett ansvar.  

Det skulle vara självstyrelsepolitiskt det mest lämpliga, att man skulle gå vidare 

med den här problematiken när det gäller internationella avtal, via självstyrelse-

lagen. Acceptera, att nu har man fått en förhandlingslösning, som ger det vi ville 

ha i den här frågan. Den här frågan kan man alltså gå vidare med, när det gäller 

praktiska konsekvenser, att få en balans mellan skatteutfallet som nu är till Sveri-

ges fördel, tack.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Till det sista kunde man genmäla när det gäller att lyckas 

i förhandlingarna för Ålands del, att om inte vi när det gäller 58 § 2 mom. 

står på oss, så är det någon annan som gör det. Därför så måste man vara 

väldigt bestämd. Jag har förstått att lagtinget genom, sitt stora utskott nyli-

gen i sin behandling, har fått information ifrån statsrådet, företrätt av någon 

politisk person på finansministeriet, att statsrådet tolkar 58 § 2 mom. så att 

landskapet inte har någon som helst juridisk rätt att delta i dessa förhand-

lingar. Det beskedet har lagtinget fått ifrån statsrådet. Vad har det med det 

politiska förtroende i landskapsregeringen att göra? Ingenting. Det har då att 

göra med det politiska förtroendet i statsrådet. Går vi på att ett muntligt löfte 

nu kommer att vara långsiktigt hållbart.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det gäller inte tolkningen av självstyrelselagen, det kan inte en 

statssekreterare eller statsråd göra utan det görs i högsta domstolen. Det är 

fråga om att den processen går man inte in på, tycker jag, om man inte är 

övertygad om att man kan få en någorlunda riskfri behandling. Det är det 

som är det väsentliga. Det är naturligtvis så, precis som lagutskottet säger att 

om man inte kommer vidare med den process som har påbörjats, och som nu 

tydligen då har slutförts, då ska man att låta landskapsregeringen överväga 

en domstolsprocess. Man måste välja i vilka frågor man ska ta en sådan 

prövning och när man ska göra det. Min uppfattning är den att när självsty-

relselagen ändras så kan man pröva det i förhandlingar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var en komplett nyhet för mig att självstyrelselagen tolkas 

av domstolar. Självstyrelselagen tolkas dagligen av oss, av självstyrelsemyn-

digheterna, ministerierna och av statsrådet i Helsingfors. På det sättet har 

man ett umgänge mellan självstyrelsen och staten. I det här fallet har man 

från statsrådets sida givit en tolkning av 58 § som inte vi accepterar, därför 

för vi den här diskussionen. Nu är då frågan idag, hur länge vi ska bordlägga 
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det här ärendet med beaktande av att vi vill ha en annan information från 

statsrådet än en här muntligt framför i andra hand, via landskapsregeringen 

representanter.  

Det var det som jag inte förstod när ltl Erland sade, har vi inte förtroende 

för landskapsregeringen? Ja, vi har förtroende för landskapsregeringen att 

de har sagt rätt. Hur de har tolkat det muntliga beskedet? De är inte fråga 

om förtroende för landskapsregeringen nu, utan det är frågan om förtroende 

för statsrådet. Har man ändrat sin tolkning av 58 §? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är skillnad på tolkning och tolkning, var och en kanske 

dagligen tolkar självstyrelselagen. Den här frågan om den tolkning som är 

slutgiltig och juridisk formellt. Den risken tar man om man ber högsta dom-

stolen tolka om man får ett negativt besked, en tolkning som vi inte vill ha. 

Därför måste man vara lite försiktig. Det har jag uppfattat att lagutskottet 

var när man sade att om inte den här politiska processen leder till resultat då 

ska man överväga en sådan process.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag delar den uppfattning som lagtingsman Erland säger om 

själva innehållet i sak. I det här ärendet, med den nya avräkningsmetoden så 

får pensionärerna generellt sätt lite högre skatt medan de åländska kommu-

nerna vinner lite på det här, jag delar den uppfattningen.   

Det var en annan sak som Erland tog upp som var intressant. Vad vill vi 

uppnå i de här förhandlingarna? Det är ju också väldigt viktigt att vi inte 

bara siktar på att gå med i förhandlingsgruppen utan vi måste också ha en 

klar strategi över vad Åland skall föra fram. Det här måste finansministern 

ha klart för sig, man måste ha politiska strategier, vad vill vi uppnå? Jag und-

rar om den strategin och kunskapen finns på finansavdelningen, för att jobba 

med de här frågorna. Om det inte finns så måste man se till att man skaffar 

det. Man kan inte bara förlita sig på skattebyrån, när det gäller skattefrågor. 

Vi behöver ha en egen kompetens på finansavdelningen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kanske inte är rätt person att svara på om kompetensen 

finns i förvaltningen, det försvinner också kompetens därifrån nu och då, 

men ersätts förhoppningsvis med ny. Det som är viktigt som gäller ganska 

många frågor, när man då tar en tilläggsbudget, som nödvändigtvis kräver 

mycket besparingar då måste man se till att de här väsentliga självstyrelsepo-

litiska frågorna kan lösas, det gäller kompetensen i beskattningsfrågor och 

det gäller lagberedning. Det utgår jag ifrån att landskapsregeringen tar an-

svar för.  
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Anders Eriksson, replik 

Jag förstår kanske inte det här med att kompetens kommer och försvinner, 

är det finansministern som tänker sluta eller vad riktigt ltl Erland tänkte på? 

Jag vill inte hänga ut enskilda tjänstemän utan jag utgår ifrån att den här 

kompetensen måste finnas. Man kan inte på finansavdelningen förlita sig på 

skattebyrån, som faktiskt hör till riksmyndigheterna. Vi måste ha ett kun-

nande på finansavdelningen, vad vill vi uppnå med utökat skatteinstrumen-

tet? Vad vill vi uppnå, som ltl Erland var inne på, vilken strategi ska vi ha? 

Vilka tyngdpunktsområden ska vi koncentrera oss på om vi kommer med i 

förhandlingarna om dubbelbeskattningsavtalen. Det är också väldigt viktigt 

att de båda frågorna följs åt parallellt. Annars kan det ge ett ”yrvaket” intryck 

om vi plötsligt skulle visa sig att det ligger något i de här muntliga löftena att 

vi få vara med och vi vet inte vad vi vill.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag är övertygad om att när landskapet nu får utrymme i den 

här förhandlingsgruppen som gäller beskattning, så kommer man också i o 

m att man delta, men också på annat sätt, man gör hemläxan, man kan skaf-

fa den här kompetensen. Det är så att vi har ett litet utrymme för skattefrå-

gor i vårt system och på det sättet så är det här ett skattemässigt ett framsteg. 

Vi får vara med, kanske i liten utsträckning, men ändå påverka det system 

som kommer i framtiden. Nästa dubbelbeskattningsavtal kanske klargör den 

här problematiken med sjömans skatter och pensionärer och att Åland och 

Sverige kan bli mera som en Öresundsregion i beskattnings hänseende. Det 

finns mycket att göra. När man gör så lär man sig, ”learning by doing” som 

det heter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  Får jag kontrollera med ltl Erland, understödde du Erland men till 

en annan tid än den föreslagna 1 april?  

Ltl Olof Erland 

Bordläggning föreslås till den 18 mars. 

Talmannen 

18 mars, tack för det. Kan talmannen också upplysa om att om klämmarna röstar man om 

vid tredje behandlingen. Bordläggning har nu föreslagits och vunnit understöd. Ärendet 

kommer att bordläggas. Två förslag till bordläggningstid har givits, 18 mars och 1 april. Kan 

talmannen upplysa om att lagtinget har en rad tredje behandlingar den 25 mars för att få 

med den här, kunde en lämplig kompromiss finnas där i god tid före den 26 mars. Det här är 

procedur, ordet går nu till ltl Barbro Sundback, varsågod.  

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Det är onekligen en intressant politisk process och diskussion 

som det här ärendet har genomgått och genomgår i lagtinget. Ända sedan ärendet 

kom, hösten 2008, till lagtinget, så har frågan mycket gällt huruvida vi ska ge vårt 

bifall till det här förslaget och ifall inte Ålands representation i den här skatte-

gruppen, nordiska skattegruppen ifall inte den löses, hur förfar vi då?  

Den första frågan om bifall, där finns det inga meningsmotsättningar. Frågan 

om hur vi ska uppnå representation i skattegruppen, det är så att regeringen har 
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ansvaret för att åstadkomma det här. De har sagt att de förhandlar och de första 

beskeden vi fick det var fick, det var finansminister Perämaa som på hösten sade 

att han i diskussionen med representanter för utrikes-, och justitieministeriet 

hade fått bekräftat att det föreligger inga juridiska hinder för ett åländskt delta-

gande. Utgående från det här hade vår regering ganska goda förhoppningar att 

man skulle nå resultat. I lagutskottet väntar vi på resultat, likaså i stora utskottet 

väntar vi på resultat. Det kom inga resultat. Samtidigt så höll då liberalerna med 

oss, att om inte de politiska förhandlingarna ger resultat så ska man vara beredd 

också att gå pröva den här frågan i domstol. Där har det sedan varit lite sviktande 

åsikter inom liberalerna och till slut när vi inte fick resultat av behandlingarna, 

det var det som vi inte kunde veta, att det skulle komma besked två timmar före 

plenum idag. Det har inte ministern kunna berätta utan ända tills idag, för två 

timmar sedan, det blir väl kanske fyra nu då, så har det inte kommit något resul-

tat.  

Frågan är hur länge skulle man ha väntat? Vi hade det emot oss, att de pensio-

närer som berörs av det här, framförallt de, måste få klara skattebesked. Det har 

inte varit någon lätt process inte för lagtinget. I den situation vi nu befinner oss, 

verkar det ju gå åt rätt håll för regeringen. Man har fått, sades det först, muntliga 

löften. Sedan vi fick veta att det var från finansministeriet. Sedan fick vi veta att 

det var från finansministern. Vi har ännu inte fått verkligen belägg för att det här 

också är ett slutgiltigt förslag eller en bekräftelse på att Åland kommer att delta.  

Det som inte jag har klart för mig det är, om de här förhandlingarna sker konti-

nuerligt, eller om de är bara i perioder, när infaller då nästa period? Om minister 

Katainen inte mera då är finansminister så har ju det här beslutet de facto ganska 

lite bärkraft, eller hållbart som det heter idag. Då är det inte särskilt hållbart. Det 

där måste man nog få utrett vad det riktigt innebär. Det är som sagt var, ett posi-

tivt resultat. 

Nu är det ju så med parlamentarism, att våra hemställningsklämmar, en sorts 

viljeyttringar till regeringen, alltså det här vill regeringen att ska göras, från lag-

tinget till regeringen. Om det är så att den allmänna eller politiska situationen 

förändras så är det klart att inte förverkligar en regering, som har något förnuft i 

huvudet, ett beslut som inte har någon reell betydelse. Men precis som ltl Veroni-

ca Thörnroos sade, så tror jag, att i den fortsatta processen för att det här s.k. 

muntliga beslutet, det kan ju verkligen kanske ändras när det ska verkställas, det 

vet åtminstone inte jag, föreligger de villkor som vi har idag. Då är det bra för den 

här regeringen och kommande regeringar att ha detta beslut, denna kläm i botten, 

det kan inte skada.  

Jag tycker att ltl Thörnroos resonerar alldeles rätt här, och om centern håller 

fast vid det här, så då blir det så som stora utskottet redan en gång bestämt. Det 

ligger en lång process bakom det här. Det är inte riktigt hedervärt att anklaga oss 

som står bakom den här klämmen föra att vi skulle vilja driva mera juridik än po-

litik. Ålands lagting har alltid använt juridik och politik precis i den ordning det 

passar. Där är ingen något undantag, varken jurist eller icke jurist. Vi är nog alla 

lika goda ”brännvinsadvokater” i det här lagtinget. Ändamålen helgar medlen, det 

är inget ologiskt eller att skämmas över att Ålands lagting skulle vilja pröva själv-

styrelselagen. Det är ju det som reglerar hela vår verksamhet. Om vi tycker att den 

inte fungerar så som vi uppfattar att den ska, om vår motpart inte är intresserad 

av att gå oss till mötes, då är det här en helt legitim möjlighet. De som bröstar upp 
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sig och är så rena från att blanda ihop juridik och politik, det finns otaliga exem-

pel på, när också de har blandat ihop det här så att det passar bäst. Det är ingen-

ting att klandra, även om vi som inte är jurister också förstår skillnaden mellan de 

här institutionerna. 

Ltl Olof Erland tog upp en viktig sak som också ltl Anders Erikson noterade och 

som jag tänkte beröra ytterligare. Vad ska vi nu göra om vi får den där platsen i 

det här organet? Både lagutskottet och stora utskottet har givit lite vägkost, men 

det har kommit olika besked.  

I stora utskottet så fick vi här vi hörde en representant, Mirjami Saarelma, från 

skattestyrelsen, uppgifter om att de som har införtjänat hela sin pension i Sverige, 

att de också betalar skatt i Finland. Den uppgiften fick vi inte i lagutskottet, jag 

kan räkna upp flera sådan här frågor som berör det här med inkomster och pen-

sioner där vi fick olika uppgifter, lite beroende på vem vi frågade.  

Det är precis som ltl Anders Eriksson säger, ska man börja göra något och ut-

nyttja den här platsen så då måste man sätta igång med detsamma och bereda de 

här frågorna. Det är inte så komplicerat om man ser på det här samarbetsavtalet 

så finns det ett protokoll där Sverige och Norge, Norge och Finland, Sverige och 

Finland redan har undantag från vissa paragrafer men de här gäller inte, de har 

man inte utnyttjat för Ålands del. Där finns det mycket att göra.  

Herr talman! Jag tycker att det har varit en spännande dag och en diskussion 

med det här inspelet om att det nu skulle finnas förutsättningar för Åland att del-

ta. Åtminstone ur min synvinkel så ser jag inte heller någon orsak att frångå stora 

utskottets ställningstagande.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Tänker bara konstatera, att liberalerna har varit helt konse-

kventa i den här behandlingen och i den här frågan har det inte varit frågan 

om något vacklande. Vi har hela tiden pratat för att, först ska det vara en po-

litisk process och går inte det så kan man överväga en prövning i högsta 

domstolen. Jag har även fått reda på att vår finansminister har sagt att det 

pågår diskussioner med finansministeriet och finansministern framför allt. 

Det är en tidsfråga innan vi får ett besked på att vi får ett inflytande, nu har 

det kommit. Det är bra.  

Det är lite konstigt att det finns en tendens här i lagtinget, att lagtinget och 

lagtingsledamöterna är synnerligen intresserade av förvaltningen och vill gå 

in i förvaltningen och lägga sig i förvaltningsåtgärder. Hela den här frågan 

om hur Åländsk representation i arbetsgruppen för dubbelbeskattning ska se 

ut, och hur det ska göras, det är ju förvaltning, det är landskapsregeringens 

sak att sköta detta. Sedan är det lagtingets sak att granska, huruvida det här 

har sköts på ett bra sätt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det sista kan ltl Folke Sjölund replikera till ltl Olof Erland 

som sitter bakom.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Landskapsregeringsledamot, Mats Perämaa, replik    

Herr talman! De flera talare, så i likhet med ltl Sundback som har kommit in 

på frågan, vad ska vi göra? Vilken skattepolitik, det är skattepolitik det blir 

frågan om, hur ska vi nå resultat, på vilket sätt och har vi kompetensen? Jag 

har börjat fundera i de här termerna och jag ser det som att det här ger oss 

stora möjligheter. Det arbete som vi ska sätta igång med, en egen kommu-

nalskattelagstiftning, det arbete med skattepolitik på nordisk nivå, det är lä-

get för oss att bygga upp en egen skattekompetens i förvaltningen. Att försö-

ka uträtta saker på det här området, så att de här stegen som tas nu ger oss 

stora möjligheter, det kommer att binda en hel del resurser, men förhopp-

ningsvis ger det oss goda resultat också.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det var intressant och löftesrikt. Jag tycker det är roligt 

om finansministern ser att det här kan bidra till att göra vår skattediskussion 

ännu intressantare. Resonemanget tycker jag är alldeles riktigt, jag hoppas 

att vi får fortsätta det i något annat sammanhang. Kanske jag ändå kunde få 

ett klargörande på den här frågan som jag helt retoriskt ställde, den här ar-

betsgruppens arbetsmandat, hur ser det ut? Är det kontinuerlig, eller när 

börjar nästa omgång? I så fall, blir det väldigt betungande för Åland om vi 

ska leva med det här avtalet, och ingenting, ingenting och kanske ingenting 

före det blir val igen. 

Landskapsregeringsledamot Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om man ska vara ärlig så vet vi inte exakt hur den här arbets-

gruppen har jobbat eftersom vi inte har fått delta i det arbetet. Min kollega 

finansminister, Katainen, tror jag inte heller vet exakt. Det här en tjänste-

mannaberedning som sker på normalt sätt med politiska riktlinjer, tjänste-

mannaberedningar, det är det som är arbetsgruppen och så når man ett re-

sultat. Det senaste arbete pågick i flera år. Jag känner inte till när man tän-

ker sätta igång arbetet. Det torde fungera så, den bilden har vi, när något 

land eller någon part känner att det finns saker som bör diskuteras så kom-

mer det ingång det här arbetet. I något skede klipper man av och bestämmer 

sig för att nu avtalar vi om nuläget. Det är ungefär den bilden jag kan ge av 

det här arbetet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen noterar att två förslag om bordläggning har väckts. 

Ingetdera har funnit stöd. Jag ber följande talare uttala sig om tidpunkten för bordläggning, 

ltl Erland den 18 mars, ltl Nordberg den 1 april. Ltl Sundman, varsågod. 

Ltl Danne Sundman 

Talman, jag kan börja med att säga att jag understöder bordläggning och jag un-

derstöder den 18 mars. Jag understöder ltl Nordbergs förslag om bordläggning 

och ltl Erlands förslag till tid. Jag kan även meddela att de övriga i den obundna 

gruppen understöder den tiden.  

Varför vill vi då bordlägga det här? Det är för att det här muntliga beskedet har 

kommit idag. Som lagtingsledamot så vill man ha fakta, att man tar rätt beslut. 

Visst skulle det ha varit roligt, när den här dagen grydde så stödde vi givetvis stora 

utskottets betänkande och vi har aldrig problem med att vara tydliga när det gäll-



  

 

 Plenum den 11 mars 2009 kl. 13.00 27 

er att staka ut självstyrelsens rågränser. Vi är också beredda, om det behövs, att gå 

till domstol och göra det här. Men det är inte bara fördelar att göra det, man kan 

också få en sämre tolkning än vad man ville ha, det är vi alla medvetna om. Lika 

tydliga som vi är när det gäller att gå med på självstyrelsens lantmäteriförrätt-

ningar, så är vi också för det att det ska bygga på ömsesidig respekt. Är det så att 

motparten nu har kommit emot och sagt att okej, ni får vara med i den här grup-

pen, så då känns det lite ”övermaga” att ta en sådan här kläm om man är helt är-

lig. Det ska då vägas mot det roliga vi kunde ha haft och sett en splittring i reger-

ingen, det tycker ju oppositionen givetvis är jättetrevligt. Det kan hända att det 

kanske inte blir så nu, utan lagtinget blir helt enigt kring en pragmatisk lösning, 

det visar sig. Samtidigt som jag understöder bordläggning, säger jag att om det 

inte finns definitivt svart på vitt, ett beslut att visa den 18 mars att Åland är med i 

den här gruppen, då kommer jag att förslå att det går tillbaka till stora utskottet 

där det sedan får vänta på ett sådant besked. Jag har ingen anledning att misstro 

det här muntliga beskedet, och att den i andra ändan inte skulle stämma, att man 

får vara med i den här gruppen.  

Man ska komma ihåg att klämmen rör uttryckligen rätt att delta i förhandlingar 

i dubbelbeskattningar mellan de nordiska länderna. Det huvudsakliga problemet 

kvarstår, att vi inte får vara med i sådana här förhandlingar. Det här är inte sista 

gången som vi kommer att uppleva oss som utanför, utan vad man borde göra är, 

att förtydliga den här paragrafen i självstyrelselagen och helst ge den en helt an-

nan lydelse, att vi alltid får vara med om vi så vill. Det ska vara så att vi alltid får 

frågan, och så får vi tacka nej istället om vi inte är intresserade. Den är lurigt for-

mulerad så att vi hela tiden ska vara inställsamma och på nåder få ev. vara med.  

Det går t o m till stora utskottet som den här processen, sen får vi vara med, inte 

före, när vi gång, på gång, på gång har frågat. Det är ju inte bra att styvmor och 

adoptivbarnet har ett sådant förhållande. Det borde vara så att vi har samma rätt 

som Färöarna. Vad är det egentligen i dagens, europeiserade, globaliserade sam-

hället för fel att vi skulle få vara ned? Så tokiga kan vi väl inte vara på sådana här 

förhandlingar att vi inte skulle kunna sitta med. Det är det som man ska ta med 

sig från den här debatten, oavsett hur det här går, så ska vi få en ändring till stånd 

i självstyrelselagen för att få vara delaktiga framdeles.  

Sist och slutligt är det väldigt viktigt att den person som tar det här uppdraget 

verkligen förstår vad det här handlar om. Det är nog, vill jag säga, inte så lätt. Det 

är många kloka personer som har fått sin berättelse ändrad under det här ären-

dets gång, efter att man har hört. Det är väldigt komplicerade frågor det här. Det 

finns, när man lyssnar på den här debatten, mycket fortsättning åt olika håll. Det 

här är bara en liten den av den problematiken, tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag förstår och har respekt för ltl Danne Sundmans tvek-

samheter. Vi får ju en bordläggning nu. Däremot tror jag att det är mycket 

olyckligt om det här ärendet skulle gå tillbaks till stora utskottet och bli lig-

gande där. Vi måste komma ihåg ändå att det handlar ju om många männi-

skors inkomster och beskattning. Vi är ju inte oeniga att ge bifall till själva 

avtalet, det är mera en annan fråga som vi diskuterar. Med tanke på det så 

tror jag att man ska avhålla sig från att dra det här alltför länge i långbänk.  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Om det är så att stora utskottet i så fall avser att dra det i lång-

bänk så då kan jag ändra mig till det att jag är beredd att ta den här klämmen 

och få ärendet ur välden. Min tanke var att man i stora utskottet skulle vänta 

så länge som det tar att få ett tydligt besked, ett beslut att den här ålänningen 

är med i den här förhandlingsdelegationen. Inte längre än så, för det är pre-

cis som ltl Sundback säger, många ålänningar drabbas inte av det här avtalet 

men frånvaron av det.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Eftersom regeringen har kommit med det här utspelet idag, så 

är det ju deras förtroende som det gäller. Det är inte en fråga egentligen som 

har så mycket att göra med själva avtalet och bifallet. Går nu regeringen ut 

här och säger att Åland har fått representation så ska de väl kunna visa att 

det fungerar på det sättet utan att vi behöver föra det här tillbaka till stora 

utskottet. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Den situationen är nog närmast hypotetisk, som sagt så tror jag 

inte att det finns någon anledning att betvivla att det inte föreligger så här 

som det muntliga beskedet är.  

Det, om något, är Finland känt för att de står vid sitt ord, när det gäller så 

väl krigsskadestånd som sådana här saker.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var precis samma saker som jag reagerade på när ltl 

Sundman sade att det skulle gå tillbaks till stora utskottet och vänta där. Det 

första vi gjorde i stora utskottet var att ta reda på vilken tidsram har vi för 

det här arbetet. Avtalet trädde de facto i kraft den 4 april i fjol, när protokol-

let undertecknades. Därför ville vi få reda på vilken tidsram hade vi? Svaret 

på den frågan var att om vi får den här frågan klarlagd här under våren så 

ska det säkert fungera, men det finns inte så mycket att dra i långbänk om vi 

nu använder oss av det uttrycket. Man måste skilja på avtalet, att vi ger vårt 

bifall till det, och det här deltagande. Ltl Sundman kanske inte riktigt mena-

de vad han sade att det skulle gå till stora utskottet och vänta där.  

Ltl Danne Sundman, replik  

Herr talman! Själva tidpunkten för när det här träder i kraft, det redde stora 

utskottet ut. Det var ju bra för det framgick inte av lagutskottets betänkande 

vilket jag frågade under diskussionen, om du minns? Det här gäller uttryck-

ligen det här deltagandet, det är det jag anser att skulle gå tillbaka till stora 

utskottet. Det är hypotetisk, till den 18 mars måste det här vara så pass mi-

nimerat att vi kan gå vidare med det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Jag vill börja med att säga att centern stöder bordläggning till den 

18.3  i väntan på att man ska få ett skriftligt besked, svart på vitt, vad det är som 

gäller.  Frågan som vi diskuterar, huruvida vi har rätt att delta i avtalsförhand-
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lingar enligt 58 § 2 mom. Det här har diskuterats och man har ifrågasatt från riket 

och konstaterat att vi är ingen part i målet det fick vi höra flera gånger, man har 

bedömt det så. Då har vi en annan åsikt här och anser i allra högsta grad, är Åland 

part i målet eftersom det rör många av våra hemflyttade pensionärer, som behö-

ver besked om vad det är som gäller för dem. Det är också viktigt för kommuner-

na, det kommer att tillfalla lite kommunalskatt till kommunerna, det är också vik-

tigt. Det är också anledning till att den här frågan behöver lösas.  

Nu har vi fått höra idag att landskapsregeringen lyckats få till stånd ett medgi-

vande från finansministeriet så det tycker jag är bra att landskapsregeringen har 

åstadkommit det.  

Då är ju frågan om hur vi gör och då säger centern så här. Tillsvidare anser vi 

att klämmen såsom den står i utskottsbetänkande är befogad och motiverad. Na-

turligtvis, om vi får svart på vitt, att det här är ordnat, så är det bra med det. Då 

behöver naturligtvis inte landskapsregeringen fullfölja det som klämmen antyder, 

d v s gå till högsta domstolen.  

Ltl Barbro Sundback ställde frågan vad ska vi göra om vi får tillträde till arbets-

gruppen? Jo, det finns många saker att göra, bl.a. det som utskottet nämnde i tex-

ten, reda upp pendlarna. Vi har många sjömän som jobbar i Sverige och på båtar 

utanför Sverige, nu också med alla utflaggade fartyg. Det är många som kan be-

traktas som pendlare i o m att de jobbar på svenskflaggade eller internationella 

fartyg och har sina familjer boende på Åland, med alla de stöd och möjligheter de 

får på det viset. Naturligtvis har vi att göra.  Det var vi också överrens om i utskot-

tet och det skriver vi också. Jag ville bara säga det här är en stor del som land-

skapsregeringen har kvar att göra.  

Samtidigt vill jag säga att jag inte tycker att vi ska förhala ärendet mer än nöd-

vändigt. Den här veckans bordläggning tycker vi att är bra, och vi antar väl att det 

finns belägg för att vi ska få ett svar till 18.3, det får vi ju se nästa vecka, tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi är ju överrens i stort eller också i smått i den här frågan. Nu talar vi om 

pendlare, det stämmer alldeles, nu talar vi om sjöanställda men man borde 

kanske använda begreppet pendlare för det är mera allmänt och det exklude-

rar inte andra som vi då i första hand tänker på. Det är ju väldigt synd att 

inte Åland har fått vara med, för att det är ju en stor grupp idag, säkert när-

mare 2000 personer. Det här borde kunna diskuteras med riksmyndigheter-

na redan i morgondag av den person som ska förhandla. Det krävs mycket 

arbete att se över det här. Det där tycker jag att är viktigt att det togs upp av 

ltl Gun Carlson.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Under diskussionen har ltl Olof Erland understöd av ltl Danne 

Sundman och ltl Gun Carlson förslagit att ärendet bordläggs till plenum den 18 mars. Ltl 

Mika Nordberg har förslagit att ärendet bordläggs till lagtingets plenum den 1 april. Vinnare 

det senare förslaget stöd? Inget stöd?  

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  Ärendet bordläggs till plenum den 18 

mars.  
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Talmannen 

Plenum avbryts en minut för överläggning av ev. direktbordläggning av självstyrelsepolitiska 

betänkande.   

Enda behandling 

3 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/2008-2009 angående redogörelse 
enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2007 - 31 oktober 2008 (RS 1/2008-
2009) 
Ärendet avfördes. Upptas till behandling vid plenum 16 mars. 

För kännedom 

Republikens presidents framställning om godkännande av konventionen angående skydd 
av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämp-
ningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot 
kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung 
samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till om-
rådet för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § i strafflagen (RP 
7/2008-2009) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 16 mars 2009. 

Ltl Harry Janssons enkla fråga om borrande av energibrunnar för bergvärme (EF 
10/2008-2009) 

Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga om höga matpriser (EF 11/2008-2009) 
Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om or-

sak till att svar inte ges. Fråga nr 10 överlämnades till landskapsregeringen den 9 mars 2009 

och fråga nr 11 överlämnades den 10 mars 2009. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls måndagen den 16 mars 2009 k. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum av-

slutades kl. 14.58). 
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Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 25 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Anders Englund för deltagande 

i SLC:s styrelsemöte i Helsingfors, lagtingsledamoten Folke Sjölund för deltagande i Baltic 

cities kongress i St. Petersburg och lagtingsledamöterna Roger Jansson och Torsten Sund-

blom på grund av sjukdom.  

Beviljas? Beviljat. 

Bordläggning 

1 Näringsutskottets betänkande nr 3/2008-2009 angående blankettlag om elsäkerhet (FR 
6/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 23 mars 2009. 

Godkänt? Godkänt. 
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Remiss 

2 Republikens presidents framställning om godkännande av konventionen angående 
skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på 
tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om för-
bud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänsk-
ligt ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa 
som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § i 
strafflagen (RP 7/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion.  

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman!  Det här är en omfattande och oerhört viktig konvention. Or-

saken till att presidenten begär lagtingets bifall, dess ikraftträdande på Åland, 

framgår av det korta brevet av presidenten, av hänsyn till lagstiftningskompeten-

sens fördelning. Konventionen i sig är mycket omfattande. Jag tar kollegernas tid 

mycket kort, och säger att den här frågan har följt mig sedan den dag dåvarande 

landstinget lämnade bifall till europakonventionen om mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter gavs år 1990. Ungefär samtidigt så hade det här projektet i 

Europarådet startat om skydd för mänskliga rättigheter i förbindelser med bio-

medicinen. Projektet utvidgades så småningom också att gälla kloning, det feno-

men som växte fram under 1990-talet och som vi kan se av propositionen, kon-

ventionen har då tilläggsprotokoll vad gäller förbud mot kloning.  

Jag sysslade med den här frågan i förbindelse med stagande av de grundläg-

gande rättigheterna i EU år 2000. Det som konventionen poängterar, lyfts två sa-

ker fram med stor kraft, människans värdighet och förbud mot "human enginee-

ring" (förbud mot ingrepp, med biomedicinska medel, i det som utgör människo-

livets värdighet). 

Som det framgår av prepositionen, så är det här den första internationella kon-

vention som syftar till att skydda individens rättigheter i den snabba tekniska ut-

veckling som nu sker inom biomedicinen. Ledmotiven för detta är respekten för 

människans värde, självbestämmande och integritet, det är universellt och gäller 

oss alla.  

När man vidare läser om bakgrunden till behovet av konvention, så refereras 

faktiskt alla människorättskonventioner, som för närvarande är gällande, till 

skydd av människan och människans värdighet från 1948 och framåt. Jag säger 

detta för att lagutskottet får en spännande uppgift att sätta sig in i de här frågorna, 

jag önskar lagutskottet lycka till. Jag utgår från att lagtinget så småningom läm-

nar ett bifall, inom området för lagtingets behörighet d v s hälso- och sjukvården. 

Framförallt att själva lagstiftningsprocessen väcker intresse för de här oerhört vik-

tiga framtidsfrågorna.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd. Begärs ordet? 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 
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Första behandling 

3 Lagutskottets betänkande nr 9/2008-2009 angående godkännande av vissa avtal om 
inkomstbeskattning med Jersey och Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de 
bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen (RP 6/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion.  

Enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till 

stora utskottet efter det att diskussionen avslutats. 

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Presidentframställningen är en, i ett långt led, av framställningar 

som berör undvikande av skadlig skattekonkurrens och undvikande av dubbelbe-

skattning. Vi har tidigare behandlat ett ärende som gäller ön Isle of Man i Irländs-

ka sjön, den här framställningen gäller öarna Jersey och Guernsey. De här öarna 

har varit föremål för studier för åländsk sida när man satte igång den här proces-

sen med en reviderad självstyrelselag och sökte olika modeller för ekonomiska sy-

stem. 

När Åland gick med i EU valde lagtinget, medvetet att inte följa de här öarnas 

exempel, att stå utanför EU och bedriva en aktiv skattepolitik. Idag är den skatte-

strategi som de här öarna har valt allt svårare att utnyttja för egna fördelar. Det 

finns en allmän tendens, och särskilt påspädd av finanskrisen, att gå igenom olika 

s.k. skatteparadis. Idag kan man på nyheterna höra från Sverige om ett motsva-

rande avtal om Caymans Islands. Det är intressant att de här projekten drivs av 

Nordiska ministerrådet genom en tjänsteman i Paris, vid OECD.  

Det kan vara intressant att gå något utanför lagutskottets korta betänkande, jag 

hänvisar, till den som är intresserad, till det något utförligare betänkande om Isle 

of Man. Det handlar mycket om informationsutbyte. För svensk del, räknar man 

med att man har ett skattebortfall i skatteparadisen på 46 milj. SEK. Det är inte 

lätt idag att fånga valutakurser, om man grovt räknar om det här till åländska för-

hållanden så skulle det betyda att, åländska skattebetalare som har placerat peng-

ar i utlandet, går miste av skatt på 10 milj. euro. Det rör sig om några procent av 

skatteinkomsterna. Det här är ett fenomen som är ganska betydande, jag vill inte 

påstå att ålänningar de facto, placerar pengar i de här områdena, det återstår att 

visa i så fall. Det var bara ett exempel för att nämna omfattningen av hela de in-

ternationella problemen med skadlig skattekonkurrens.  

Andra länder som är föremål för behandling, ett stort tryck bl.a. från Tyskland, 

är Schweiz och Liechtenstein. Det här är exempel på en pågående process för att 

öka öppenheten och öka rättvisan i den internationella beskattningen.   

Talmannen 

Ingen replik är begärd, begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 
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Enda behandling 

4 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/2008-2009 angående redogörelse 
enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2007 - 31 oktober 2008 (RS 1/2008-
2009) 
Först tillåts diskussion, enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen kan förslag väcka och därefter 

vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Det här är en presentation av självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 

2/2008-2009. Betänkande gäller redogörelse för lantrådet Viveka Eriksson, land-

skapsregeringens första verksamhetsår.  

16 ämnesområden avhandlas i redogörelsen, vilka har varierande grad av för-

fattningsrättslig tyngd.  

Behandlingen självstyrelsepolitiska nämnden har kännetecknats av en sådan 

framåt blickande och konstruktiv hållning som utmärker det parlamentariskt um-

gänge mellan regering och parlament, d v s regeringen föreslår och parlamentet 

fattar beslut. Överfört på en redogörelse om händelser och ställningsstagande 

bakåt i tiden innebär detta att självstyrelsepolitiska nämnden tar ställning till 

landskapsregeringen insatser och drar sedan upp parlamentariska riktlinjer för 

ärendets fortsatta handläggning och i samspelet med parlamentet, lagtinget. Detta 

förfarande ska inte betraktas som kritik utan som ett normalt parlamentariskt sätt 

att driva ärenden vidare.  

Den omständigheten att självstyrelsepolitiska nämnden, enligt lagtingsord-

ningen, är ett rådgivande organ i vilket alla grupper i lagtinget numera är repre-

senterade, ska borga för att råden täcker hela det politiska spektret i lagtinget. 

Närmare konsensus än så kan man knappast komma. I en majoritetsparlamenta-

risk miljö kan denna ordning uppfattas som säregen. Den allmänt omfattande 

doktrinen i norden om konsensus i utrikespolitiska ärenden förklarar emellertid 

fenomenet för lagtingets del om man betraktar extern politiken som utrikespolitik 

och det brukar lagtinget göra.  

Självstyrelsepolitiska nämnden behandlar redogörelsens alla ämnesområden 

även om alla inte nödvändigtvis föranleder kommentarer i detta betänkande. 

Nämnden har denna gång valt att behandla avsnittet EU frågor och Lissabonför-

draget i förbindelse med republikens presidents framställning i ärendet. Den be-

handlingen utmynnar därför i ett utlåtande till lagutskottet och behandlades i lag-

tinget på basen av betänkande från lagutskottet.  

Avsnittet, behörighetsfrågor inom luftfarten, omfattade nämnden som sådant. 

Avsnittet, sjöfart och snus, behandlas under rubriken konkurrensläget för passa-

gerarsjöfarten och frågorna om socialvård är indelade i socialvård samt kärn-

bränsleförvar. Under avsnittet övrigt, behandlar nämnden regionförvaltningsre-

formens i riket effekter på Åland. 

Herr talman! Självstyrelsepolitiska nämnden förslår att lagtinget meddelar land-

skapsregeringen för kännedom det som anförts i betänkande. Det nämnden anför 

kan indelas i fyra kategorier: 

1 Självstyrelselagens efterlevnad, gäller svenska språket och utnämning av 

landshövding. 
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2 Fortsatta rådslag på basen av meddelande av landskapsregeringen, gäller 

översynen av grundlagen och säkerhetspolitiska frågor. 

3 Fortsatta insatser inom internationellt och externpolitiskt samarbete, gäller 

utbildning i Sverige, konkurrensläget för passagerarsjöfarten, Storklubbs-, 

och Kökars sjöbevakningsstationer, lotsverksamheten, den demilitariserade 

zonens gränser, kärnbränsleförvar och skattegränsen. 

4 Fortsatta interna ansträngningar, gäller lotterilagstiftningen, beskattning-

en, sjöpolisverksamhet och socialvård. 

Dessa fyra kategorier går in i varandra och det av naturliga skäl, alla insatser och 

framsteg syftar ytterst till att förkovra den åländska befolkningens levnadsbeting-

elser oberoende av om åtgärderna är interna eller externa. 

Nämnden stöder landskapsregeringen med de preciseringar och prioriteringar 

som ingår i betänkande. Språkrådet sammansättning kan ses över när lämpligt 

tillfälle dyker upp, medan frågan om passagerarsjöfartens konkurrensläge är 

mycket allvarsam och kräver insatser på alla plan i rask takt.  

Jag nämnde i början att den författningsenliga tyngden i ärenden varierar. 

Tyngden i nämndens ställningstaganden baserar sig på tyngden i frågan. Därför 

bör landskapsregeringen fördjupa sig i nämndens råd under respektive ärende 

med de prioriteringar vartefter ärendets vikt och betydelse ger anledning.  

Under kategori två föreslår nämnden fortsatt rådplägning utifrån meddelande 

av landskapsregeringen. Jag ska därför lite närmare beröra dessa två ämnen, 

översyn av Finlands grundlag och säkerhetspolitiska frågor.  

Grundlagen först, som har varit nu i kraft i nio år. Dess funktionsduglighet har 

följts upp kontinuerligt. Grundlagens förhållande till självstyrelselagen för Åland, 

har behandlats både i den rättsvetenskapliga litteraturen och i en tämligen omfat-

tande HD praxis, vid granskning av lagtingsbeslut om landskapslagar. Grundlags-

översynen ska bl.a. omfatta presidentens maktbefogenheter, ledningen av utri-

kespolitiken samt förhållandet mellan EG/EU rätten och nationell rätt, däribland 

landskapslagstiftning. Beröringspunkten med självstyrelselagen är m a o många, 

såsom det alltid är i konkurrerande parlamentariska system.  

På dessa grunder är det angeläget att inarbeta Ålandsfrågorna i grundlags-

kommitténs arbetsplan och driva dem i kommittén. Nämnden har behandlat des-

sa frågor i rådslagen med landskapsregeringen och anser att ett meddelande i 

ärendet till lagtinget ger ett bra underlag för både positionsbestämning och stra-

tegiska överväganden. Eftersom grundlagskommitténs sammansättning är parla-

mentarisk, är det följdriktigt att den parlamentariska självstyrelsepolitiska nämn-

den är rådgivande organ i grundlagsöversynen. 

Inom säkerhetspolitiken har nämnden utvidgat ämnet till följd av regeringens 

säkerhetspolitiska redogörelse till riksdagen 2009 och tidigare påpekanden i 

nämnden, bl.a. i förbindelse med den säkerhetspolitiska utvecklingen inom EU. I 

ljuset av Ålands internationellt rättsliga, demilitariserade och neutraliserade sta-

tus bör frågorna bevakas även under riksdagsbehandlingen.  

Landskapsregeringen ska enligt sitt handlingsprogram utarbeta strategier för 

hanteringen av säkerhetspolitiska frågor, vilka tar hänsyn till förändringar i vår 

omvärld. Storleksordningen på dessa frågor, betraktande i ett säkerhetspolitiskt 

helhetsperspektiv, påkallar lagtingets medverkan i deras hantering, inte minst 

mot bakgrunden av målet att öka lagtingets medverkan och påverkan i internatio-

nella avtalsslut, som rör Ålands folkrättsliga ställning. Nämnden anser att ett 
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meddelande också här är lämpligt fungerande parlamentariskt instrument för de 

fortsatt rådslagen. 

Herr talman! Nämndens ovanstående ställningstagande är råd för landskapsre-

geringens verksamhet inom landskapet och utanför landskapet både nationellt 

och internationellt. Nämnden strävar inte efter att lägga ytterligare bördor på nå-

gon. De åtgärder nämnden äskar om, ska rymmas innanför den ordinarie verk-

samheten i landskapsregeringen, med de resurser som står till buds, och under de 

prioriteringar som dagens realiteter dikterar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var en mycket saklig beskrivning av nämndens betänkan-

de, närmast en tjänstemannapresentation. Jag önskar att vtm Gunnar Jans-

son utvidgar den här diskussionen om grundlagen. Vtm Jansson har också 

utsetts som ledamot av den sakkunnig grupp som följer det här arbetet. Jag 

tror att det här är rätt tid och plats att vtm Gunnar Jansson presenterar sina 

tankar om på vilket sätt självstyrelsens intressen bäst tas till vara i samband 

med reformen av den här grundlagen?  

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Herr talman! Det gör jag gärna. Jag höll mig neutral för jag menade att min 

person inte ska framhävas i en sådan här presentation på hela nämndens 

vägnar. Vi har diskuterat de här frågorna i nämnden. Jag nämnde att Ålands 

positioner ska inarbetas i kommitténs arbetsprogram, den verksamheten är 

igång. De målsättningarna ska där i bevakas för att leda till resultat. Nämn-

den har uttryckt följande målsättningar:  

1 Ändringar av grundlagen får inte utformas på ett sådant sätt att de 

automatiskt skapar ett ändringstyck på självstyrelselagen, närmast i 

förbindelse med presidentens maktbefogenheter. 

2 Ändringar av grundlagen som direkt påverkar självstyrelselagen och 

kompetensfördelning ska inte heller få förekomma.  

3 Maktfördelning i samhället. 

Det här är en mycket grov beskrivning av det hela. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi börjar närma oss pudelns kärna. Det är själva maktfördel-

ningen mellan Ålands lagting och Finland riksdag. Det råder, som jag upp-

fattar det, tre olika linjer som man kan urskilja. Kanske vtm Gunnar Jansson 

har en annan uppfattning, vilka positioner kan man skönja idag? Är det så 

att ltl Jansson har någon som han särskilt favoriserar?  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Det är möjligt att jag kan återkomma till de här frågorna i ett 

mera utförligt anförande, som inte är en replik. I det här arbetet som ledde 

till den nuvarande grundlagen i Finland, så kunde jag i en helt annan egen-

skap delta, och drev där en linje där Finland skulle erkänna att det finns 

statsmakt och annan offentlig makt som utövas av folket i det här landet. 

Man bör nödvändigtvis i grundlagens inledande artiklar respektera detta, det 

som vi kallar maktfördelning. Formen för det hela kom inte längre den gång-

en än att det omnämndes i 2 § motiveringar, att så här förhåller det sig. Nu 
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är tiden mogen att ta följande steg. Jag hoppas att vi, tillsammans i självsty-

relsepolitiska nämnden, kan formulera det steget. 

Talmannen: 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Vtm Gunnar Jansson gav just en bra presentation av en enig själv-

styrelsepolitiska nämndens utlåtande. Det tackar vi för. Några kommentarer från 

centern, eftersom jag också varit med i nämnden så blir det kanske lite blandat, 

men det är centerns åsikter jag kommer att framföra. Det var bra att vi nämnde 

språkrådet i nämnden på det sätt som vi gör. Vi har efter det här fått tillgång till 

spåkrådets rapport, där viktiga frågor tas upp bl.a. utvecklingen av finskan. Han-

delskammaren, som enligt språkrådet, säger att finskan har minskat gradvis för 

att ha ökat under tidigare år. Vad det betyder vet vi inte, kanske det engelskans 

dominans som gäller här. Man lyfter också bristen på kunskapen i svenska hos de 

statliga myndigheterna. Jag tror att det problemet kommer att öka. Näringslivets 

språkproblem tenderar att öka mindre. Problemen mellan finska myndigheter och 

Åland kommer att växa, eftersom det blir allt sämre kunskaper i svenska i riket 

och hos myndigheterna. Det är viktigt att vi vidhåller att vi måste få skrivelser och 

andra besked på svenska.  

När det gäller översynen av grundlagen, så har vi lyckats, nämnden tillsam-

mans med landskapsregeringen, få vtm Gunnar Jansson med som permanent 

sakkunnig. I betänkande skrivs att det är initiativ från nämnden. Det är bra att 

självstyrelsepolitiska nämnden och lagtinget i samspel med landskapsregeringen 

trycker på frågor som inte är tillräckligt välskötta. Den pådrivande verksamheten 

bör bli starkare och starkare, för att vi ska höras i Helsingfors. Det kan man läsa 

genomgående. Det här ger oss möjligheter att, på ett annat sätt än tidigare, få vara 

delaktiga i grundlagskommitténs arbete. Jag vill önska vtm Gunnar Jansson lycka 

till med det här arbetet, och jag förutsätter att vi får information, i den mån vi be-

höver.  

Jag tänkte också beröra konkurrensläget för sjöfarten, speciellt passagerarsjö-

farten, där delar nämnden landskapsregeringens uppfattning att det här måste 

drivas som en konkurrensfråga och det här får man aldrig släppa taget om.  

Lite mera bekymmersamt är gränsbevakningen som nämns på två ställen. Det 

ena är att man drar in, minskar resurserna, och det kanske man kan leva bättre 

med än det andra problemet som kommer fram i säkerhetspolitiska frågor. Där 

sägs i betänkande att gränsbevakningsväsendet deltar i försvaret av landet och ut-

gör en viktig del av försvarssystemet. Man säger också att gränsbevakningssyste-

mets trupper kan anslutas till försvarsmakten. Nämnden blev lite fundersam över 

den här skrivningen, för det stämmer inte överens med vår demilitarisering och 

neutralisering, att våra sjöbevakare helt plötsligt ska delta i försvaret av staten 

Finland. Enligt nämndens mening är det inte förenligt med konventionen att 

gränsbevakningen, även på Åland, har blivit en alltmer integrerad del av Finland 

försvars system. Det här får man inte lägga åt sidan och låta det sköta sig själv, 

här kommer att krävas pådrivande verksamheter.    

Lotterilagstiftningen är också ett problem, det har diskuterats flera gånger. 

Nämnden var helt enig med landskapsregeringens utlåtande, man konstaterar att 

förslaget inte är förenligt med grundlagen, effekterna kan strida mot självstyrelse-

lagen. Man räknar upp på många sätt hur det här är felaktigt, enligt vårt sätt att se 
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det, det strider mot ändamålsbundenhetsprincipen, mot yttrandefriheten och mot 

legalitetsprincipen. Det här är värt att fundera vidare på, det är inte färdigt ännu. 

Det här förhållandet att EU parlamenten nu stöder monopol inom spelverksam-

heten väcker naturligtvis oro. Det pågår en process där kommissionen, nyligen i 

början på februari, har tillskrivit utrikesministeriet och arbets-, och näringsmini-

steriet i Finland, där man begär att Finlands statsråd ska bevisa nödvändigheten 

av och grunden för berättigande för ett sådant förbud samt dess rättmätiga pro-

portion till det anmälda syftet. Man hänvisar till den nya lotterilagen. Finlands 

myndighet ombeds meddela varför de inte överväger att tillämpa de innehållsbe-

gränsningar, stadgade i § 14B i direktivet som gäller marknadsföringsförfarande, 

att förbjuda marknadsföringen av penninglotterier vad gäller andra än Finländska 

operatörer inom EU. Det är några frågor till, den här processen i kommissionen är 

ännu inte helt och hållet nedlagd, man vill ha svar från finska staten.  

Glädjande nog, stöder nämnden landskapsregeringens uppfattning, såsom man 

framförde den i landskapsregeringens utlåtande över de aktuella regeringspropo-

sitionerna samt i svaret med anledning av PAF:s redogörelse. Det är ett viktigt på-

pekande.  

Jag hoppas att vi kan fortsätta arbete med beskattningsbehörigheten när den 

här utredningen kommer, trots den här lågkonjunkturen.    

Kort om utbildning vill jag säga att det är viktigt att våra högskolestuderande i 

Sverige slipper utbildningar på samma sätt som tidigare, det driver också land-

skapsregeringen vet jag. Det är också viktigt att komma ihåg, att det behörigheter 

man får med sig, efter studier i Sverige ska gälla på Åland. Det nämns inte här, 

men det är en självklarhet att gå vidare på det sättet.   

I övrigt stöder vi betänkandet och är nöjd med det här, tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Gun Carlson sade i sitt anförande beträffande de möjligheter vi från 

åländsk sida nu fått att delta i grundlagskommittén. Att här ser man vikten 

av den på drivande verksamhet, det är lite oklart för mig vad ltl Gun Carlson 

riktigt menade? När det gäller sjöbevakningen och den allt mera militära 

prägel som finns på sjöbevakningen tycker vi det är bra att ltl Gun Carlson 

nämnde att självstyrelsepolitiska nämnden har tagit upp det och säger att det 

inte är förenligt med konventionen om icke befästande neutralisering av 

Åland. Jag tycker det blir lite hängande i luften, man konstaterar att det här 

inte är förenligt, men vad tycker nämnden och ltl Gun Carlson att man borde 

göra?  

Ltl Gun Carlson, replik 

När det gäller pådrivande verksamhet är det initiativtagande i nämnden, när 

det gäller deltagande i grundlagskommittén, anser jag att det är bra att lag-

tinget, via självstyrelsepolitiska nämnden, kan agera och stöda landskapsre-

geringen, så att man på det sättet är pådrivande. Det är ändå landskapsre-

geringen som ut gör det operativa arbetet, man uppmanar hela tiden land-

skapsregeringen. Precis som vi skrivit, så var det på det sättet.  

När det gäller det här vad man skulle kunna göra. Man kan ju alltid hävda 

Ålands rättigheter enligt avtalen när det gäller demilitariseringen. Man får 

inte glömma bort den folkrättsliga grunden. Exakt hur det ska göras anser 

jag likaväl att det är landskapsregeringen som ska utföra det som vi beställer.    
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Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så tror jag ltl Gun Carlson och jag är helt eni-

ga. Det jag däremot undrade över var, vad det fanns för tankar bakom reso-

nemanget? Om utvecklingen inom sjöbevakningen där utvecklingen inte rik-

tigt mera börja bli förenligt med konventionen om icke befästande och neut-

raliseringen av Åland. Hur tänker man gå vidare med det? När det gäller det 

här med pådrivande så är jag glad för klargörandet, jag förstod inte riktigt 

det första anförandet, men nu tror jag vi ser det på samma sätt. Självstyrel-

sepolitiska nämnden måste ta upp de här frågorna och driva på landskapsre-

geringen precis som man har gjort när det gäller EU frågor och dubbelbe-

skattningen. Då förstår jag hur ltl Gun Carlson menade. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Talman, ja precis så är det. Det här måste hela tiden vara ett samspel mellan 

parlament och regering, det här är bevis på det. Inte ens en regering kan all-

ting och kan tänka på alla saker. Därför har vi parlamentet som stöd.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag har varit med som representant från obunden samling i självstyrel-

sepolitiska nämndens arbete. Det arbetet har varit intressant att ta del av. Det 

finns olika prioriteringar från de politiska grupperingarna. Jag kommer att gå in 

på en vidare diskussion på de ärenden, moment och verksamheter som vi tycker 

är viktiga från vår sida.  

När det gäller svenska språket, det är grunden till självstyrelsen och mycket och 

långt till det arbete som vi utför här i Ålands lagting.  

Språkrådet, som är tillsatt har funnits sin roll, men utanför de ramarna som de 

fick att tillgå. De har påbörjat sitt arbete och vi har tagit del av den första rappor-

ten. Även om media har marknadsfört de olika de olika synpunkter som språkrå-

det hade, så har jag också tagit del av den här rapporten. Den finns på nätet under 

landskapsregeringen. Jag rekommenderar att läsa den. Från den rapporten kan 

man läsa det som vi diskuterar här i lagtinget, de kontakter man har mellan när-

ingslivet på Åland och Finland. Där upplevs från många håll, att det finns ett pro-

blem, i om att man idag inte studerar finska i den utsträckning som man tidigare 

gjorde. Ungdomar på Åland som inte har studerat finska har haft svårt att få t o m 

sommarjobb.  

Daniel Dahlén, som representerar näringslivet i språkrådet, anser att den tren-

den har svängt, engelskan används alltmera i de kontakter man har mellan Åland 

och Finland. Det hävdar flera här i salen, inkl. jag själv, att man hittat ett över-

bryggande språk, vilket är väldigt positivt. Man har hittat ett språk, man kan 

kommunicera, antagligen lika bra eller lika dåligt, men man förstår varandra på 

ett annat sätt. Det är positivt att trenden har svängt. Våra ungdomar kommer i en 

annan sits än vad vi har sagt tidigare.  

Det är bra att landshövdingen är med i språkrådet, där han omedelbart kan, i 

sina kontakter till myndigheterna i Finland i o m att han är statens representant 

på Åland, föra den diskussionen vidare vad beträffar den svårigheten vi har att 

kommunicera mellan självstyrelsens myndigheter och statens myndigheter. Där 

hoppas jag personligen väldigt mycket på det arbete han kan göra, och den dis-

kussionen han kan föra vidare ut till de statliga myndigheterna.  
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Ett arbete som också förs inom statens myndighet på Åland är att man numera 

noterar de här språkliga hindren. Man försöker analysera dem och göra något åt 

det. Det är väsentligt om man tänker att det finns arbetsplatser på Åland där det 

förkommer finska som kommunikationsspråk. Många av de interna datapro-

grammen är enbart på finska. Det är bra att man noterar det här, ännu bättre om 

man försöker göra något åt det.  

Det har varit en lång diskussion angående grundlagsöversynen i Finland och 

Ålands roll i det arbetet. Det har gjorts framsteg, landskapsregeringen har åter-

igen har stött på, för att få en åländsk representant, vi har fått en sakkunnig ge-

nom vtm Gunnar Jansson. Det är väldigt viktigt att vi från åländsk sida ger den 

sakkunniga vägledning vad man vill från Åland. Den sakkunniga kanske inte tar 

del av det arbetet i den utsträckningen, men det är bra om vi på Åland, kan enas 

om vad vi själva vill med översynen. Vår roll och vad man vill, det arbete har inte 

påbörjats enligt mig. Det är nog väldigt viktigt att man gör det. Åtminstone har vi 

inte i nämnden tagit del av det. Jag har förstått att vtm Gunnar Jansson har blivit 

utsedd, jag har också förstått att det har varit möten redan som inte vtm Gunnar 

Jansson har varit på. Det ska vara intressant hur det kommer sig att vtm Gunnar 

Jansson inte har varit på dessa möten. Det borde ha högsta prioritet, efter som vi 

nu fått den här platsen efter ganska hårt arbetet. Det finns säkert en förklaring till 

det, det ser jag fram emot.   

Vi har diskuterat många gånger skärgårdspolisens verksamhet i de enskilda 

kommunerna. De är ofta skärgårdspolitiker som arbetar för att de också ska 

komma polisiär verksamhet i kommunerna. Det här är en jätteviktig fråga, vi får 

ta del av insändare och mess i media där man kan ta del utav följderna av att de 

inte finns en polisiär verksamhet. Det här är en otrygg känsla för många ålänning-

ar, det har haft drastiska följder av avsaknaden av sådan myndighet. Från nämn-

dens sida säger vi att man ska jobba på. Det hoppas jag att man verkligen gör, att 

man omfördelar de här resurserna på ett sätt så att också skärgårdsborna kan 

känna sig trygga i sina hemkommuner.  

Konkurrensläget för passagerarsjöfarten, där ser vi det är det största bekymret, 

det är på facklig nivå, man har ojämnlika konkurrensförutsättningar idag. Det lig-

ger utanför vår kompetens, det är en angelägen fråga, att man tar från politiskt 

håll tar ställning huruvida man anser att det här behöver skötas.  

En viktig fråga från Obunden samlings sida, som vi också i valet har gått ut med 

att vi ska jobba för, är att göra ett drägligare liv för pensionärer med låg inkomst. 

Det vi hittills från landskapsregeringen fått presenterat för oss är inte tillräckligt. 

Vi har inte heller sett något nytt förslag på hur man skulle kunna förbättra det. Vi 

är ganska överrens om att det som tillämpas idag, att man ska anhålla om extra 

utkomststöd, det är ett förfaringssätt som många inte vill utsätta sig från. Den ge-

nerationen vill inte gå ”med mössan i handen” till socialsekreteraren och be om 

att få tillägg, hellre drar man in på något. Det måste finnas ett annat sätt. Det här 

kommer vi att följa noga med. Vi har hoppats att det skulle ha presenterats redan i 

budgeten för 2009, men de har inte lyckat från landskapsregeringens sida. Det 

börjar bli bråttom, det är viktigt i det ekonomiska läget som vi har dag, att de här 

personerna får mera i börsen, precis som liberalerna gick ut i valrörelsen och 

sade. Det är viktigt att man lever upp till det, och visar att man klarar av det. Det 

här är en grupp människor som verkligen köper och handlar för de pengar som de 

har tillgängliga, se till att de får mera pengar i börsen. 

Utbildningen är en annan fråga som vi har motionerat och fört diskussioner om 

häri lagtinget. Det är ytterst aktuell fråga nu. Vi kunde läsa om unge Anton, som 
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gjorde en kupp i Stockholm. Det tyckte jag var väldigt bra, det är på det här sättet 

som vi alla måste jobba. Tar den här chansen, att föra fram det, när man får den. 

Det här måste man också göra på politisk nivå, man kan inte bara förlita sig på att 

tjänstemännen ska sköta det här. Man måste passa på att lyfta den här frågan på 

politisk nivå så att det löser sig. Det här har väldigt stor betydelse för många ålän-

ningar, runt 80 % väljer att studera i Sverige. Då ska vi försöka göra vårt yttersta 

för att hjälpa till med det.    

Generellt kan man se, att det finns en hel del problemområden. Det gäller att 

man är väldigt tydlig i de kontakter man har till Finland. Det är viktigt att analyse-

ra de olika verksamhetslägen vi har idag, och vart man vill komma, att det finns 

en klar målsättning, klara riktlinjer och att man för fram det tydligt.  

Det här är vi inte helt nöjda med från Obunden samlings sida idag. Vi hade för-

väntat oss, eftersom man gick starkt ut i valrörelsen med morötter som mera 

pengar, nytt ledarskap. Tyvärr så upplever vi att den här landskapsregeringen inte 

lever upp till det man har lovat. Istället kan vi läsa i media om att lantrådet är be-

redd att skrota när problem uppstår, man vill lägga ner och man vet inte vad det 

komma skall av någonting. Har man tröttnat på något så skrotar man det istället 

för att ta tag i problemen. Den här diskussionen vad beträffar MISE, jag tänker på 

att det än mer större problem med självstyrelsen och de här ytorna mellan Åland 

och Finland. Jag hoppas att jag inte ska få läsa i media, att lantrådet vill skrota 

självstyrelsen för att det finns problem, utan att man istället försöker lösa det här. 

Då måste man börja med ett annat förfaringssätt och visa på ett mer tydligt ledar-

skap, än hittills, tack herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag fick känslan av vicetalmannens anförande att det inte skul-

le ha förts politiska diskussioner kring det planerade nya antagningssystemet 

från 2010 i Sverige. Det stämmer inte, vi har i nordiskt sammanhang, från 

åländsk sida, sammankallat till ett möte, där vi skulle diskutera den här frå-

gan. Där vi tydligt skulle presentera problematiken och skillnaden mellan 

när en åländsk student söker till Sverige och när någon annan söker från ett 

annat land. När man söker från Åland, är det inte bara det att man vill stude-

ra utomlands någonstans, utan i många fall det enda alternativ till studier 

som finns på svenska. Vid det här mötet, deltog Leijonborgs stab, kulturmi-

nister Lena Ahdelson-Liljeroth, skolminister Jan Björklund och ett antal ju-

rister. Lars Leijonborg hade, p.g.a. av personliga skäl, förhinder att delta i 

mötet. Efter det här kontaktade jag Lars Leijonborg och diskuterade med 

honom, huruvida, vi skulle behöva ett särskilt möte och uppvakta honom i 

den här frågan. Hans bedömning var att den här frågan var så väl förankrad 

nu att det är dags att tillsätta den här gruppen, som kan se hur vi ska kunna 

genomföra det här så att det ska bli möjligt att i praktiken ge de åländska 

samma rättigheter som de svenska studenterna.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Den informationen vi fick i nämnden, var att man nu förde den här diskus-

sionen på tjänstemannanivå. Man skulle sedan biträdas av den politiska dis-

kussionen, att den inte förekom nu, utan att den skulle komma senare. Det 

är bra att det har startat och den är på gång, för det är väldigt angeläget. Det 

skulle vara intressant att höra vicelantrådet Britt Lundbergs syn på det här. 
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På vilket sätt och vad har hon fört fram i de här nämnda diskussionerna? 

Vad är de konkreta och politiska synpunkterna från hennes sida? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Kärnan i det nya svenska förslaget är att man ska få extra poäng om man 

studerar ämnen som ger särskild nytta inom det område man söker till. Där-

för tycker man från svenska sidan att det blir komplicerat att värdera ut-

ländska betyg utgående från det här systemet. Därför har man valt att införa 

en utlandskvot. Mitt argument är att svenska högskoleverket känner väl till 

vårt betygsystem, det finns inga hinder för att våra betyg skulle kunna värde-

ras på samma sätt som de svenska betygen och ge profilpoäng för de ämnen 

som har särskild relevans för den utbildning man ska gå. Ytterligare framfört 

är att utbildningen i Sverige egentligen är vår huvudhögskoleort, 70-80 %, 

jag vågar inte säga siffran exakt. De flesta utbildningar finns inte att få någon 

annanstans på svenska än i Sverige. Den här diskussionen hade vi i slutet av 

förra året. Den tjänsteman, som nu sitter i den här gruppen, var inte med vid 

det mötet men har i efterhand fått information.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Ja, talman, det är bra om det finns en politisk vilja och tydlighet. Det är det 

jag efterlyser. Det kan inte bara vara att en tjänstemannagrupp sitter sins-

emellan och mera i det tomma, inte vet vad som är den politiska viljan. Det 

är bra om det finns en politisk vilja och den har förts fram med all sin tydlig-

het. Vi hoppas verkligen på att det här ger resultat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman. Med anledning av kollegan Lindholms tankar kring grundlags-

kommittén vill jag berätta följande: Grundlagskommittén arbetar enligt en 

arbetsplan och en tidplan där ärenden som behandlas är noggrant angivna 

vecka för vecka. Kommitténs sammanträden är inte offentliga. Ordförande 

Christoffer Taxell sköter informationen utåt. De uppgifter som Lindholm 

hänvisar till måste jag be ordföranden kontrollera och se vad som pågår i 

kommittén. Något håller nu på att ske, som inte får ske. Jag vill inte inleda 

en verksamhet under sådana förhållanden. Vad gäller min egen person, så 

har jag följt med det här jobbet. Det har ännu inte varit påkallat att jag fy-

siskt ska vara där på plats. Kommunikationen har jag skött elektroniskt. Med 

tanke på ärendets vikt och betydelse, vill jag nog efterlysa större diplomatis-

ka tag i den här frågan, åtminstone om jag ska fortsätta med jobbet.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Jag förstår inte den här upprördheten som jag upplever att vtm 

Gunnar Jansson nu har. Det här är ett viktigt arbete som vi försökt arbeta för 

att specifikt vtm Gunnar Jansson ska få det här uppdraget. Vi har stort för-

troende för vtm Gunnar Jansson och att han gör ett bra arbete där. Natur-

ligtvis är det är vårt intresse, att vi får veta till nämnden, men också här, på 

vilket sätt det här arbetet framskrider. På vilket sätt blir man ditkallad om 

det inte är meningen att man ska vara där alltid? Det är klart det finns en så-

dan agenda, fast man inte känner till det. 
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag bara upprepar, det är kommitténs ordförande som sköter 

informationen utåt. Därför är det fulltständigt omöjligt för mig, att berätta 

här i lagtinget, om vem som har varit närvarande var, eller vad kommittén i 

övrigt har sysslat med eller vem som har sagt vad. Gun-Mari Lindholms 

uppgifter baseras sig på något som jag inte kan lämna vid detta.  

Talmannen: 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! När redogörelsen remitterades i november, var det en diskussion 

här i lagtinget, då kom frågeställningen, att det nu är så många stora frågor och 

att det bara är problem i relationerna med riksmyndigheterna. Jag påstod att för 

att det är många frågor som berörs i den här redogörelsen, är för att regeringen är 

så aktiv. Vi har från landskapsregeringen så pass mycket olika kontakter, och för-

söker lösa många av de frågor som finns på axeln mellan landskapet och Helsing-

fors.  

Under de månader som nämnden har behandlat den här redogörelsen är det 

flera av de frågor som då var aktuella som har fått sin lösning och som håller på 

att lösas. Jag kan konstatera att landskapsregeringen och de olika ledamöterna 

jobbar på bra i sina kontakter med respektive ministrar för att hitta lösningar på 

frågorna. Senast som vicelantrådet beskrev, hur man jobbar emot Sveriges reger-

ing för att lösa frågan om åländska studerandens möjlighet att studera i svenska 

högskolor.  

Jag tycker att systemet är bra, när man från landskapsregeringens sida kan 

komma och diskutera svåra frågor med nämnden, ha en plattform där man också 

kan få en bredare parlamentarisk förankring för vissa av de svåra frågorna. Det är 

så vårt system ska fungera. Det fungerar bra, det uppskattar jag. Man kan ha olika 

synpunkter om hur frågorna och varför de får en viss lösning, som t e x det här 

kommittétillsättande, när vi äntligen nådde resultat och fick en stadigvarande 

sakkunnig, vtm Gunnar Jansson i grundlagskommittén. Det var en framgång som 

berodde på olika kontakter, nämnden var väldigt på tryckande och stöttade land-

skapsregeringen i arbetet. Ursprungligen, när landskapsregeringen gav det första 

yttrande, angående ändringen av grundlagen, underströk vi vikten av att landska-

pet är delaktigt i det arbetet. Under hösten hade vi haft kontakter på olika sätt och 

sedan lyckades vi här i vintras få resultatet. Utgångspunkten från justitieministern 

var faktiskt att Ålands riksdagsledamot skulle ingå i kommittén eftersom hon 

hade en ersättarplats, så skulle hon få yttrande-, och närvarorätt på samtliga mö-

ten. Efter påtryckningar nådde vi resultat att vtm Gunnar Jansson fick den här 

positionen som stadigvarande sakkunnig.  

Språkfrågan och problematiken har flera ledamöter lyft upp. Särskilt har vi i 

landskapsregeringen brottats med problematiken att allt fler begärande om utlå-

tanden från regeringens sida får man inte tillsänt till sig på svenska, t e x utlåtan-

den om arbetsrapporter eller förslag till betänkanden. Många gånger har man 

gjort korta sammanfattningar. Från landskapsregeringen har vi tagit en väldig 

strikt hållning i den här frågan. Vi skickar tillbaka det här för att få en fullständig 

översättning. Många gånger handlar det om ärenden som kan ha så stor avgöran-

de betydelse, att det är självklart att Åland ska få den här frågan och hela doku-

mentet på svenska.  
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Vi har också lyft upp de nu aktuella frågorna, bl.a. språkfrågan, i ett möte med 

Ålandsministern i Helsingfors. Språkfrågan finns också på agendan inför kom-

mande möten med statsministern. Det måste börja fungera, det finns alternativ. 

Jag delar de ledamöter som har uttryckt en stor farhåga kring den problematiken. 

Det är en bra tanke att komplettera språkrådet med en representant för ÅHS. 

Många av frågeställningarna handlar om möjligheten att få vård på svenska i Åbo 

eller Helsingfors.  

Vtm Gun-Mari Lindholm var inne pensionärerna. Landskapsregeringen har 

fortsatt sitt arbete där. Vi var inte nöjda med det system som infördes i samband 

med första tilläggsbudgeten för 2008, men det var ett första steg, att så snabbt 

som möjligt få ett system där pensionärer med låg inkomst skulle få ett stöd. Nu 

jobbar vi med lagstiftning, målet är att under våren komma med en lagstiftning 

till lagtinget. Kanske lite på sidan om ämnet. 

Lotterilagen, som ledamoten Gun Carlson var inne på, så kan jag informera om 

att landskapsregeringen har jobbat vidare, vi har regelbundna höranden i riksda-

gen med anledning av detta. Vi har hörts i grundlagsutskottet och förvaltningsut-

skottet. Vi har haft kontakter till olika regeringsledamöter. De kontakterna fort-

sätter, vi kommer även den här veckan att höras i lagutskottet. Förutom det, så 

har vi också satt igång arbetet på vår lagberedning. Vi behöver också titta över vår 

egen lotterilagstiftning. Det, mot bakgrund av Frankes betänkande, för att se möj-

ligheterna om det går fel i rikets lotterilagstiftning, om man inte skriver in i riks-

dagsbehandlingen att PAF inte ska beröras av den lotterilagstiftningen, måste vi 

gå vidare med ett licenssystem från Ålands sida. Det finns en beredskap till detta, 

men vi behöver också titta över vår lotterilagstiftning, för vi måste också anpassa 

oss till vissa krav som finns från kommissionen när det gäller monopolsystemet. 

Säkerhetspolitiska frågor, som nämnden skriver om, finns i landskapsregering-

ens handlingsprogram. Det finns en avsikt från landskapsregeringen att jobba vi-

dare med frågor om demilitarisering och neutralisering. Tanken är att vi tillsam-

mans med lagtinget och främst självstyrelsepolitiska nämnden, ska utarbeta en 

plattform för demilitariseringen och neutraliseringen. I olika sammanhang har 

frågan aktualiserats, vi har sett att det finns ett behov av en fast principiell håll-

ning. Nämnden beställer ett meddelande, det är självklart att landskapsregeringen 

kommer att titta över det. Jag ser behovet av, att man tillsammans, med de olika 

partierna utformar de här riktlinjerna. Inte att landskapsregeringen kommer med 

ett färdigt meddelande. Vi får återkomma till hur vi lägger upp det arbete.  

Sjöbevakningen, gränsbevakningens utökade deltagande i landets försvar, är en 

utveckling som vi måste följa väldigt noga med. Den gränsbevakning som opere-

rar i landskapet skall inte ha den kopplingen alls. Finns det sådana kopplingar 

måste vi sätta stopp för det är inte meningen att det ska finnas en försvarsverk-

samhet inom vårt demilitariserade och neutraliserade område. Landskapet har 

haft gott samarbete med gränsbevakningen och det ska man också ta till vara. Jag 

får återkomma, talman. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Inledningsvis säger lantrådet att man från hennes sida försöker slä-

ta över de här problemställningarna som jag försökte visa på. Det överens-

stämmer också med de uttalande som lantrådet haft i tidningen. Jag tänker 

särskilt på, under januari var det mycket diskussion om problemområden på 

Åland. Lantrådet sade att vi inte har problem på Åland idag. Specifikt med 

tanke på de kontakter vi har, områden som vi jobbar gentemot Finland. Jag 
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och vi anser att det finns många problemområden. Vi har inflyttandefrågor, 

PAF, lotteriskatten, grundlagen, vi blir inte hörda i konsumentrådgivningen, 

utflaggningen och snus. Upplever lantrådet faktiskt att det inte finns några 

problem på Åland idag?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag sade inledningsvis att det var många frågor i den här redogörel-

sen. Jag vill påstå att orsaken att det är många frågor upptagna i redogörel-

sen, beror på att landskapsregeringen jobbar med många frågor. Tar i många 

frågor och försöker hitta lösningar där det finns problem. Självfallet finns det 

problem, men jag konstaterar att under den tid, som den här redogörelsen 

har legat i lagtinget, har vi nått framgång. Vi är med i grundlagskommittén, 

vi håller på att få plats i dubbelbeskattningsgruppen, vi har jobbat hårt med 

inflytandefrågorna. De var ganska klara redan i september, oktober, i o m att 

det här förslaget till propositionen var utarbetad. Vi tar steg framåt hela ti-

den. Det är det arbetet går ut på, att definiera problemen och försöka hitta en 

lösning på dem. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman! Det är nästan härligt hur man kan se saker på olika sätt. Det är näs-

tan lite naivt från lantrådets sida att påstå att vi håller på att få de här olika 

frågorna lösta. Jag ser det nog mycket mera allvarligt. Jag tycker inte att den 

här redogörelsen räcker. En enhällig nämnd påpekar att det finns många 

olösta frågor, och frågor som måste intensifieras ordentligt för att få bukt 

med. Det är faktiskt inte övertygande det lantrådet nu säger. Det är nästan så 

att jag får den känslan att man inte riktigt tar det här på allvar, tyvärr. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Just för att jag tar det på så stort allvar jobbar vi mycket med de här 

frågorna. Vi redogjorde för dem i redogörelsen, vi har fortsatt. Den här redo-

görelsen spänner fram till sista oktober i fjol. Vi har fortsatt efter det med de 

här frågorna och också andra frågor. Jag läser inte meddelandet såsom vtm 

Lindholm läser det. Jag tycker att landskapsregeringen får en massa stöd för 

det arbete som vi gör och har gjort. Man efterlyser från nämndens sida två 

meddelanden där vi skulle precisera oss. I övrigt tycker jag det finns väldigt 

mycket stöd för landskapsregeringen att jobba vidare, vilket även är tanken 

med dialogen mellan landskapsregeringen och lagtinget, att man i de viktiga 

externa politiska frågorna ska ha en dialog för att vinna en bred enighet.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! En sak som fortfarande är något oklar för mig, är land-

skapsregeringens stöd till riksdagsledamot Nauclér i den här parlamentaris-

ka kommittén för grundlagsarbetet. Jag har känslan av att landskapsreger-

ingen ganska kraftigt stödde att riksdagsledamoten skulle få en permanent 

plats. Ofta gäller det svenska folkpartiets mandat och när de inte vill, då blir 

det ingenting för Åland. Så gick det i första skedet, sen i andra skedet, med 

stöd från landskapsregeringen skulle Nauclér erhålla en observatörsplats, är 

det rätt uppfattat? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det var så när grundlagen skrevs, då var Ålands riksdagsledamot 

vtm Gunnar Jansson medlem i den kommittén. Ur den modellen hade vi en 
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första diskussion, om Ålands riksdagsledamot kunde ha en alldeles friståen-

de position i det här arbetet, det var en utgångspunkt. Vi hade uttryckt till ju-

stitieministeriet att Åland måste finnas med i det här arbetet. Då var det här 

en tanke, sedan i ett senare skede, när det visade sig att Ålands riksdagsle-

damot blivit tillsatt endast en ersättare för en ordinarie medlem, förde vi 

fram i ett brev till justitieministern att Åland skulle få en stadigvarande sak-

kunnig. I första hand en stadigvarande sakkunnig från Åland sida, i andra 

hand en riksdagsledamot som hade ersättarplats och även skulle ha yttran-

derätt och närvarorätt. Men i först hand en stadigvarande sakkunnig, efter-

som riksdagsledamoten inte hade fått en egen plats i den här kommittén. Så 

är historieskrivningen.  

Talmannen: 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Lantrådet säger att den här redogörelsen är så omfattande för de har 

tagit tag i så många frågor som rör kontaktytorna mellan riket och Åland. Det är 

möjligt att det är så. Om man tittar på den här redogörelsen, de grunder för vilka 

den ska göras upp på, så står det så här på landskapsregeringens redogörelse på 

första sidan, första stycket allmänt: Redogörelsen gäller självstyrelsepolitiska frå-

gor som väsentligt berör landskapets författningsenliga rättigheter. Eftersom jag 

varit med i 30 år i den här verksamheten, kan jag säga, att när jag såg den här re-

dogörelsen som presenterades för oss i fjol, så slogs jag av att det var mycket fler 

rubriker än tidigare. Det beror inte på att tidigare regeringar har varit lata utan 

man har tolkat det här begreppet landskapets författningsenliga rättigheter på ett 

annat sätt. I första hand har det rört det svenska språket, skriftväxlingsspråket. 

Författningsenliga rättigheter har ofta gränsat runt de frågor där landskapet har 

behörighet och på något sätt kan kopplas till riksangelägenheter. Det har varit en 

ganska viktig diskussion i nämnden att hålla den här behörighetskalendern. Med 

åren har det här kanske lite förändrats om man tänker att demilitariseringen och 

neutraliseringen kom in på 80-talet. Olika frågor har tagit upp i redogörelsen, där 

man upplever att Åland har stort intresse. Man måste konstatera att det har skett 

en viss förskjutning i frågan om vilka frågor som tagit upp i redogörelsen. Jag me-

nar det inte som en kritik utan tvärtom, det är bra att man vidgar underlaget för 

diskussionen. Det är nytt att tala om socialvård i det här sammanhanget. Inte är 

det heller kritik, jag tycker att det finns skäl för det. Även om socialförsäkringen 

helt och hållet ligger på riksmyndigheterna. Samma gäller säkerhets- och utrikes-

politik och kärnkraftsfrågorna, i den form de tas upp här, är riksangelägenheter. 

Naturligtvis, om man ser det ur åländskt perspektiv så är de viktiga. Man måste ta 

in den aspekten i den här diskussionen. Å andra så löper regeringen en viss risk 

att visa på sina tillkortakommanden med det här förfarandet. Det märks speciellt 

inom socialvården. Det har länge framhävts i debatten från regeringens sida att en 

höjning av folkpensionen skulle vara ett ämne som SATAkommittén har haft på 

sin agenda. Jag skulle vilja att regeringen visar på i vilka sammanhang och hur 

den frågan har behandlats av SATAkommittén. Jag har en annan uppfattning, att 

det var Vanhanens många utspel när kritiken mot honom varit hård, som förde 

fram att folkpensionen borde höjas till 500 euro. Det kommer ursprungligen där-

ifrån. SATAkommittén, hade starka förhållningsregler att nivåerna på utkomst-

stöden inte skulle förändras. Det är mycket tråkigt, för sedan i början av 1990-
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talet, under lågkonjunkturen, så har utkomststöden och pensionerna inte alls följt 

samma utveckling som lönerna. De fattiga i Finland och på Åland har fått det 

mycket sämre än de hade 1990. Därför är det oerhört viktigt, det här vallöftet vi 

alla gav, att de åländska pensionärer som lever under den relativa fattigdoms-

gränsen skulle få ett åländskt pensionstillägg för att klara sitt uppehälle. Matpri-

serna i Finland steg 10 % år 2008, under den tid den här regeringen har suttit och 

vi andra här i lagtinget, har situationen enbart försämrats. Här är något att ta tag 

i. Det är trevligt om vi igen får löftet att det här första steget som misslyckats ska 

korrigeras. Halva vårterminen har gått i lagtinget och vi väntar fortfarande på 

framställningar om det här och om mycket annat.  

Beskattningen tas upp här på ett sätt som inte har något med regeringens poli-

tik att göra. Det är en helt intern utredning som vi har efterlyst. Den skulle kom-

ma i höstas, den är allvarligt försenad. Det har skett en hel del sedan den här ut-

redningen satte igång, det var högkonjunktur, alla jublade över det fantastiska 

klumpsummesystemet, som under många år varit generöst mot Åland. Den här 

”hemmafrun” ekonomin visar sig idag från en helt annan sida. Inkomsterna 

kommer att krympa snabbt. Jag säger inte att egen beskattning är lösning frågan, 

men en större självstyrelse inom det ekonomiska området är nödvändigt för att vi 

ska kunna utveckla självstyrelsens politiska sidor. De utredningar som landska-

pets eget utredningsinstitut har gjort under åren innehåller en rad rapporter om 

andra självstyrande områden, Färöarna, Grönland och Bornholm. De har alla 

gemensamt att när de här områdena råkat i ekonomisk kris har vägen ur det varit 

större ekonomisk och politisk självtändighet eller självstyre. Det finns ett utrym-

me för regionala ekonomier inom EU och inom den globaliserade världen. Att 

tänka sig att vår ekonomi skall styras från Helsingfors i avseendet som gäller be-

skattningen, kommer aldrig att fungera som ett effektivt, dynamiskt, politiskt in-

strument för Åland. Vi blir som den ”hemmafru” vi är, helt beroende av hur ma-

ken på andra sidan skiftet lyckas dra in skattepengar. Vi har nu en högerregering 

som gör allt för att sänka skatterna, vilket bidrar till vår kaka, som vi ska få 0,45 % 

av blir magrare för varje gång som regeringen lägger en budget.  

Intressant är att få läsa i redogörelsen om den här frågan, men jag tycker att det 

är lite malt placerat.  

Vad gäller säkerhetspolitiken och kärnkraftsfrågan så är ganska uppenbart att 

landskapets kompetens är ytterst begränsade, för att säga att det inte finns. Det är 

naturligt, det är inte kritik mot någon. Det är på det sättet, inte har vi tjänstemän 

som dagligen eller långsiktigt jobbar med dessa frågor. Ska vi bli aktiva och börja 

ta ställning, måste vi ha mera kunskap. Det kan vi få på olika sätt, köpa in kun-

skap, det är säkert nödvändigt ifråga om högt specialiserande eller komplicerade 

politikområdena, men man kanske också måste ha tjänstemän som kan följa med 

de här frågorna. Vem ska göra det? I tider av ekonomisk kris, finns det kanske inte 

resurser för att nyanställa för de här uppgifterna. Man måste då strukturomvand-

la, man måste få människor inom förvaltningen att syssla med det som vi har be-

hov av idag och inte det som de sysslat med i många år. 

Herr talman! Språkrådet har diskuterats, det framkom att rådet uppfattade sig 

som ett rådgivande organ till landskapet, så är det väl i viss mån. Lagtingets be-

stämda uppgift har varit att organet ska ha en ganska självständig position och 

vara ett expertorgan vid sidan av landskapsregeringen. Inte beroende av hur re-

geringen skiftar och vilka språkpolitiska uppfattningar som finns där. Det måste 

man ytterligare understryka. Det är väsentligt att det representerar en sakkunnig 

från ÅHS. Under den förra mandatperioden gjorde självstyrelsepolitiska nämnden 
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en ganska ingående analys av varför kravet, vård på svenska inte fungerar i Fin-

land. Det fanns varken något kontrakt eller avtal utan man utgick ifrån, att efter-

som det är sjukhus i det tvåspråkiga landet Finland, per automatik ska vården ges 

på svenska. Det saknades mekanismer från ÅHS att garantera det här för patien-

terna. Ledningen ansåg att det inte var deras primära uppgift. Jag tror inte det här 

är så komplicerat i alla fall, men särskilt när det gäller akutpatienter till Åbo eller 

Helsingfors, som kanske inte är vid medvetande, då är det ytterst väsentligt att få 

bemötande på svenska. Där finns ett arbete att utföra i självstyrelsepolitiska 

nämnden. Arbetsgivaren är på ett sätt representerad här via Ålands handelskam-

mare, man borde kanske även överväga att ha en facklig representant. Det här 

problemet med kollektivavtal är en problematik på hela arbetsmarknaden. 

Till slut, lotterilagen, via de socialdemokratiska kontakterna till riksdagen och 

förvaltningsrådet, har vi fått den informationen att efter lantrådets och penning-

automatsföreningens VD: s besök, finns en större förståelse för den åländska upp-

fattningen i frågan. De åländska presentationerna har varit professionella och 

framgångsrika. Det gäller att fortsätta att informera och skapa kunskap om Åland 

i det här särskilda avseendet. Jag tycker att regeringen förtjänar beröm här.  

Till sist vill jag säga något om grundlagen. Det hade varit på sin plats att disku-

tera grundlagen och förändringar i den, med tanke på Ålands självstyrelses fram-

tid. Jag har kunnat urskilja tre olika linjer hur man kan tänka sig att Åland ska 

förhålla sig till de här grundlagsförändringarna, med tanke på maktdelningen 

mellan Mariehamn och Helsingfors. Vtm Gunnar Jansson framförde en synpunkt 

på att i den förra grundlagsreformen så nämndes bara statsmakten och inte andra 

offentliga maktorganen. Det är en linje, att man bland kommuner och andra ta 

med Ålands självstyrelse och Ålands lagting. Den andra linjen har varit att makten 

tillkommer Finlands folk, där skulle det stå att makten på Åland tillkommer lag-

tinget. Den tredje linjen är att det inte alls skulle stå så mycket i grundlagen i fråga 

om makten och Ålands lagting. Jag tycker att resonemanget bakom det är ganska 

elegant, att den åländska självstyrelsen inte bygger på grundlagen utan på ett in-

ternationellt fördrag. Självstyrelsen ska härledas ur det och inte ur Finlands 

grundlag. Det finns vissa risker att alltför mycket om självstyrelsen står i grundla-

gen, Finlands riksdag har en ålänning och resten av de andra som sitter där kan 

lätt rösta över den ena personen. Man kanske utsätter självstyrelsen för större ris-

ken ju mer detaljerat man skriver om Ålands självstyrelsesystem i grundlagen. 

Ålands självstyrelse och den makt vi har ska regleras i självstyrelselagen eftersom 

vi då har möjlighet att påverka ev. förändringar. Vill Finland minska vår makt ska 

det ske via självstyrelselagen och inte via grundlagen. Görs det genom självstyrel-

selagen har via möjlighet att protestera och det blir ingenting eftersom ändringar i 

självstyrelselagen kräver lagtingets bifall.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Beträffande de ekonomiskt utsatta pensionärerna, är det min 

uppfattning att det inte bara är statsminister Vanhanen som har förslagit en 

höjning av folkpensionen med ca 100 euro. Det är en pågående diskussion 

inom SATAkommittén och inom de övriga politiska partierna. Man har även 

förslag på årtal, 2010-2011. Det är också min uppfattning att det här skulle 

vara det absolut bästa sättet att ge stöd till pensionärerna. Vi har konstaterat 

gång, på gång att de stödsystem som finns utnyttjas inte. Man skulle höja 

den disponibla inkomsten för pensionärer. Man för den här diskussionen ur 

ett brett politiskt perspektiv.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror inte att ltl Sjögren har rätt ifråga om SATAkommittén. Det är en 

partsammansatt förhandlingskommitté, man för inte in förslag hur som 

helst. Jag vill ha svart på vitt om det är så, då kan jag böja mig men inte efter 

att ha hört redovisningar på något som man tror och har uppfattning om. 

Jag antar att det är diskussioner med SFP: representant i den här kommit-

tén. 

Det är klart, att det är enklast rent tekniskt om staten höjer folkpensionen. 

Det är en fördel för oss ekonomiskt då faller det på riket. Nu har vi alla i valet 

lovat solidariskt att göra något. Det är nog det som regeringen måste kon-

centrera sig på, inte tro att det är någon annan som ska lösa det här.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det har också regeringen koncentrerat sig på. Det första tillfälle 

regeringen Eriksson hade, satte vi in 500 000 euro för förebyggande ut-

komststöd. Nu går vi vidare med ett lagförslag. Vi vet hur det ser ut, det är 

svårt med socialförsäkringssystemet och socialvården. Jag vill påminna att 

under förra mandatperioden fanns det skrivningar i de två senaste budgeter-

na om den här gruppen. Då gjorde man ingenting. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den utredning, som den här diskussionen började i, kom i maj 2007. På hös-

ten hade vi val. Ltl Sjögren tycker att vi skulle ha löst problemet på den tiden. 

Nu har hon själv suttit över ett år på den stol där hon har makt att göra nå-

got. Visa det nu. Det första steget lyckades inte, det är inte bra nog. Av de 

500 000 som regeringen anslog, hur mycket har använts? Hur många pen-

sionärer, av de 13 % som lever under den relativa fattigdomsgränsen, har fått 

hjälp?   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Mycket kortfattat, när det gäller översynen av grundlagen, intres-

sant resonemang ltl Sundback för. Om jag minns rätt, så förde man det resone-

manget när grundlagen skrevs. Det fanns olika syn på hur man skulle hävda själv-

styrelselagen eller om man inte alls kunde hävda självstyrelsen i grundlagen. Nu 

har landskapsregeringen, i sitt PM, som gick till justitieministern, till den grupp 

som jobbade inför den parlamentariska gruppen och ytterligare ett det sista PM 

som gått till kommittén som nu är tillsatt. I det PM:et som vi också har stämt av 

med nämnden, har vi fört fram att det klart bör framgå av grundlagen att det finns 

den delade lagstiftningsmakten, där Ålands folk företräds av Ålands lagting. Den 

linjen har förts fram också efter diskussion med nämnden. I det PM:et har vi fört 

fram behovet av särskilt självstyrelselagen i relation till grundlagen, man behöver 

göra ett parallellt arbete till den delen. När man går in i grundlagen och ändrar så 

påverkar det självstyrelselagen. De erfarenheterna har vi sedan tidigare. Därav ser 

vi behovet av ett parallellt arbete. När det gäller diskussionen om beskattning så 

är det fördröjt och orsaken är det som ltl Sundback nämnde. Den ekonomiska si-

tuationen har förändrats så mycket sedan man började det här arbete, därför har 

det fördröjts. Jag vill påminna om att det finns en parlamentarisk väg att man ska 
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gå den här vägen, först den här utredningen sedan ska vi ta ställning och bestäm-

ma riktning, tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, Herr talman! Till det sista har det inneburit att den ekonomiska situatio-

nen så drastiskt förändras och försämras att man kanske kunde påskynda 

processen. Inte är ju den där överenskommelsen egentligen skriven i någon 

stentavla. Det viktigaste skulle vara att få igång diskussionen så fort som 

möjligt. När det gäller det ekonomiska läget så drar sig regeringen undan och 

vill inte ha diskussion. Det ska utredas osv. Den diskussionen kanske inte 

hör till den här redogörelsen. Det var i mitt huvudinlägg, det var beskatt-

ningsfrågan jag förstår inte riktigt varför den var där.   

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag ber att få förslå att ärende bordläggs till plenum 18 mars 2009. 

Talmannen 

Tack för det, ärendet kommer att bordläggas. Jag ber nästa talare uttala sig om tiden för 

bordläggning.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Jag ber att få tacka de kollegor som deltagit i debatten, det har varit 

intressant och belysande, särskilt ltl Sundback har kommit med mycket värdefulla 

synpunkter vad gäller de ekonomiska system och de brister som vi kan notera i 

det system vi har i dag, självstyrelse inom republiken Finland. I den debatt som 

fördes precis före mitt anförande, vill jag påpeka att det är ingenting per automa-

tik som säger att Finlands grundlag skulle gå före Ålands självstyrelselag. Ålands 

inordning i grundlagen är skriven på ett mycket allmänt sätt, för att det inte ska 

kunna ske godtycklig hantering av självstyrelsen. Det är olika prövningar, i första 

hand i Högsta domstolen, som gett att självstyrelselagen är underställd grundla-

gen. Allting faller tillbaks på grundrättighetskatalogen från 1995. Det får vi åter-

komma till en annan gång. Man kan mycket väl tala om en problemkatalog i den-

na redogörelse och i dessa kommentarer från självstyrelsepolitiska nämnden. Jag 

väljer här för att inte uppehålla mig i debatten, svenska språket och säkerhetspoli-

tiken.  

Vad gäller specifikt svenska språkets ställning, har den frågan blivit föremål för 

en mer ingående granskning av språkrådet. Särskilt har frågan om avsaknaden av 

kollektivavtalet på svenska föranlett en hel del diskussioner. Här finns det skäl att 

framhålla, det finns ett betänkande från grundlagutskottet i Finland riksdag, som 

uttryckligen säger att det räcker att det finns ett kollektivavtal på det språk som 

det upprättas på. Som alla förstår så är det på finska i Finland. Det låter otroligt 

men faktum är att de svenskspråkiga i landet ska ges information om avtalen. Det 

här är synnerligen otillfredsställande, om man tänker på hur det ska tolkas d v s 

lagar och förordningar som alltid finns på finska och svenska de är lika auktorita-

tiva när de ska prövas av domstolar. När det gäller kollektivavtalen, även de har 

rättsverkningar utöver det normala, den finska texten styr i alla sammanhang, så-

väl det i det praktiska livet som på det juridiska planet.  

När det gäller de granskningar som har gjorts av justitieombudsmannen under 

fjolåret, tycker jag man kan se att även justitieombudsmannen går runt problema-

tiken med att man inte kan serva Åland på svenska. Man meddelar syndarna att 

det har begåtts vissa brott mot självstyrelselagens brottsstadgar. Senast nöjde hon 
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sig med, att de myndigheter som var inblandade, lovade bot och bättring. Lite 

klen tröst. Om vi därtill påminner oss att biträdande justitieombudsmannen i juni 

fjol konstaterade att det var okej att det centrala revisionsnormerna bara finns 

tillgängliga på finska, då kan vi konstatera att det finns ett rättsäkerhetsproblem i 

landet till följd av bristerna i svenskspråkigt material.  

När det gäller säkerhetspolitiken, så tycker jag att man kan säga att vi från 

Ålands sida har börjat blunda i alltför stor utsträckning. Vi har inom nämnden på-

talat att vi inte får smygskapa en ny praxis vad gäller de marinabesöken, när fin-

ländska kanonbåtar angör kaj i åländskt territorium. Landskapsregeringens redo-

görelse andas som om inget speciellt skulle ha inträffat under den granskade peri-

oden. Av dessa besök som kanonbåtarna gjort så har de det facto skett en överträ-

delse av Ålands konvention, vad gäller längden på besöken och att man har an-

gjort kaj. Det är viktigt att nämndens kommentar verkligen efterföljs i landskaps-

regeringens kommande redogörelser.  

Gränsbevakningen har varit på tapeten och hittills har vi blundat för det faktum 

att man mycket tydligt har sagt, för några år sedan, att gränsbevakningen inklusi-

ve sjöbevakningen är en del av Finlands försvar. Vi kan inte stillatigande längre 

följa med denna utveckling utan vi måste vidta åtgärder. Oundvikligen måste det 

bli en diskussion om ett övertagande av delar eller hela sjöbevakningen, det blir 

en åländsk behörighet med åländskt anställda. Vi får då en verksamhet som inte 

strider mot Ålands konvention. Det är mycket tydligt att konventionen inte tillåter 

paramilitär styrka inom det åländska territoriet. Här välkomnar vi den strategi 

som lantrådet och landskapsregeringen har utlovat att kommer, hur vi ska tackla 

en rad säkerhetspolitiska frågeställningar. Det kommer att bli en mycket intres-

sant analys som skall göras, där vi har Nato medlemskap, vi har Lissabonfördra-

get med de försvarssäkerhetsmässiga kopplingarna som finns emellan EU länder-

na. Vi har inte minst en preambel i Ålands protokoll, som ger oss en särställning i 

unionen, att ta i beaktande.  

När de säkerhetspolitiska redogörelserna som Finland har lagt fram så är de 

smått skandalartade till sin karaktär vad gäller behandling av Åland. I redogörel-

sen som gavs av Finlands regering år 2004, berördes i Åland med ett enda ord. 

Det var först i riksdagens utskottsarbete som man började ta i tu med Ålands sär-

ställning, hur demilitarisering och neutralisering ska anpassas till Finlands för-

svarspolitik. Den mera färskare redogörelsen från slutet av 2008 är visserligen ett 

steg framåt i o m att man i alla fall omnämner, från regeringen Vanhanens sida, 

att man har ett område med särställning inom sina gränser. Självstyrelsepolitiska 

nämnden konstaterar att det är mycket förenklad version av Ålands särställning 

som Finlands regering har lagt fram.  

Herr talman! Jag tycker vi kan säga, om detta betänkande från självstyrelsepo-

litiska nämnden, vi har en mer offensiv självstyrelsepolitik på gång överlag, med 

allt från grundlag ner till att bevaka våra möjligheter att delta i förhandlingar av 

olika karaktär. Jag ser på arbetet i självstyrelsepolitiska nämnden med glädje, det 

har varit en bra stämning under talmannens ledning.  

Till sist herr talman, ber jag att få understöda förslaget om bordsläggning av 

ärendet till den 18 mars, tack.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd, replikskiftet är avslutat. Förslag om bordläggning till den 18 mars 

har givits av ltl Johan Ehn och det understöds av ltl Harry Jansson. Bordläggning kommer 

att ske till den 18 mars. Ingen finns på talarlistan, ärendet bordlägges omedelbart.  
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Enda behandling 

5 Landskapsregeringens meddelande om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar 
år 2009 och verksamhet år 2008 (M 2/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden, 

vilket lagtinget tar ställning till efter avslutad diskussion. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt.  

Diskussion.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Jag ska börja med en kort presentation av det ärendet. Vi har nu på 

vårt bord landskapsregeringens meddelande angående Europeiska unionen och 

Åland- prioriteringar år 2009 och verksamhet 2008. Den här korta presentatio-

nen bygger på kort indelning i 1. Allmänt 2. Prioriteringar 3. Genomförandet.  

Man kan inledningsvis nämna att vi bör beakta att Åland i detta sammanhang 

har en liten förvaltning och mycket begränsade resurser. Men vårt arbete får inte 

enbart vara att genomföra EU:s regelverk utan vi har även den politiska ambitio-

nen och viljan att påverka de regler som EU avser att genomföra. Om man tar en 

idrottsterm kan man säga att vi koncentrerar oss offensivt och inte enbart på ett 

defensivt svar.  

Jag återkommer till det här lite senare. Grunden för detta arbete kan sägas vara 

det lagstiftnings- och arbetsprogram som kommissionen antog i november 2009. 

Jag vill poängtera vårt EU meddelande 2008-2011 som vi tidigare diskuterat i sa-

len. När vi har tagit fram detta meddelande, har vi plockat ut de förslag som be-

döms vara viktiga för landskapet Åland. Vi har haft en bra kontakt med förvalt-

ning för att plocka ur de områden som vi anser politiskt viktiga. 

Inledningsvis konstaterar kommissionen att EU har genomgått flera svåra 

prövningar under 2008. Den pågående finanskrisen och lågkonjunkturen torde 

vara det mest övergripande. Vidare har kommissionen nämnt mat- och energipri-

serna, Irlands nej till Lissabonfördraget, krisen i Georgien mm. 

Det kan också nämnas här, valet till europaparlament år 2009 ger väljarna 

möjlighet att säga sitt om unionens inriktning. Här måste jag bara säga att reger-

ingen fortsätter att arbeta för egen plats i europaparlamentet, en del av Finlands 

uppenbarligen, när det kanske är låst på det europeiska planet. 

Kommissionens politiska prioriteringar för år 2009 är tillväxt och sysselsätt-

ning, klimatförändringar etc. 

Så kommer vi in på regeringens prioriteringar. Som jag nämnde inledningsvis 

herr talman, våra resurser är begränsade och landskapsregeringen har valt att 

koncentrera på vissa specifika, konkreta frågor. De är även helt i linje med land-

skapsregeringens EU program för 2008-2011. Jag går inte in i detalj på respektive 

område. Här kan sägas att det nya är att vi går direkt in på vissa konkreta ären-

den, inte indelat i hög-, mellan- och låg prioriterade som senast. Nytt är även att 

ansvarige ledamot av landskapsregeringen nämns under sitt eget respektive om-

råde. Det här gör det lättare för läsaren av dokumentet och för lagtinget. I det här 

prioriterade området finns bl.a. Lissabonfördraget, diskussionen pågår, ärendet 

ligger hos lagtinget, ni har det i era händer. Vi har förstärkningen av Ålands infly-

tande, övriga favoriter är handel med sälprodukter, arbetet med tullcodex. Här 

finns det en ansvarig minister som kan redogöra närmare hur det ser ut. Det här 

korta anförande vill jag avsluta, herr talman, med att meddela lite fakta och stati-
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stik för arbetet med EU ärendena. Vi har de här rättsakter som är förordningar, 

beslut och direktiv.  

Lite fakta, för dem som lyssnar. Det kom in 846 initiativ från kommissionen, ca 

2/3 bedömdes vara intressant för Åland. Under den här tidsperioden har vi haft, 

18 promemorior, tre samråd och tre informationsärenden. Under samma tid in-

kom 114 direktiv. Ofta används blankettlagstiftning vid genomförandet av direktiv 

vid områden som är tekniskt omfattande t e x kemikalie- och livsmedelslagstift-

ning. Vi har sedan det här överträdelsesystemet, som alla känner till, det är en of-

ficiell anmärkning, motiverat yttrande, som kan sluta i EG domstolen. Det finns 

standardbelopp och vite, för Ålands är det knappt 4000 euro per dag. Det här är 

på basen av den tidigare snusdiskussionen. Kommissionen har stärkt sanktions-

systemet, man döms om man implementerar för långsamt, det är före en andra 

fällande dom. 

Herr talman!  Det är viktigt, lejonparten av överträdelseförfarandet som Åland 

är föremål för, berör landskapsregeringen då de inte i tid meddelat på vilket sätt 

ett direktiv har genomförts i landskapet. Det är ofta så att i riket har man inte 

inom utsatt tid genomfört lagstiftningen och vi avser blankettlagstiftning.  

Domar om Åland har vi, jag går inte in på det något mera men jag kan läsa in-

nantill. Vi har snusärendet, kommissionen lade ner ärendet 6.5.2008. Det finns 

ett pågående ärende, stödet till Ålands industrihus, finska staten och landskapsre-

geringen har samma åsikt i det ärendet.  

Herr talman! Med de här kortfattade orden vill jag öppna den här debatten.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd, nästa anförande ges till vtm Gunnar Jansson. 

Vtm Gunnar Jansson 

Herr talman! Av meddelandet och presentationen framgår att landskapsregering-

en hörsammat lagtingets åsikter från behandlingen av motsvarande redogörelse 

plus fyra års plan i fjol. Nu har regeringen listat landskapets 15 prioriteringar, på 

basen av den kompetens som lagtinget har i ärendet, och även redogjort för land-

skapsregeringens positioner i den. Tittar vi på sidan 6-7 och beskrivningen däref-

ter så är alla viktiga ärenden. Det är ärenden som rör Åland fysiskt som område, 

men mer näringslivet här omkring oss. Lagstiftningsordningen är sådan att de 

under resten av året kräver uppföljning på ett uppstramat sätt här i lagtinget. Vi 

hörde i presentationen om handläggningen av ärenden i fjol, av dem 864 initiati-

ven från kommissionen, 1/3 ointressanta 2/3 ledde för samrådde i 33 ärenden. 

Det är blygsam siffra. Den här struktureringen av både lagstiftningsärenden och 

meddelanden som vi vet är på kommande 2009, hoppas jag att det blir enklare att 

engagera lagtingets olika organ i ärendena. Jag tror att inlevelsen i och breddning 

av EU politik vinner på att lagtingets specialutskott ytterligare fördjupar sig i de 

här frågorna. Att antalet samråd ökas, att självstyrelsepolitiska nämnden har den 

rollen som lagtingsordningen föreskriver, men att nämnden hör yttranden från 

specialutskotten. Ärenden är av den kalibern, vi lever inom miljövärlden, med 

tanke på Köpenhamnskonferensen, som redovisas på sidan 7 under meddelanden. 

Vi har också många andra lagstiftnings- och meddelandeärenden som rör vår ma-

rina miljö och sjöfart och våra kustnära förhållanden.  

Liberalernas uppfattning, är som talmannen förslog, vi stöder att ärenden ska 

remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. Nämnden hör övriga specialutskott 

under ärendets fortsatta behandling. Emellertid befinner vi nu oss i mars månad 
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2009. Det här gäller programmet för i år, det här skulle förutsätta en rätt snabb 

hantering. Jag tror att utskotten har rum för det i sina egna arbetsprogram och att 

nämnden kunde ge sitt betänkande under vårsessionen så att lagtinget kan slut-

behandla ärendet i vår, tack talman. 

Talmannen 

Ingen replik är begärd, nästa anförande ges till ltl Anders Eriksson. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Vtm Gunnar Jansson tog i sitt anförande upp inlevelse i och bredd-

ningen av EU politiken. Debatten hittills har inte varit så väldigt inlevelsefull. Lite 

tråkigt med EU ärenden är, att det väldigt långt är en tjänstemannaprodukt. Vi 

har statistik över olika kommissionsinitiativ o s v. Vi hade tidigare en presentation 

av total avsaknad av politik. Därför uteblir inlevelsen i diskussionerna. Ska man få 

ett intresse och förståelse för EU och för EU medlemskapet hos de åländska med-

borgarna och även hos politikerna, så måste man ta upp frågor som berör. Frågor 

som direkt påverkar Åland. Det måste finnas ett utrymme även inom EU:s områ-

de, så som jag ser det. 

När det gäller prioriteringar landskapsregeringen vill göra, EU ärenden för år 

2009, vi har nu den 16 mars, blir det utskottsbehandling av detta, kanske de prio-

riteringar regeringen ska arbeta med kan bli klarlagda först på hösten. Ska det 

vara en prioritering, ska det vara att även lagtinget kan ha synpunkter på detta.  

Under landskapsregeringens prioriteringar har man Lissabonfördraget, vilket 

jag återkommer till. Man har en hel del olika kommissionsinitiativ, det finns inte 

direkt vad landskapsregeringen vill göra när det gäller EU medlemskapet. Vad vill 

man göra för att ålänningarna ska få en mer hanterlig EU vardag? Vad vill man 

göra för att minska byråkratin? Det finns en ganska omfattande byråkrati när det 

gäller EU medlemskapet. Nu tror många att jag, som jordbrukare, pratar om by-

råkratin gällande jordbruksstöden, det kunde kräva ett skilt inlägg, men jag tän-

ker på förvaltningen. Om vi tittar på det på det som det står i början på det här 

meddelandet: Eftersom Åland har en i sammanhanget liten förvaltning går en stor 

del av resurserna åt till att genomföra ett regelverk som alla EU länder och dess 

lagstiftande regioner är förpliktande att implementera. Det är sant. Jag anser att 

man även borde ha tagit ställning till EU medlemskapet som sådant. Jag applåde-

rar väldigt ivrigt när landskapsregeringen, den 28.4 2008 tillsatte en arbetsgrupp 

för utvärdering av EU:s konsekvenser för Åland. Det har regeringen sagt i sitt 

handlingsprogram att man ska göra. Arbetsgruppen har börjat jobba, en disposi-

tion utarbetades över utredningen, men 3.2.2009 lade landskapsregeringen ner 

arbetet, utan att det hade kommit igång. Man har lite börjat jobba men man moti-

verade det med det ekonomiska läget och landskapsregeringens ambition att spa-

ra 2 % av konsumtionsutgifter i förhållandet till budgeten, därför avslutades arbe-

tet. Det här har vi i andra sammanhang varit kritiska till, tar man 2 % rakt av be-

rör det sådant som man skulle ha stor nytta av. Det här är en av de få saker som 

landskapsregeringen gjort som faktiskt skulle röra EU frågorna på ett betydelse-

fullt sätt. Men nej, man fick bara vara glad i början när arbetsgruppen tillsattes, 

den kommer igång och så lägger man ner den. Frågan man ställer sig är om detta 

arbete lades ner för att liberalerna inte vill ha det svar som arbetsgruppen kanske 

skulle ha kommit fram till? Eller vad berodde det på? Märkligt är det. 

Jag sa till sist, herr talman att jag skulle återkomma till Lissabonfördraget. Det 

står så här under Lissabonfördraget: Landskapsregeringen har under år 2008, 
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fört ingående förhandlingar gällande inflytandefrågor kring Lissabonfördraget 

och har uppnått goda resultat. Det finns fyra saker som lagtinget har varit eniga 

om, oppositionen har gång, på gång lyft upp dem. Det är möjligheter att föra talan 

inför EU domstolen, deltagande i ministerrådsmöten, subsidiaritetsprincipen och 

vår berättigade EU parlamentsplats. Tittar man på vad landskapsregeringen be-

skriver som goda resultat, är det principbeslutet som finska regeringen skulle ta 

som man hyllade. Samtidigt sägs det att principbeslutet ikraftträdande förutsätter 

ytterligare behandling inom statsrådet. Även om principbeslutet i sig var så väl-

digt bra är det synbarligen inte klart ännu. Det enda konkreta som går att ta fasta 

på, är den arbetsgrupp som tillsattes för att se över 59 c § självstyrelselagen, något 

som skulle möjliggöra att Åland skulle kunna företräda sig själv inför EU domsto-

len. Jag har läst arbetsgruppens betänkande, jag tycker att lagtexten är okej, men 

detaljmotiveringarna gör att man blir lite tveksam vad som egentligen menas på 

flera områden. Framförallt måste vi notera att det här är bara en arbetsgrupps be-

tänkande. Detta betänkande ska genom den finska regeringen och riksdagen. Det 

återstår mycket innan frågan är löst.  

När det gäller subsidiaritetskontrollen, sägs det i sista meningen: Beredningen 

av ändring i självstyrelselagen är beroende av tidtabellen för Lissabonfördragets 

ikraftträdande. I klartext, om Ålands lagting säger ja till Lissabonfördraget, kan 

det här bli något, i annat fall kanske ingenting.  

Den tredje punkten är landskapsregeringens målsättning fortsättningsvis att 

erhålla en av Finlands platser i inför nästa val till europaparlamentet. Var befin-

ner vi oss? Ja, de borgerliga partierna diskuterar och kanske t o m nöjer sig med 

att man får någon assistenttjänst till ett ev. SFP mandat. Vi börjar komma väldigt 

långt ifrån de ursprungstankar vi hade, att vi har rätt till en av Finlands EU par-

lamentsplatser, vi är också ett av två parlament i republiken Finland som har gett 

ifrån oss lagstiftningsbehörighet. Det bör man komma ihåg när, när det gäller att 

ev. få någon assistenttjänst som "plåster på såren".  

Den fjärde saken nämner inte landskapsregeringen överhuvudtaget, deltagande 

i ministerrådsmötena. Det är det väsentliga, där kan man verkligen åstadkomma 

något. Man sade överhuvudtaget ingenting om det. Jag tycker, värderade land-

skapsregering, att det är lite magstarkt att formulera, det lilla man åstadkommit, 

när det gäller inflytandefrågor som goda resultat, det är falsk marknadsföring.       

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson påstår att det är små magra resultat, det kan hän-

da det enligt hans egen politiska ambition. Men vi har konstaterat att den 

här regeringen kommit mycket längre än tidigare landskapsregeringar. Jag 

tänker inte kommentera Lissabonfördraget mera än att ärendet ägs av lag-

tinget, så det är ni som debatterar det just nu. Det som står här får stå för sig 

självt.  

Den här utredningen, som Eriksson kritiserade att vi har tagit tillbaka, vi 

hade ambitionen, men det visade sig att kostnaden skulle bli ett par hundra 

tusen euro om jag minns rätt. Vi gjorde även en jämförelse, ÅSUB hade 

kommit ganska långt i det här utredningsskedet och man kan använda de 

uppgifterna. ÅSUB ska även fortsätta med de här frågorna. Det är inte fråga 

om att vi skulle vara rädda för något slutresultat som Eriksson påstår. Vi är 

öppna för alla lösningar.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sista var ett bra klarläggande, det är riktigt. De kostnader som skulle gå 

åt för den här arbetsgruppen var 200 000 euro. Landskapsregeringen sa i 

sitt beslut att man har 100 000 euro för den här typen av utredningar. Det 

skulle ha behövts hälften till om jag förstått beslutet rätt. Men titta ändå på 

den kostnaden i relation till den nytta man hade kunnat erhålla för landska-

pet Åland. Det var verkligt beklagligt att man lade ner detta.  

När det gäller inflytandefrågor så undrar jag om inte ltl Eriksson miss-

minner sig, när han säger att den här regeringen har kommit längre än vad 

tidigare regeringar har kommit?  Mig veterligen, har inte tidigare regeringar 

arbetat med Lissabonfördraget, det har varit under den här regeringens tids-

period.   

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Med det, så ansåg jag inflytandefrågorna, inte enbart Lissabon-

fördraget. De här frågorna kopplas ihop här på Åland, de stämmer. Inflytan-

defrågorna har vi kommit längre med och det är en skild process. Viktigt att 

är komma ihåg den här skillnaden. Kostnaden för utredningen tog jag ur 

minnet, om vi sätter 100 000 euro, det avser många andra utredningar. Vi 

har gjort bedömning att man kommer långt med lite mindre penningmedel d 

v s använda ÅSUB som är mycket kompetent.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller med om ÅSUB:s stora kompetens. Jag tror faktiskt också att ÅSUB 

var med i uppstartande av det här projektet och tagit fram en del grundmate-

rial. Det är viktigt att se att det kommer ut arbete som startas upp, att man 

inte bara för att visa politiskt aktivitet startar upp något och sedan lägger ner 

det av "grumliga" motiv.   

Visst är det så minister Eriksson att inflytandefrågorna har diskuterats 

länge men, märkväl, det är ingen skild process utan det är ett unikt tillfälle 

att man får inflytande frågorna lösta i samband med Lissabonprocessen. 

Tappar vi den möjligheten kommer vi att sitta där, kanske resten av vår lev-

nad, utan att få dessa frågor lösta. Det är oerhört viktigt att få de här frågor-

na lösta. Jag anser inte att det är goda resultat, det är en av fyra punkter som 

det finns något att ta på överhuvudtaget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Ltl Eriksson sade att det här i hög grad liknar en tjänstemannapro-

dukt, presentationerna har varit i högsta grad tjänstemannalika. Det är först när 

ltl Eriksson tar till orda som det börjar handla om politik. Jag tänkte fortsätta på 

den linjen. Det är kanske det som gör att så få tar tillfälle i akt och har synpunkter 

på vårt engagemang och ansvar för europapolitiken på Åland. Två politiska frågor 

skulle jag vilja se att majoritetspartierna tog ställning till. Annars blir det en gans-

ka komplicerad politisk diskussion i självstyrelsepolitiska nämnden. Om man bör-

jar med det som ltl Anders Eriksson var inne på, skrivningarna om Lissabonför-

draget. Är det här regeringens förhandlingsresultat? Är det så det ska uppfattas? 

Att lagtinget ska ta ställning till, på basen av det här, om vi ska ge vårt bifall till 

Lissabonfördraget eller inte. Är det här är det slutgiltiga budet, så kan jag genast 
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säga att från socialdemokraterna kan vi inte ge vårt bifall till Lissabonfördraget. 

En mycket viktig principiell sak har varit att de självstyrelselagsändringar som 

krävs, de inflytandefrågor som är kopplade till det, de ska presenteras samtidigt 

som vi skall avgöra Lissabonfördraget. Innan vi får se den här frågan om talerät-

ten i självstyrelselagen, kan inte socialdemokraterna ta ställning till det här för-

handlingsresultatet.  

Det andra är att vi inte godtar att regeringen har mera att komma med än eu-

ropaparlamentsplatsen, att det är en framtida fråga, fortsättningsvis. Där har jag 

ställt kravet att i det här principdokumentet så bör det nämnas om, parallellt med 

att man säger att det här är en europeisk fråga, att det antingen är en nationell el-

ler europeisk lösning som är möjlig. Det grundar jag på det, att om regeringsche-

fen en gång i ett europeiskt sammanhang, har konstaterat att det finns ett legitimt 

behov från åländsk sida, vad gäller en egen parlamentsplats, det sa han när han 

antagligen var i Lissabon nyligen, den legitimiteten måste finnas kvar också när 

han är i Helsingfors. Lyckas han inte med en lösning på europeisk nivå så är han 

skyldig att söka en lösning på nationellt plan. Den här skrivningen är för uppgi-

ven, det kan vi inte acceptera. Om majoritetspartiernas uppfattning är att vi ska 

vara nöjda med det här och ge vårt bifall så vill jag gärna höra det. Vi har inte fått 

några politiska ställningstaganden ifråga om de här skrivningarna.  

Man har inte upptäckt i regeringen, den s.k. finanskrisen och resektionen den 

har inte bara drabbat USA och kanske kommer att drabba Åland. Den har ju 

drabbat många av medlemsländerna och en del oerhört mycket redan. Det här 

nämner man om allra pliktskyldigast som något teoretiskt resonemang. Det kan 

ha oerhörda konsekvenser även för den europeiska unionen. Jag tycker nog inte 

att man kan förbise en sådan dimension på hela EU:s framtid, åtminstone inte 

under år 2009 och möjligen också under år 2010. Det saknas en ekonomisk analys 

om vad som är på gång, och vad det har för effekter för Åland. Det är de viktigaste 

i det här sammanhanget.  

Herr talman! Efter den här kraftigt anemiska presentationen och diskussionen 

så förslår jag att ärendet bordläggs till måndag 23.3 så att partierna får möjlighet 

att säga sitt och hur de ser på det goda resultat som regeringen slår sig för brösten 

med, vad gäller förhandlingarna om inflytandefrågorna i anslutning till Lissa-

bonsavtalets avgörande. 

Talmannen 

Ingen replik är begärd. Förslag om bordläggning till måndag 23 mars har lagts. Finns det 

understöd? Ltl Anders Eriksson understöder. Ärendet bordläggs till måndagen den 23 mars.  

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls onsdagen den 18 mars 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum av-

slutades kl.15.29). 
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Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop.26 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Torsten Sundblom på grund av sjukdom samt 

lagtingsledamot Veronica Thörnroos för vård av sjukt barn.  Om ledighet från plenum för ti-

den 18-26 mars 2009 anhåller lagtingsledamot Johan Ehn. Beviljas. 

Meddelande 

Herr landshövdingen! 

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget, för behandling, få överlämna Re-

publikens presidents framställning om godkännande av förslaget till det avtal om 

ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med ar-

tikel 21 i GATS-avtalen har ingåtts med Förenta staterna med flera länder respek-

tive tullområden, med anledning av republikens Finlands med flera länders an-

slutning till Europeiska unionen. 

Talmannen 

Tack, herr landshövding framställningen kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  
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Föredras för andra behandling efter bordläggning 

1 Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående godkännande av protokollet om 
ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning be-
träffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i 
kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007-
2008) 
Ärendet bordlades den 11.3.2009. Först tillåts fortsatt diskussion och därefter vidtar detalj-

behandlingen. Den till betänkandet fogade klämmen tas upp till enda behandling i samband 

med ärendets tredje behandling som torde bli den 30 mars.  

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Jag säger ingenting mer om själva innehållet i avtalet, där torde det 

finnas en enighet i lagtinget att omfatta avtalet. Jag förutspår att frågan kommer 

upp i salen om det skriftliga beskedet om vår medverkan i dubbelbeskattnings-

gruppen. Jag kan bara säga att vi inte ännu har det här färdigt reglerat i skrift. Jag 

har ingen som helt orsak att misstro kollegan Katainen, men det är inte klart 

ännu.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Beaktande den korta bordläggningstiden, är det förståeligt att 

ett skriftligt besked ännu inte föreligger. Har finansministern någon upp-

fattning huruvida det till ärendets tredje behandling, när den här klämmen 

kommer till avgörande, kan föreligga ett sådant besked? Det vore ytterst vär-

defullt för lagtinget att då känna att det finns kraft bakom dessa ord.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Löften, om när en annan person ska skriva ner något som man 

kommit överrens om, är svårt för mig att ge. I våra diskussioner såg jag ingen 

anledning till fördröjning. Vi kommer givetvis att bevaka frågan och gör det 

redan. Den första skriften kan också bli föremål för diskussion mellan land-

skapsregeringen och Finlands regering. Jag vill inte ge något löfte, jag hop-

pas själv att få det här klart så snart det bara går. Jag har ingen som helst an-

ledning att inte tro på de löften som har givits i diskussionen mellan mig och 

kollegan Katainen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det svaret, det ger åtminstone mig en känsla av att 

diskussioner inte har förts om tidtabellsproblematiken. Här borde det före-

ligga, inom en viss tid, en bekräftelse som lagtinget kan ta till sig. Jag är lite 

bekymrad över det besked som finansministern ger. Hur pass tydliga har de 

här diskussionerna varit om behovet av en verifiering av det här nya förhål-

landet?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Diskussionen har varit fullständigt tydlig. Kollegan lovade att verifiera i 

skrift åt mig. Vi förde inte en tidtabellsdiskussion om vilken dag det ska vara 

gjort. Jag kände inte till lagtingets behandling då när vi kom överrens om 

detta under förra veckan. En verifiering kommer det att bli, jag har ingen 

som helst anledning att misstro kollegan.   
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Förra veckan var det en triumferande regeringen som stod upp här 

och svarade att nu var den åländska representationen i skattegruppen var klar. 

Det var fixat. Det var flera i oppositionen som blev positivt överraskade men sam-

tidigt lite tveksamma. Idag vet vi inget mera om den här platsen i den här skatte-

gruppen. Jag tycker jag ser ett mönster, ända sedan vi började med den här frågan 

har finansminister Perämaa kommit i olika sammanhang till lagtingets utskott 

och refererat om vägen fram till en permanent plats i skattegruppen. Senast i ons-

dags trodde vi att målet var nått. Idag är det två steg tillbaka. 

Herr talman! Jag tror nog det är viktigt att stora utskottet står fast vid sin vilje-

yttring, att om inte det här löser sig så har landskapsregeringen lagtingets stöd att 

pröva frågan i domstolsprocess.  

Jag ställde senast en fråga, vad är dubbelbeskattningsgruppen? Vad är det för 

sorts organ? Jag fick inget svar då av finansministern och inte utvecklade han det 

närmare idag. Hela diskussionen börjar kännas lite som en bluff. Vad är dubbel-

beskattningsgruppen? Är det ett politiskt- eller ett förhandlingsorgan? Är det ett 

berednings- eller tjänstemannaorgan? Vad är det för sorts organ vi ska vara med 

i? Vad är vårt uppdrag? Det är väldigt viktigt att vi får svar på den frågan. Hittills 

har det allmänt sagts att det är en dubbelbeskattningsgrupp. Många av oss har 

trott att det är någon form av nordiskt partsammansatt organ som sitter mer eller 

mindre permanent och diskuterar det här avtalet. Är det faktiskt ett sådant organ?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det stämmer inte överhuvudtaget att det skulle vara några steg 

tillbaka. Vi kommer att se till att vi får den verifierade politiska överens-

kommelsen i skrift, det är på gång. Det är annan person som i första hand 

håller i pennan för att verifierade det i skrift åt oss. Det är bra, när vi uppnått 

det. 

Vad gäller frågan om hur dubbelbeskattningsgruppen arbetar, sade jag 

senast, att vi inte känner till det eftersom vi inte har varit med. Ett motiv som 

jag har fått beskrivet för mig, om varför inte finansministeriet velat ha oss 

med, är att gruppen kan ha olika sammansättning i olika frågor. Det är ingen 

exakt permanent grupp utan kan bestå av olika personer, därför har de häv-

dat att gruppen i viss mån är informell och därför bör vi inte medverka. Det 

här har vi inte accepterat, utan vår representant ska alltid vara med när man 

diskuterar frågor som berör Åland. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om det inte är en permanent grupp utan den varierar, det är 

olika ämbetsmän som samlas och diskuterar olika frågor, då är det svårt med 

en permanent plats. Det kanske inte ens är ett politiskt organ? Det kanske 

inte ens är ett beredande organ? Vad är det egentligen som minister Perämaa 

vill vara med i för grupp? Vad är det han vill få till stånd där?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Man ska komma ihåg ändå, att tidigare landskapsregering ock-

så med stöd av ltl Sundback, har försökt att få en plats i dubbelbeskattnings-

gruppen. Varför ville socialdemokraterna driva oss i den positionen tidigare, 

om nu när vi uppnått framgång, ska ifrågasättas? Den här gruppen är abso-

lut ett beredande organ, det är möjligt att det sitter med tjänstemän men sä-

kert med ett politiskt uppdrag. Vi kommer också att ha en tjänsteman med 
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skattekompetens som jobbar för våra politiska målsättningar. Våra politiska 

mål är givna, det handlar om folkvandringar närmast mellan Sverige och 

Åland såsom pensionärer, pendlare och sjömän.    

Ltl Barbro Sundback, replik 

För att vi ska vara överrens om vad det gäller så menar finansminister Perä-

maa att landskapsregeringen ska få en plats i ett beredande organ, där man 

ska ta upp frågor som rör ålänningar och deras beskattningsfrågor särskilt de 

som är pendlare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Finansminister Mats Perämaa sade att han kunde förutspå att lag-

tinget ville ha löftet i skriftlig form. Det var en riktig spådom det. Många är nyfik-

na på det. Vi fick reda på att det inte finns i skrift, vilket känns lite förvånande 

mot den bakgrunden att det var liberalerna själva som ville ha ärendet bordlagt 

till detta datum. De som ville bordlägga det från första början ville ha ännu mera 

tid.  

Tittar man tillbaka på ärendet, den 15.9 2008, när Perämaa presenterade ären-

det för remiss till lagutskottet, sade han att det pågår som bäst ett intensivt arbete 

mellan landskapsregeringen och Finlands regering om att skapa en situation där 

vi har en plats inför kommande arbete i den nordiska beskattningsgruppen. Jag 

vet inte exakt vad som framfördes i lagutskottet, men åtminstone i stora utskottet, 

kom vi underfund med att det inte har varit ett intensivt arbete som pågått. Det 

som sades var ej korrekt.  

Landskapsregeringen skrev 26.2 2008 så här: Landskapsregeringen understry-

ker vikten av att frågan om deltagande i beredningsprocesser av detta slag är löst 

innan landskapsregeringen rekommenderar lagtinget att ge sitt bifall till den nu 

föreslagna ändringen av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dub-

belbeskattning. Det pekar på att om man var beredd på att rekommendera lag-

tinget att inte ge sitt bifall så vet man faktiskt inte vad man rekommenderar. Kon-

sekvenserna har lett till att de åländska pensionärerna blir utsatta för dubbelbe-

skattningen.  

Vi hade förmånen att få höra lantrådet i lagtinget i förra veckan där hon fram-

förde följande: "Nu har vi fått ett muntligt besked att det här kommer att lösa sig, 

jag är väldigt glad att jag kan meddela lagtinget här idag, att här har vi gjort fram-

steg. Vi har inte fått det i så god tid att vi kunnat ge det beskedet under bered-

ningen till stora utskottet, däremot finns det nu som underlag till den fortsatta 

behandlingen här i lagtinget. Min uppfattning är att den kläm, som stora utskottet 

nu föreslår att ska antas, är ett slag i luften, den behövs inte längre det är upp till 

lagtinget hur man vill behandla det". 

När det sägs att "däremot finns det nu som underlag till den fortsatt behand-

lingen", jag vet inte om jag var den enda som utgick från att om man talar om un-

derlag så borde det delas ut till lagtingsledamöterna så att man själv kan utläsa på 

vilket sätt, (med tanke på ltl Sundbacks frågor just) kommer landskapet Åland att 

delta i det här viktiga arbetet.  

Jag sade tidigare att det här är ett parlament, det borde hanteras med den re-

spekt ett parlament förtjänar. Det är märkligt att man, utifrån ett telefonsamtal en 

kort tid före plenum, får allt att stanna upp. Det är inte seriöst. Däremot anser jag 
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det bra att stora utskottets betänkande äntligen har lett till en respons på rikssi-

dan. Det viktiga är att frågan löses, och att vi får veta på vilket sätt den lösas. Det 

här måste landskapsregeringen kunna förklara på ett sätt så lagtinget vet vad man 

har att ta ställning till. Det är minsann inte för mycket begärt.  

I grund och botten är det inte bara de 1500 pensionärerna utan även de utflag-

gade sjömännen, där vi noterar att det finns en gräns kommunalregel, det finns t 

o m en bilaga i avtalet mellan enbart Sverige och Danmark som löser problemati-

ken för pendlare. Den typen av lösning borde vi också ha när det gäller sjömän på 

utflaggade fartyg. 

När det gäller de senaste utflaggningarna, Rosella, Eckerö och Birka Paradise, 

så är det 1,5 milj. euro som de åländska kommunerna förlorar i kommunalskatte-

intäkter, inte rakt av, det finns 15 % som blir kvar tack vare den här ändringen. 

Sluteffekten blir ca 1,2 milj. euro. Det är mycket pengar det handlar om. Det är 

pengar som man borde se till att hamnar rätt. De intressanta med de här tre bå-

tarna är att siffrorna för Birka Paradis står för nästan 1 miljon av de här. Det visar 

hur viktig hemkommunen är i beskattningshänseende.  

Källskatteproblematiken, som även landskapsregeringen tog upp i sin skrift till 

finansministeriet, är också något som borde lösas för att man ska få hit säsongs-

personal som kan fungera på det språk som gäller här på Åland. Det finns väldigt 

mycket att ta tag i så fort som möjligt.  

Avslutningsvis, herr talman, ser vi med spänning fram emot ett skriftligt klar-

läggande från landskapsregeringen när det gäller detta.    

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Huruvida det är stora utskottets eller landskapsregeringens 

idoga arbete som har lett till det här, kan vi tvista mycket om. Oppositionen 

vill hävda att det är deras förhandlingar, via utskottet, som har lett till här. 

Jag hävdar det motsatta, den här landskapsregeringen har i flera samman-

hang lyft frågan, vi har diskuterat frågan på olika politiska nivåer, med 

Ålandsministern, finansministern, vi var på väg att ta upp det med statsmi-

nistern. Det där får var och en tycka vad man vill om. Löften har ändå getts 

till den här landskapsregeringen, inte till stora utskottet. Nog om detta.  

När vi uppnår detta, att vår representant kan driva just de frågorna, som 

ltl Anders Eriksson nämnde, politiskt i en beredning mot kommande avtal 

med en förhoppning att vi ska nå framgång, då har vi tagit ett stort steg för 

självstyrelsen. Det är ekonomiskt viktiga saker, viktiga skattefrågor. Det är 

viktigt att vi verkligen kan diskutera skattefrågor. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är klart det är viktiga frågor. Jag tror finansminister Mats Perämaa nog 

inser att det är väsentligt att lagtinget i skriftlig form kan utläsa på vilket sätt 

Åland ska kunna ta del i de här förhandlingarna. Det måste regeringen klara 

av att presentera. Visst, man kan tvista länge om vems förtjänst det är. Min 

uppfattning är att finländarna är ett sådant folk, det är ingen skillnad om det 

är politiker eller tjänstemän, som tycker om tydliga och raka besked på det 

sätt som man har kunnat utläsa i stora utskottets betänkande. Det har vi 

även sett i många andra sammanhang. Det intressanta, med de omröstning-

ar som vi har haft i stora utskottet, är att liberalerna blir allt mer isolerade i 
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sin försiktighetspolitik. När man agerar mot riksmyndigheterna ska man på 

ett klart, tydligt och konsekvent sätt föra fram vad Åland står för. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Det sista håller jag absolut med om. Man ska på ett konsekvent, resolut sätt 

föra fram de politiska målsättningar vi har och på vikten av att man kan 

komma vidare i de frågorna. Juridiska processer är något annat. Den här 

landskapsregeringen har agerat på det sättet eftersom jag är fullständigt 

övertygad om att vi når i mål i den här frågan. Just för att vi har hanterat frå-

gan konsekvent med fast hand i motsatt uppenbarligen till tidigare aktörer.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om man tittar på det här ärendet, tycker inte finansminister Mats Perämaa 

att det är lite märkligt? Det som ministern säger att den här processen har 

pågått länge. Man har från flera landskapsregeringars sida försökt nå en lös-

ning på detta helt förgäves. Man har hela tiden mötts av kalla handen. Men 

när man kan utläsa svart på vitt att nu menar faktiskt ålänningarna allvar, 

man tänker gå till Högsta domstolen för att få ett avgörande, då ringer man 

plötsligt och meddelar finansminister Mats Perämaa, att ja, ni få vara med. 

Drar inte finansministern några slutsatser av det?  

När det gällde ett tidigare ärende, det skandalartade ärendet ändringen av 

självstyrelselagen, sades det också från liberalt håll att det här aldrig kom-

mer att åtgärdas, det här kommer att bli ett fel för all framtid. Nu har vi fått 

signaler från rikssidan att man vill göra så att allt hamnar på rätt. Detta för 

att vi klart och tydligt sade vad vi tyckte. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag vill från Obundens samling sida påminna om att när ärendet var 

upp för behandling här i förra veckan, föreslog vi en bordläggning till den 

1.4.2009 för att vi skulle invänta detta löfte i skriftlig form. Liberalerna replikera-

de då med att ändra bordläggningstiden till den 18.3.2009, det såg vi inte som nå-

got problem från Obunden samlings sida, om brevet i princip var postat. Det tycks 

ju inte riktigt vara så.  

När saken kommer upp i tredje behandling och det inte finns något skriftlig på 

detta så kommer vi från Obunden samling sida att rösta för stora utskottets kläm. 

Talmannen 

Ingen replik är begärd. Nästa anförande ges till Olof Erland. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Liberalerna har i stora utskottet följt linjerna från lagutskottet i två 

ärenden, det är inget märkligt med det. Det är den övertygelse våra ledamöter har 

haft. Det förefaller lite märkligt om man ställer frågan till ltl Barbro Sundback 

som har suttit både i lagutskottet och i stora utskottet. Vilken instans eller grupp 

ska man föra till domstol? Om ltl Barbro Sundback inte vet vad det är för grupp, 

utan står i lagtinget och frågar vad det handlar om. Vad ska man då säga i högsta 

domstolen, när saken prövas?  

Herr talman! Att pröva den här saken i domstol det har lagutskottet uttryckt på 

det sättet att, om man inte får delta i de här förhandlingarna, då ska landskapsre-

geringen överväga att föra det till högsta instans för prövning. Den grupp som vi 

har diskuterat i lagutskottet är alltså en tjänstemannaförhandling som bereder 

dubbelbeskattningsavtal. Den grupp har vi avsett hittills, men om ltl Sundback 
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har andra tankar så blir det en intressant utfrågning av högsta domstolen om vad 

det här handlar om.  

Det handlar om att kan man lita på ett löfte från regeringen eller inte? Ska det 

vara i skrift?  

Från början har lagutskottet utgått ifrån att man måste begära besked om del-

tagande i den här dubbelbeskattningsgruppen på nordisk basis. Efterhand har det 

kommit information om att det försiggår diskussioner på tjänstemanna- och mi-

nisternivå. Lagutskottet har då hört tjänstemän från finansministeriet. Vi gjorde 

då den bedömningen att det här håller på att lösa sig, men vi valde att reservera 

oss i utskottet för att det kanske inte gör det.  

Saken är ganska enkel, tror man på landskapsregeringen eller gör man det inte? 

Blir det en kutym att man för ärenden till stora utskottet, att man begär att alla 

underlag ska vara skriftliga, då har vi en ny era i den åländska demokratin. Det är 

intressant att fundera vad det får för konsekvenser för behandlingen av olika 

ärenden. 

I det här fallet så är det viktiga saker, det har gått tre månader på det nya året, 

där beskattningsförberedelserna pågår. Det är viktigt att komma vidare med tanke 

på gränsproblematiken, utflaggningen o s v. Det är också viktigt med tanke på 

skatteunderlagen och beskattningen. De pensionärer, som bor här, tar en liten 

risk att det här ärendet leder till att man blir dubbelbeskattad. Det leder till att 

kommunerna inte får klarhet när det gäller skatteinkomsterna. Om man inte vet 

vad det här är för en grupp varför då föra det till prövning i högsta domstolen? 

Det är min fråga. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Olof Erland vet ju detta han. Beskriv hur den där skattegruppen ser ut, 

vem är det som sitter där? Hur är den sammansatt och hur jobbar de? Job-

bar de kontinuerligt eller hur går arbetet till? Det är viktigt att vi får veta av 

någon som vet. 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag hänvisar till de underlag som finns i lagutskottets behandling och höran-

de av en tjänsteman på finansministeriet, där finns underlagen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ltl Erland var inne på om vi misstror den finska regeringen, så 

är dock inte fallet. En muntlig budbärare kanske inte kommer ihåg exakt alla 

detaljer, därför är det mycket bättre att ha det till pappers.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs 

för lagtingets bifall i enlighet med stora utskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet.  

Ärendets andra behandling är avslutad. 
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Andra behandling 

2 Lagutskottets betänkande nr 9/2008-2009 angående godkännande av vissa avtal om 
inkomstbeskattning med Jersey och Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de 
bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen (RP 6/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning 

ingående lagförslagen föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. Kan 

förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs lagförslagen för bifall. Lagförslagen är bifallna. 

Ärendets andra behandling är avslutad.  

Enda behandling efter bordläggning 

3 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/2008-2009 angående redogörelse 
enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2007 - 31 oktober 2008 (RS 1/2008-
2009) 
Ärendet bordlades 16.3.2009. Först tillåts fortsatt diskussion och därefter vidtar detaljbe-

handlingen. 

Diskussion. 
Ltl Roger Jansson.................................................................................................................. 66 
Lantrådet Viveka Eriksson..................................................................................................... 71 
Ltl Olof Erland........................................................................................................................ 73 
Ltl Olof Erland........................................................................................................................ 76 
Ltl Carina Aaltonen ................................................................................................................ 80 
Ltl Camilla Gunell .................................................................................................................. 82 
Lantrådet Viveka Eriksson..................................................................................................... 85 
Vtm Gunnar Jansson............................................................................................................. 86 
Ltl Barbro Sundback .............................................................................................................. 90 
Ltl Roger Jansson.................................................................................................................. 92 
Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag är tacksam för att ärendet kunde bordläggas efter måndagens 

huvudöverläggning, så att även jag som varit med i det här arbetet ges möjlighet 

att delta i den här diskussionen. Det är en ganska tung berättelse som självstyrel-

sepolitiska nämnden lämnar ifrån sig, även en hel del nygamla frågor lyfts upp på 

nytt. Jag ska beröra följande tre områden, översyn av grundlagen, beskattningen 

och de säkerhetspolitiska frågorna. 

I måndags gav vtm Gunnar Jansson en god presentation av nämndens betän-

kande. Presentation innehöll inte så mycket politiskt ställningstagande, därför är 

det viktigt med den efterföljande debatten, att den klargör resonemangen inom 

självstyrelsepolitiska nämnden på ett tydligt, politisk sätt. Jag välkomnar också 

vtm Gunnar Jansson vidare inlägg i debatten. När det gäller översynen av grund-

lagen så finns det lite olika åsikter i landskapet om betydelsen av det arbetet för 

självstyrelsens del.  

Ltl Barbro Sundback anförde i måndags att det finns tre linjer representerade i 

debatten om grundlagens förhållande till självstyrelsen.  

Den först linjen skulle vara att man i grundlagen breddar maktbegreppet som 

nu består av en redogörelse av statsmaktens ansvarsområden sedan underlydande 

maktstrukturers ansvarsområden på annat håll i lagen. Offentlig makt fördelas på 

många olika organ.  

Den andra linjen skulle vara det väsentliga att från Ålands sida framhålla att 

statsmakten är tudelad i landet.  
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Den tredje linjen skulle vara att man så lite som möjligt berör självstyrelsen i 

grundlagen, det är helt och hållet självstyrelsen som styr. Jag tror att det är att det 

är tredje linjen som använts när grundlagen tillkom. Man hade det resonemanget 

då att man skulle hänvisa till självstyrelselagen.  

För min del delar jag den uppfattningen som landskapsregeringen har framhål-

lit i sina två brev och som också självstyrelsepolitiska nämnden har understött, in-

för diskussionerna med landskapsregeringen, att det är väsentligt att det i Fin-

lands grundlag framgår den tudelande statsmakten i landet. Varför då detta? Ja, 

min erfarenhet från riket är det att politiker, tjänstemän, allmänhet, massmedia 

också utrikesrepresentanter uppfattar grundlagen som det dokument som visar 

hur landets statskonstitutioner är uppbyggd. Står det inte där om den delade 

makten, att den är uppdelad i Finland, att det finns federala drag i den finska kon-

stitutionen, så existerar inte det. Det existerar inte i det politiska medvetandet. 

Allt grundresonemang om hur statsmakten är uppbyggd i landet utgår ifrån 

grundlagens skrivningar och en tolkning av den. Får man inte inskrivet i grundla-

gen om självstyrelsens roll som delare av makten med statsmakten så kommer vi 

att leva i ständigt vakuum i självstyrelsen och svårigheter att få självstyrelsen för-

stådd i riket. Såtillvida har det skett en förändring i förhållandet till självstyrelsen 

ur konstitutionell synpunkt efter grundlag år 2000. Nu är första tillfället att få en 

förändring till stånd. Därför är det ytterst väsentligt att Åland kan vara så mycket 

representerad som möjligt i den här kommittén som jobbar med frågan, och också 

att dess ordförande och övriga ledamöter blir ordentligt informerade och kan ta 

till sig det här behovet att klargöra statsmaktens tudelning i landet. Även att det 

blir synligt i grundlagen. Det är bra att riksdagsledamot Nauclér har en supple-

antpost som berättigar till närvaro på alla möten och att självstyrelsen har fått en 

representant, vtm Gunnar Jansson, som är s.k. permanent sakkunnig vilket torde 

innebära att han har rätt att delta på alla möten.  

Kort om den andra frågan som gäller beskattningen. Nämnden konstaterar där 

att nu har erfarenheter vunnits av klumpsummesystemet i högkonjunktur som va-

rit den huvudsakliga verkligheten medan vissa lågkonjunkturfenomen förekom i 

början av perioden 1994 och i medlet av perioden 1992. Nu upplever vi ett ras i 

konjunkturen och då ser vi också svagheter i systemet. Det är bra att nämnden 

anger det här som ett underlag för den fortsatta politiska diskussionen om de 

ekonomiska system som är en viktig del och kanske den allra viktigaste i samband 

med en nödvändig, total översyn av självstyrelselagen. I form av rimligen Köpen-

hamnsmodellen för nästa självstyrelselag i form av en ramlag.  

Herr talman! Jag ska avsluta med det längsta stycket, trots att tiden går snabbt 

här. Det är de säkerhetspolitiska frågorna som har intresserat mig i många år.     

Med säkerhetspolitiska frågor avser man traditionellt försvarspolitiska frågor 

men hoten idag för våra samhällsfunktioner är många flera de än militära hoten, 

särskilt för Ålands del kan det vara terrorismen som kan vara ett sådant hot p.g.a. 

den intensiva färjtrafik vi har genom det åländska territoriet. Det kan vara olika 

former utav globala sjukdomar, pandemier, olyckor i kärnkraftverk i Ålands när-

het. Det kan vara utslagning av teknologin, det kan vara ganska allvarsamma kli-

matologiska förändringar även i vår del av välden. Vi har sett det på svenska syd-

västkusten. De här hoten som är latenta, och finns inte tradition i landskapet att 

hantera och diskutera. Det är diskussioner som vi måste föra internt och med 

riksmyndigheterna och också på ett mera brett geografiskt plan, geopolitiskt plan. 

Det är viktigt att man kommer vidare i politiken med de frågorna. Man kan inte 
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som strutsen ha huvudet i sanden. Jag vill inte påstå att vi har haft det heller, men 

däremot finns det orsak att aktivera sig i frågorna.  

Det andra jag ville beröra under säkerhetspolitiska frågor är statsrådets redo-

görelse till riksdagen om Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2009 som kom-

mer med till varje mandatperiod i riksdagen. Där har det skett en förbättring, man 

nämner Åland för första gången från regeringens sida. Förra gången var det ej 

nämnt men då kom det in i riksdagsbehandlingen genom åländsk aktivitet. Det 

man nu skriver är lite för lakoniskt och lite för innehållslöst och inte helt korrekt. 

Man skriver på sidan 69 i redogörelsen att Åland har en etablerad ställning inter-

nationell rätt. Det är ju sant, man skriver dessutom landskapets specialställning 

hindrar inte att Finland intensifierar sitt militära samarbete inom EU och interna-

tionella organisationer. Inte är det heller fel, utan det är en korrekt beskrivning, 

men den är ju väldigt ofullständig. Det uppstår problem när Finland intensifierar 

sitt militära samarbete inom EU och i internationella organisationer. Det gäller då 

inom EU, det s.k. GUSP-samarbetet, det gäller Nato samarbete och det nordiska 

militära samarbetet.  

Frågan om demilitariserade och neutraliserade Ålands ställning, i det samma 

kommer på bordet. Många frågor måste lösas med anledning av Ålands särställ-

ning i detta samarbete där ålänningarna är uteslutna. Det är en för enkel beskriv-

ning som regeringen kommer med till den här delen, därför måste man nu i riks-

dagsbehandlingen klargöra den frågan, att så enkelt är det inte riktigt. Det finns 

även orsak från landskapsregeringen sida att aktivera sig och det har man i olika 

sammanhang utlovat. Det gläder mig och det fodrar en del vetenskapliga utred-

ningar i det sammanhanget som jag hoppas att, som lantrådet sagt, i samarbete 

med lagtinget kan beställa.  

Den tredje frågan gäller gränsbevakningen. En fråga som jag har intresserat 

mig för under hela 1990-talet och 2000-talet, och som jag under min tid i land-

skapsregeringen som vice lantråd och före det som talman, var särskilt engagerad 

i. Det var en sten i skon på de höga gränsbevakningsledarna. Sedan dess har en 

hel del hänt. Vi har fått en ny lag om gränsbevakningsväsendet år 1999 och vi har 

fått en ny lag i landet om gränsbevakningens förvaltning år 2005 . De här lagarna 

visar på hur bekymmersamt det är. Den första lagen om gränsbevakningsväsendet 

1999 1 § står det, gränsbevakningsväsendets interna organisation är militärisk. I 

dess 7 § står det att uppgifterna är anknutna till militära försvaret. Följande, 

gränsbevakningsväsendet deltar i rikets försvar och ger i detta syfte sin personal 

och de värnpliktiga som förordnas till gränsbevakningsväsendet samt de kvinnor, 

som fullgör frivillig militärtjänst militärutbildning samt upprätthåller och utveck-

lar försvarsberedskap i samarbete med försvarsmakten. Om försvarsberedskapen 

kräver det kan gränstrupperna eller delar av dem genom förordning som utfärdas 

av republiken president anslutas till försvarsmakten. Den här korrigeringen i pa-

ragrafen gjorde man år 2000.  

Den andra lagen, som är ny och som jag var med om att behandla i riksdagen 

och som jag i viss mån kunde påverka, är lagen om gränsbevakningsväsendets 

förvaltning. Det finns väldigt mycket som är problematiskt ur demilitariserings- 

och neutraliseringssynpunkt. Det står i 9 § om tjänsterna i gränsbevakningsvä-

sendet: I gränsbevakningsväsendet finns följande militära tjänster, man räknar 

upp officerare, special officerare, institutofficerare, sjöbevakare och gränsbevaka-

re. I gränsbevakningsväsendet kan dessutom finnas andra tjänster och personal i 

tjänsteförhållande för viss tid. Alla de här först uppräknade är alltså militära 

tjänster. Man skriver i 6§ att gränsbevakningsväsendets interna organisation är 
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militärisk. En tjänsteman som tjänstgör i en militärtjänst föredrar militära kom-

mandomål som ska avgöras av chefen för gränsbevakningsväsendet eller någon 

annan militär förman och kontrasignera det beslut som de militära förmännen 

fattat i dessa mål. Lagen innehåller sedan paragrafer om gränstrupper, om beslut 

av republikens president i militära kommandomål och beslut om chefen för 

gränsbevakningen i militära kommandomål. Vid 10§, när det gäller tillsättande i 

gränsbevakningen kunde riksdagen ändra så att man tog full hänsyn till självsty-

relselagen i utformningen som blev slutlig i 10§ 3 mom. Vid 12-13 §§ kan republi-

kens president respektive chefen för gränsbevakningen utnämna och förordna till 

uppgifter generaler och amiraler inom gränsbevakningen från det militära. I 23 § 

anges att den som tjänstgör i en militär tjänst i gränsbevakningsväsendet är skyl-

dig att vid tjänstgöring använda gränsbevakningens militära uniform, det här står 

direkt strid med konventionen. I 30§ anger värnplikten och frivillig militärtjänst i 

samband med värnplikt vid gränsbevakningsväsendet.31§ innehåller tillämpning 

av bestämmelser om militära brott, de som tjänstgör vid militära tjänster vid 

gränsbevakningsväsendet omfattas av bestämmelser om krigsmän i 45 kap. 

strafflagen från – 89. 36§ innehåller bestämmelser om militära grader och be-

fordran till militära grader som presidenten kan utfärda.  

Fru talman, det här är en utveckling som har pågått under en följd av år och 

som har accelererat under de senaste 10-15 åren. Det är bekymmersamt med tan-

ke på sjöbevakningens centrala roll i det åländska samhällssystemet och servicen. 

Det i sig innebär inte att man får blunda för de utvecklingstendenser som har re-

sulterat i att gränsbevakningen och sjöbevakningen idag är en paramilitär organi-

sation vars verksamhet tangerar och delvis riskerar att gå in på de begränsningar 

som anges i demilitariserings- och neutraliseringskonventionen 1921. Även det bi-

laterala demilitariseringsavtalet med Sovjetunionen (senare Ryssland) från 1940.  

Analyser av detta bör fortlöpande göras och diskussioner bör föras om hur den 

åländska sjöbevakningen och gränsbevakningen skall återföras till en funktion 

som ligger inom ramarna för det acceptabla ur konventionens synpunkt. Det kan-

ske är på det sättet, som Frisinnad samverkan i sitt framtidsavtal föreslog 2002, 

att gränsbevakningen på Åland skulle överföras till självstyrelsemyndigheterna. 

Jag hörde i debatten att ltl Harry Jansson hade samma resonemang nu år 2009. 

Det behöver inte vara så radikalt naturligtvis, det kan göras på andra sätt. Att se 

till att det som inte är civilt görs civilt. Min uppfattning är att det här fodrar för-

ändring i den finska lagstiftningen.  

Avslutningsvis, fru talman, efter ett överlångt anförande, så önskar jag uttrycka 

det som även självstyrelsepolitiska nämnden anger på sidan 4, i den säkerhetspo-

litiska redogörelsen och dess kapitel om det icke militära fredsamarbetet, finns 

Ålandsexemplet överhuvudtaget inte nämnt.  

Vi har sedan slutet på 90-talet haft en arbetsgrupp, kontaktgruppen, mellan ut-

rikesministeriet och landskapsregeringen, det arbetet har fungerat väl. Jag har all-

tid haft en tro på att det arbete som görs där och det samarbetet ska synas i det of-

fentliga i riket.  

Säkerhetspolitiska redogörelsen är det bästa dokumentet som finns för att visa 

att det förekommer ett sådant samarbete. Det sker även på andra plan än via kon-

taktgruppen. Det är synd att det inte givit något som helst avtryck. Det kanske på-

verkar vår inställning till det samarbete också. Åtminstone bör det påverka det på 

det sättet att vi får riksmyndigheterna att lyfta upp Ålandsexemplets roll i andra 

sammanhang än i internationella sammanhang. På andra geografiska ställen än i 

andra länders huvudstäder, även i det egna landet, också i Helsingfors, tack. 
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Ltl Camilla Gunell, replik  

Jag tackar för ltl Roger Janssons anförande, det var en fråga som uppstod för 

mig angående den här grundlagskommittén och riksdagsledamotens delta-

gande som suppleant i det här arbetet. Ltl Roger Jansson hade den uppfatt-

ningen att hon har rätt att delta i mötena som suppleant. Den uppfattningen 

har inte jag. Är den här uppgiften aktuell?  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman, för det först kan vi konstatera att vår riksdagsledamot represen-

terar svenska riksdagsgruppen som är svenska folkpartiet plus den åländska 

riksdagsledamoten. På det sättet representerar hon nog sig själv och sin folk-

valda roll gentemot det åländska folket i den här arbetsgruppen. Den första 

informationen var klar och tydlig när det gällde statusen för det här supple-

antskapet att kommittén hade fattat ett beslut om att suppleanterna deltar 

endast när de ordinarie personerna är frånvarande. Den sista informationen 

vi fick, i behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden, var att man hade 

ändrat detta beslut. Huruvida det bara gällde den åländska ersättaren vet jag 

inte. Elisabeth Nauclér har nu möjlighet att delta i alla möten, ja. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag ska be att återkomma i ett anförande om detta. Min uppfattning är alltså 

att riksdagsledamoten i egenskap av suppleant inte längre har tillträde till de 

här mötena. Det betyder att hon har kanske en viss insyn men inte något in-

flytande förutom om den ordinarie ledamoten inte kan närvara. Vi får ta reda 

på vilken uppfattning som är den mest aktuella.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman, ibland är frågorna svåra, ibland är de lätta. Här är det en lätt 

fråga. Vi har olika information och det korrekta är lätt att ta reda på så det 

får vi lov att göra.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman. Eftersom kollegan Roger Jansson inte var närvarande i 

måndags, så vill jag upplysa om att, vad gäller positioner till grundlagskom-

mittén, så började implanteringarna för dem i arbetsprogrammet för länge 

sedan. Den processen är igång. Av hänsyn till att kommittéer arbetar under 

förtrolighet så kan jag inte gå längre i detta sammanhang. Jag får återkomma 

i nämnden till enskild angelägenhet av respekt för de regler som gäller.  

Min andra kommentar gäller säkerhetspolitiken, jag anförde även i mån-

dags det som kollegan var inne på här. Finland söker nya försvarspolitiska 

positioner och nya samarbetsmönster, trots Åland. Mitt budskap var att det 

kan Finland gärna göra, men tillsammans med Åland. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Till det senaste vill jag för min del klart deklarera, att det inte av 

mitt anförande skall fås uppfattningen att jag är någon åländsk pacifist, eller 

finsk pacifist. Jag ser behovet av ett fungerande försvar, också ett försvar 

som kan gälla Ålands zon ifall av krigshot i enlighet med konventionen 1921. 

Där är det viktigt att det sker en samplanering mellan representanterna för 

det åländska folket och de myndigheter i riket som man utser att ta ansvar 

för det. Det sker i en form av årliga diskussioner, men jag vet att de inte är 

särskilt öppna. I mina andra roller som jag haft, har jag haft möjligheter att 
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kunna få en ingående information om de frågorna. Det visar sig att plane-

ringen är väldigt väl fungerande, men vi ålänningar vet inte särskilt mycket 

om det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Fru talman! Frågan om Ålands medverkan i grundlagskommittén kom upp igen. 

Vi gick igenom det redan vid förra tillfället då redogörelsen var upp för diskus-

sion. Jag vill igen förtydliga historieskrivningen, hur det har gått till med medver-

kan i den här kommittén.  

Steg ett: När vi i olika sammanhang gav landskapets yttrande inför revidering-

en av grundlagen, så hävdade vi, både skriftligt och muntligt, att Åland skall vara 

med i arbetet.  

Steg 2: Så var det en idé att riksdagsledamoten, så som det gjordes när grund-

lagen togs fram, då var Ålands riksdagsledamot en medlem i den kommittén. Det 

var en idé att Ålands riksdagsledamot på samma sätt skulle medverka i arbetet.  

Steg tre: Var att justitieministern tillsatte kommittén, där riksdagsledamoten 

endast fick en suppleantplats för svenska riksdagsgruppen. Då togs det kontakt 

både skriftligt och muntligt med justitieministern där vi konstaterade att detta 

inte var bra. Vi måste ha mera närvarorätt i det här arbetet, då fanns det två alter-

nativ.  

Vi ville vi ha en stadigvarande sakkunnig i yttersta nödfall kunde vi tänka oss 

att riksdagsledamoten skulle få närvaro- och yttranderätt på samtliga möten. Det 

var det som man sedan gick in för, både från justitieministerns sida och från 

kommitténs sida att riksdagsledamoten skulle ha närvaro- och yttranderätt. Efter 

ytterligare påtryckningar och en personlig diskussion med justitieministern fick vi 

Åland en stadigvarande sakkunnig, där vtm Gunnar Jansson är med i kommittén. 

Därmed är riksdagsledamoten endast en suppleant som inte har den här närvaro- 

och yttranderätten. Så är läget.     

Fru talman! Jag vill kort beröra några frågor som ltl Roger Jansson tog upp. 

När det gäller den säkerhetspolitiska redogörelsen så finns det många bra skriv-

ningar i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande som landskapsregeringen tar 

till sig. Redan i morgon kommer vi att höras i utrikesutskottet i riksdagen där vi 

kommer att föra fram flera av dessa synpunkter. Åland har i många olika sam-

manhang tagit sig en aktiv roll även om man gärna ser Åland som ett objekt i de 

här sammanhangen, så vill vi själva se till att vi är ett subjekt. Därav har vi i tidi-

gare behandlingar i redogörelsen till riksdagen, t ex när Roger Jansson var riks-

dagsledamot, fört in täta diskussioner och försökt få in i bättre skrivningar i riks-

dagens behandling. Precis på samma sätt jobbar vi nu, även om det är litet steg 

framåt att man redan i regeringens redogörelse nämnde Åland så är det ändå inte 

tillfyllest. Vi jobbar med att förstärka den här skrivningen. Där kommer jag att 

föra fram Ålandsexemplet, jag anser det är mycket bra tanke att också det skulle 

komma in i redogörelsen, precis som även krisberedskap i fredstid som ltl Roger 

Jansson förde fram, alltså olika hot som finns i samhället, hur vi där skall jobba.  

Kommittén för översynen av grundlagen, ltl Roger Jansson hänvisade till land-

skapsregeringen PM, ett PM som är noga förankrat i nämnden, så vill jag under-

styrka där, att vi har varit noga med att ha personliga kontakter både med ordfö-

rande och med andra medlemmar i den här kommittén. Man ska vara noga in-
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formerad om vad som är Ålands ståndpunkt där. Vi har även i det sammanhanget 

framfört synpunkterna på att man måste göra ett parallellt arbete när det gäller 

självstyrelsens påverkan av ev. ändringar i grundlagen och det har vi också fram-

fört, tack fru talman. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru lantrådet presenterade redan i måndags den här processen om hur man 

hade fått medlemmen i grundlagskommittén. Lantrådet säger att man har 

fått en stadigvarande, permanent, sakkunnig medlem. I gårdagens tidning 

säger ordförande Christoffer Taxell att kommittén arbetar efter en sådan 

ordning att vtm Gunnar Jansson närvarar enbart när det handlar om frågor 

som berör Åland. Hittills har det inte gjort det, alltså har inte vtm Gunnar 

Jansson varit kallad till kommittén. Suppleanten, riksdagsledamoten, hon 

får inte alls delta. Är lantrådet faktiskt nöjd med den här framgången?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Uttryckligen är överenskommelsen den, att vår stadigvarande sak-

kunnig ska kunna medverka vid kommitténs arbete. Sedan om man har gjort 

andra överenskommelse det kan inte jag svara för. I diskussioner med justi-

tieministern är det den linje som vi kom överrens om.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja då måste man gå tillbaka till den överenskommelsen. Nu råder tydligen 

olika uppfattningar, vilket mandat har Åland i den här grundlagskommittén? 

Det har varit mycket, mycket viktigt för lagtinget att få en ordinarie medlem i 

den här kommittén. Nu får man alltså två medlemmar som båda tydligen sit-

ter på väldigt halva mandat. Borde man inte återgå till den här överenskom-

melsen och reda ut den här frågan med ordförande Taxell, så att Åland verk-

ligen får en permanent, sakkunnig, stadigvarande medlem? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Jag är övertygad om att vtm Gunnar Jansson själv kan redogöra för vilka 

överenskommelser han och ordförande har träffat om, på vilket sätt han är 

fysiskt närvarande i arbetet. Det är klart att rätten att medverka vid arbetet 

det skulle vår sakkunniga ha, det förutsätter jag att kommer att uppfyllas. 

Vtm Gunnar Jansson kan själv beskriva detta. Jag förutsätter att vår sak-

kunniga i kommittén är delaktig och följer det arbete på det sätt så att han 

tryggar Ålands medverkan och Ålands inflytande i det som kommer ut av 

kommitténs arbete.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Jag förekommer två gånger på listan, jag nöjer mig med en gång. Jag vill 

bara upplysa om att riksdagsledamoten Nauclér skall ha samma rätt att 

medverka i grundlagskommittén som ledamoten har att verka i riksdagens 

stora utskott. Så ska det gå till, jag kan inte säga att det är så idag, nej. Men 

som jag lovade redan i måndags, jag för inte offentligt fram vad som sker i 

kommittén. Reglerna förbjuder det, men vad gäller min egen medverkan så 

berättar jag även om det i måndags och nästa möte är den 27 mars, ifall det 

är någon glädje av det.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag vill först uttrycka min besvikelse över informationen om att 

riksdagsledamotens rätt att delta i den här kommitténs alla möten återigen 

har förändrats. Det var en olycklig utveckling som vi bör åtgärda.  

Lantrådet var inne på de fredstida krissituationerna, och de insatser som 

är planerade för det, där Åland står utanför. Orsaken till detta är att i riket är 

det den militära organisationen som är den stora resursen som används i 

sammanhangen. På Åland måste man få till stånd en annan lösning, därför 

så tror jag det är farligt att nu gå "hux, flux" och diskutera i riksdagen hur det 

här ska göras, det bör nog vara interna åländska överläggningar, också med 

självstyrelsepolitiska nämnden, före man går vidare i de frågorna. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, till den delen stämmer det som ltl Roger Jansson säger att vi har 

överenskommit, och som jag sagt till självstyrelsepolitiska nämnden så 

kommer vi, att tillsammans med lagtinget, och nämnden utarbeta mera 

principiella riktlinjer för hur vi jobbar. Jag var kanske slarvig i mitt uttrycks-

sätt när jag sade att jag kommer att gå till utrikesutskottet och föra fram ex-

akt de här frågorna. Däremot Ålandsexemplet, det som nämnden säger att 

man måste lyfta upp demilitariseringen och neutraliseringen i förhållandet 

till olika säkerhetspolitiska nya tänkbara, kommande arrangemang Nato och 

EU samarbete, det är de punkterna som vi kommer att föra från till utrikes-

utskottet. Den här fördjupade diskussionen och den här principiella håll-

ningen som vi verkligen behöver fundera på gemensamt den kommer vi att 

jobba vidare med. Det var mer ett slarvigt sätt att uttrycka mig som ledde till 

det missförståndet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Jag ska beröra några punkter som jag anser självstyrelsepolitiskt vik-

tiga, det gäller språket, beskattningen, sjöfarten, säkerhetspolitiken och grundla-

gen.  

Språket, det har alltid varit intensiv diskussion i samband med självstyrelsepo-

litiska nämndens betänkande. Det finns en ideologisk och pragmatisk dimension 

där skiljelinjerna ofta är ganska stora. Nu har vi ett språkråd som har satt igång 

sin verksamhet, jag ser väldigt positivt på att man har en grupp som kontinuerligt 

analyserar språksituationen. Senast har det varit en diskussion om att ett av våra 

vanliga funktionsspråk blir engelska. Det kan ju vara både praktiskt och bra i 

många sammanhang men också en risk för det svenska språket som kultur- och 

samhällsspråk. Där tycker jag att nämnden fortsättningsvis ska ha en tyngdpunkt 

lagd på detta. I övrigt så fortgår den diskussionen förhoppningsvis med mera 

grund genom det arbetet som språkrådet gör.  

Beskattningen, jag har noterat en tendens och undrar om den bygger på fakta? 

Klumpsumman minskar. Den minskar just nu i år därför att den ekonomiska kri-

sen slår igenom på statsinkomsterna. Men tendensen är, om man ser på klump-

summan som den har utvecklats, kontinuerligt stigande, bortsett från några år i 

början på 2000 talet, 2001-2003 då den minskade. Ser man på den klumpsum-

man som var beräknad före krisen kom i september 2008, så är den också stigan-

de d v s normal konjunktur eller en nedåt gående högkonjunktur, där är klump-
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summan större än tidigare år. Nu har vi hittills ett beräknat skattebortfall på 30 

miljoner från det som var beräknat. Det är en väsentlig summa som gör att också 

vi i den offentliga sektorn hamnar i svårigheter. När man konstaterat att staten 

har reducerat sin verksamhet när det gäller andel av BNP och antalet tjänster, så 

har Åland utökat sin verksamhet ganska väsentligt från 2005 och framåt. Det är 

en mycket oroande utveckling att utgifterna i den offentliga sektorn faktiskt ökar 

efter det att de har dämpats under en tid i början på 2000 talet. När det gäller 

klumpsumma så går vi in i en lågkonjunktur och en finanskris som gör att den re-

duceras, och det beroende på statens inkomster.  

När det gäller statens skattepolitik, så är det en skattesänkning som pågått 

länge. Den har medfört att också varenda löntagare på Åland får sänkt skatt. Det 

genererar konsumtion och inkomster i det åländska samhället. Däremot så följer 

klumpsumman inkomsterna. Det kan vi se som en faktor som har parerat en ned-

gång i statsinkomsterna. Det att våra kapitalskatteinkomster ökar kontinuerligt, 

särskilt vissa år har de varit höga p.g.a. transaktioner av företagsägare t e x Chip-

sen 2005 och Ålands fiskförädling 2006. Kapitalinkomstskatterna kommer antag-

ligen att vara högre än i riket och därmed generera skattegottgörelser. Det finns 

en överenskommelse i den s.k. skatteutredningen att se över konsekvenserna av 

ev. utökad skattebehörigheten, det skull göras den här mandatperioden, man 

skulle då vad det betyder för enskilda människor och för den offentliga och priva-

ta ekonomin. Men att idag dra slutsatserna att avskaffa klumpsumman, som soci-

aldemokraterna gör utan att ange alternativ eller att gå in för självständighet och 

egen beskattning, det finns väldigt dålig grund för det.  

Det är kanske dags för Ålands framtid att igen damma av sin statsbudget och se 

vad som händer med den i kristider. Det är kanske dags för socialdemokraterna 

att redogöra för alternativet till klumpsumman. I den diskussion som var i början 

på förra året så var förslaget det att man skulle följa den finska beskattningen, 

men att man inte skulle ha ett klumpsummesystem utan att beskattningen skulle 

återföras till Åland så som den har genererats. Det är ett förslag som rent logiskt 

kan tyckas välbetänkt. I praktiken blir det väldigt svårt, för en skatteprocess om-

spänner ju flera än två år. Vi har problematiken med indirekta skatter och skatte-

rättelser och beräkningar osv.  

Hela det skattesystem vi har idag är ett avtal som omfattar alla komponenter 

inkl. FPA och sjöfartsbeskattning osv. Det är ingen enkel sak, då är det betydligt 

enklare hur konstigt det än låter, att självständighet leder till egen beskattning. 

Där har också beräkningar visat att det leder till total överföring av behörighet och 

därmed en offentlig sektor som expanderar väsentligt. Hur man klarar det i kris-

tider när också det åländska skatteunderlaget minskar, det kan man fråga sig.  

Jag tror att det som nämnden skriver att man ska påskynda den här skattepro-

cessen, det är möjligen så att man ska påskynda kunskapen om skattesystemet, 

hur klumpsumman slår i en lågkonjunktur. Huruvida man ska gå in för en ökad 

skattebehörighet det tror jag är bra det som är planerat, ett meddelande från 

landskapsregeringen, en utredning som gör simuleringar av effekterna och sedan 

ett politiskt beslut i nästa val. Då har vi alltså självständighet och egen beskatt-

ning, vi har avskaffad klumpsumma, vad nu det kan innebära?  

Fru talman! Några kommentarer när det gäller grundlagsprocessen. Jag note-

rade att ltl Roger Jansson återigen, jag har påpekat det åtminstone två gånger ti-

digare, använder begreppet tudelad statsmakt. Jag anser inte att statsmakten i 

Finland är tudelad, utan den offentliga makten är tudelad. Den åländska makten i 

självstyrelsen ingår inom statsmaktens ram. Så är den internationellt rättsliga de-
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finitionen av en stat, en erkänd stat. I rättsteorin har man talat om statsfragment, 

den åländska självstyrelsen har inslag av statlighet. Det är inte en erkänd stat utan 

det ser vi tydligt i EU sammanhang att det en union mellan stater och inte mellan 

regioner eller autonomier. Den problematik som därav följer så har sin speciella 

gång.  

Det viktiga i grundlagsarbete, som jag ser det, är att klargöra presidentens roll i 

förhållandet till den offentliga makten på Åland och högsta domstolens roll i för-

hållandet till den åländska jurisdiktionen. Det är inte bara en strid om påvens 

skägg om vad statsmakt är. Det är ett internationellt vedertaget begrepp och in-

ternationellt rättsligt fastslaget begrepp. Vad är en stat? När blev Kosovo en stat? 

När fick Kosovo statsmakt? Det var inte Kosovo som avgjorde det utan det inter-

nationella samfundet.  

Fru talman! En sak som jag inte har hört någon beröra hittills gäller sjöfarten. 

Det finns några korta skrivningar om särskilt passagerarsjöfartens konkurrenssi-

tuation i betänkande vad gäller snuset. Snuset där är en process, som delvis inne-

bär att försäljningen och därmed intäkterna för åländska rederierna, pågår. Det 

finns också rörelser i riket som skulle utvidga restriktionerna när det gäller snu-

set. På svenska sidan finns det rörelser för att utvidga möjligheterna att sälja snus 

i EU. Det är en viktig fråga. Det som kan vara av intresse framöver för Åland är 

EU kommissionens strategi för sjöfartspolitiken fram till 2018. Det behandlar 

egentligen ganska mycket om sjöfarten som transportsystem och sjöfartens roll i 

den globala handeln och den inom den europeiska handeln, men egentligen väl-

digt lite om det som berör vår passagerarsjöfart d v s skatteregimen och möjlighe-

terna att reducera bemanningskostnaderna. Det har tidigare varit tal om en har-

monisering mellan olika länder, mellan nordiska länder och mellan europeiska 

länder. Situationen där är osäker, i Sverige har man haft en ingående utredning 

om tonnageskatt men senast i januari så resonerade finansministern Anders Borg 

om att tonnageskatteregim för Sverige kanske inte är så intressant, åtminstone 

inte under överskådlig tid. Det betraktas ur finansministerns synvinkel som sned-

vridande konkurrens, ett system som egentligen är osunt.  

I Finland har man gått vidare med tonnagebeskattningen, men inte ännu fått 

ihop det och det återstår frågetecken när det gäller skatteskulder och möjligheten 

att bedriva skattefri försäljning inom ramen för tonnageskattesystemet.  

Om Finland skulle gå in för en någorlunda tonnageskatteregim skulle det kun-

na innebära en lösning av problemet med utflaggning. Därmed också bortfall av 

skatterna för kommunerna men och andra sidan skulle tonnageskatten betyda en 

reducerad inkomstskatt också för kommunerna. Situationen för konkurrensen på 

Östersjön, när det gäller passagerarfartyg, är inte så lovande om man ser det på 

sikt.  

När ett åländskt fartyg byter flagg, så minskar finska staten kostnader för det 

som är utöver nettolönerna samtidigt som Sverige tar hand om den delen. Den 

som vinner är Finland i statsbudgeten, den som förlorar i statsbudgeten är Sveri-

ge. Men och andra sidan får man även inkomstskatt från sjölönerna. Nettoförlora-

ren på systemet skattemässigt är Åland. Det är inte bra.  

Herr talman! Ytterligare en sak att kommentera utan att desto mer gå in i sak, 

gäller säkerhetspolitiken och gränsbevakningsproblematiken. Det är så att demili-

tarisering och neutralisering kan sägas ingå in en åländsk självstyrelsepolitisk 

doktrin. Det är inget som vi tummar på. Precis som det svenska språket. Det är 

något som finns där som grundstenar. När det gäller gränsbevakningen så kom-

mer man in på hela säkerhetssystemet som går från mindre militärt till mera ci-
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vilt. Det är fråga om civil krishantering. Det är fråga om risker i samhället, vi lever 

i ett risksamhälle som sociologerna säger, vi får större system, vi får mera re-

gleringar, vi får elsystem, internetsystem, livsmedelsförsörjningssystem, trans-

portsystem som alla innebär mera risker. För ett litet samhälle som Åland, leder 

det här till ett dilemma. Alla de här riskreduceringarna är kostnadskrävande. Då 

kan man ur en pragmatisk synvinkel säga att vi har behov av gränsbevakning med 

resurser, men vi vill inte att den ska vara av militärt slag. Jag är tveksam till om vi 

ska vi ha en egen gränsbevakning av bl.a. kostnadsskäl. Däremot kan man försöka 

hitta avtal med gräsbevakningen i riket och också kanske arbeta för lagstiftning 

som gör att vi, utan att tumma på våra grundstenar, skulle kunna ha ett fungeran-

de civilt krishanteringshanteringssystem, skyddssystem och polissystem.  

Talmannen 

Talmannen önskar påminna att 10 minuter av den rekommenderade tiden är nu. 

Ltl Olof Erland 

Då slutar jag nu, tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Lagtingsman Erland tog i början av sitt långa anförande upp språkfrågorna 

och sade att det alltid blir debatt om språkfrågorna. Det var på ena sidan en 

ideologisk syn och på den andra sidan en pragmatisk syn, där gick det en 

skiljelinje. Jag förstår det som att de som inte engagerar sig så mycket om 

svenska språkets ställning, de har en pragmatisk linje. Jag håller inte riktigt 

med om den tolkningen. Han sade även att det var väldigt positivt att språk-

rådet blivit tillsatt. Har ltl Erland läst rapporten för -08, som språkrådet har 

kommit med? Det var minsann en mager läsning. Jag tolkar det på det sättet 

att då är liberalerna av med ett besvärligt ärende som man egentligen inte 

vill befatta sig med, men nu kan man hänskjuta detta till språkrådet så är 

den saken klar.  

Med tanke på tiden vill jag bara säga kort att Ålands framtid behöver nog 

inte damma av sin statsbudget. Den står fast, men vi väntar på att de andra 

partierna ännu mera ska se problemen med klumpsumman.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman, jag tycker språkrådet har kommit gång, det är ett steg framåt. Man 

kan önska mer, det kommer säkert mer. När det gäller den här ideologiska 

och pragmatiska uppdelningen, det är inte alltid fråga om antingen eller. Det 

pragmatiska d v s att man vill lösa problemen med utbildning, information 

och upplysningar om studier och sådant, den kan ha också en ideologisk 

grund. För min personliga del så anser jag vara språkpragmatiker men grun-

den är ideologisk. Jag nämnde här grundstenarna för självstyrelsen, språket 

är en och säkerhetspolitiken en annan grundsten när det gäller demilitarise-

ringen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det kanske gick lite mer in i varandra vad gäller ideologin och pragmatiska 

synen på de här frågorna. Ltl Erland sade i början av sitt anförande att det 

gick en skiljelinje mellan den pragmatiska och den ideologiska synen. När 
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det gäller språkrådet så är jag besviken över att det inte blev politiskt tillsatt. 

Jag tror att det skulle ha blivit en annan kraft bakom det då. Nu är det en 

tjänstemannagrupp. Liberalerna har i många andra sammanhang visat att 

man gärna ser att tjänstemännen sköter politiken. Jag tycker det är en så vik-

tig fråga så man borde också engagera sig från politiskt håll. Jag har noterat 

att landshövdingen är med här. Det nämndes från Erlands sida att man kan 

lösa de här problemen med utbildning. Jag noterar att på Länsstyrelsen löser 

man de här problemen genom att man läser finska på arbetstid. Det fram-

kom i ÅSUB:s utredning, det tycker jag inte är speciellt bra när det gäller att 

bevara Åland svenskspråkigt på sikt.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag var tvungen att korta ner mitt anförande så mycket att jag 

inte kunde ta upp de där aspekterna. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det verkar som att ltl Olof Erland blir väldigt provocerad av att 

socialdemokraterna tar upp den här frågan om den åländska ekonomiska 

självstyrelsen och dess utveckling. Jag tycker mig komma ihåg, före jul, när 

vi ville tala om ekonomin, det ville inte då liberalerna tala om överhuvudta-

get. Sedan vill vi tala om stimulansåtgärder i en tid av ekonomisk nedgång, 

det skulle vi heller inte tala om. Nu ska vi inte tala om den ekonomiska ut-

vecklingen. Jag tycker det är tråkigt att vi inte kan ha en öppen debatt i den 

här frågan. Jag tycker att det är ett märkligt påhopp just nu eftersom reger-

ingen själv i det här pappret säger att man har beställt från ÅSUB en utred-

ning, som skall bli ett meddelande som skall ligga till underlag för en skatte-

politisk debatt. Kanske vi kan återkomma då med alternativen i den här frå-

gan.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Provocerad är jag inte alls, utan tvärtom intresserad. Säger 

man att man vill avskaffa klumpsumman så är det revolutionärt att avskaffa 

det system som vi haft sedan 1993 och nu vill pröva under högkonjunktur 

och lågkonjunktur och utreda enligt en överenskommelse där även social-

demokraterna var med. När socialdemokraterna vill föregå den här utred-

ningen och avskaffa klumpsummesystemet så vill man ju veta vad det hand-

lar om.  

Det som var i den tidigare debatten, där jag påstods skälla som en band-

hund enligt ltl Sundback, det var när städarbudgeten diskuterades d v s 

tilläggsbudgeten för 2008 då ville man diskutera cykel- och gångvägar för 

2009 års budget. Det är ett försök att renodla debatten. Det är det enda.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, jag undrar vem som har sagt att klumpsumman ska avskaffas? Jag har 

inte gjort det. Jag tror inte någon i det socialdemokratiska partiet har sagt 

det heller. Ltl Erland vet precis, likaväl som jag, att just nu så behöver den 

här frågan fakta- underlag, utredningar, överväganden, förhandlingar, dis-

kussioner och debatter. Det krävs både mognad och diskussion. Just nu 

tycker jag att mognadsgraden i den här debatten är ganska låg.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Talman, det håller jag med om. Det var en nyhet för mig i alla fall, att idag så 

vill socialdemokraterna inte avskaffa klumpsumman. Tidigare har det varit 

debatt om klumpsummeekonomin, det är alltså någon sorts "hemmafrueko-

nomi". Hemmafruarna gör ett gott jobb och hemmamännen likaså, men om 

klumpsumman ska vara kvar så är det också ett mognadsbesked. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kollegan Erland säger att den offentliga makten i Finland är 

tudelad. Den offentliga makten och Roger Jansson säger att statsmakten är 

tudelad. Den offentliga makten i Finland utövas av statsorganen, av självsty-

relsens organ, av de kommunala organ, av domstolarna, av åklagarväsendet 

och andra hithörande organ, av universitetsväsendet och av kyrkorna. Allt 

detta framgår av Finlands grundlag. Jag menar att det är statsorganens makt 

i Finland som är tudelad, dels på de statliga organen och dels på självstyrel-

sen. Det framgår av självstyrelselagen, alltså är det statsmakten i landet som 

är tudelad. 

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, herr talman! Tyvärr, jag anser att den där logiken inte håller. Det är en 

omvänd logisk slutledning att statsmakten är delad. Jag menar med stats-

makten det är den internationellt erkända staten som har makt över sitt ter-

ritorium. Det som ltl Jansson citerade det var just offentliga makten som ut-

övas av statsorganen, andra organ och självstyrelsen. Med statmaktsbegrep-

pet det är förbehållet ett internationellt rättsligt system.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Ja Herr talman! De organ som hanterar statsmakten i landet är av två slag. 

Det är statsorganen och självstyrelsens organ. Därmed är makten delad. I de 

diskussioner vi fört i nämnden, där en annan liberal representerar liberaler-

na, har vi varit överrens om vad den offentliga makten i landet innehåller. 

Det andra jag vill replikera över var det här tonnageskatteförslaget i Fin-

land, det är enbart intressant för fraktfartygen och inte alls för passagerarre-

derierna. Det har även uttalats från passagerarrederiernas sida. Därmed blir 

tonnageskatteförslaget i Finland, om det kommer, ingen broms för utflagg-

ning av passagerar- och kryssningsfartyg där den stora sysselsättningen 

finns. 

Ltl Olof Erland, replik 

Det är helt klart att den offentliga makten är delad, men statsmakten vill jag 

förbehålla en annan inriktning. Det här är en definitionsfråga som inte stör 

den självstyrelsepolitiska utvecklingen. Det kan däremot tonnageskatten 

göra, det fanns förhoppningar om att man skulle kunna utforma den så, att 

passagerarfartygen skulle ha intresse. Tyvärr, kan det bli så att vi får konsta-

tera att den skatteåtgärden inte kommer att lösa de problem som vi har med 

utflaggning och ojämn konkurrenssituation.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan inte dra någon annan slutsats än att ltl Erland måste 

ha haft en mycket omskakande förmiddag när ni under tvåpartiregerings 

gruppmöte har konstaterat hur illa ställt det är med klumpsumman. Hur 

botten går ur den finska ekonomin och hur det slår mot de åländska inkoms-

terna via avräkningsgrunden om 0,45. Något annat kan jag inte tänka mig att 

skulle ligga bakom den här utgjutelsen från ltl Erland, där han hyvlar av alla 

försök till diskussion om hur autonomin borde utvecklas. Det är beklagligt 

att ltl Olof Erland nu, precis som ltl Gunell konstaterade, vill flytta fokus nu 

igen från en huvudfråga. Jag hoppas att ltl Olof Erland tar nya tag och ser 

positivt på autonomidebatten.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag vet inte vad det är, om det är min bristande mognad eller 

min bristande förståelse eller min omskakande upplevelse men jag tycker 

faktiskt det är viktigt att försöka se det här med klumpsumman i ett långt 

perspektiv. Ser man på utvecklingen i fasta priser, vilket är viktigt så har den 

ökat kontinuerligt, trots att staten har vidtagit åtgärder för att sänka be-

skattningen. Den har vuxit kontinuerligt utom åren 2001-2003. Det är vä-

sentligt att ha det i bakfickan när man går ut och säger att man vill avskaffa 

klumpsumman. Om nu någon säger det längre, den dagen är kanske förbi. 

Med alternativet egen beskattning så måste man väga saker för och emot 

varandra med faktaunderlag.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Mitt konstaterande om ltl Olof Erlands upplevelse under förmiddagen grun-

dar sig på det faktum att lagutskottet i medlet av maj kommer att besöka Kö-

penhamn för att mycket noggrant bekanta sig med den danska modellen vad 

gäller hanteringen av autonomier på ett flexibelt sätt. Vi har enhälligt gått in 

för att ltl Roger Janssons motion om en ramlag för självstyrda Åland skall 

ligga till grund för en saklig behandling av autonomifrågan. Inom ramen för 

den modellen så är beskattningen ett centralt instrument. Jag utgår ifrån att 

ltl Olof Erland har haft en dålig förmiddag och nya tar vi nya tag och fortsät-

ter med en positiv diskussion om hur vi ska stärka autonomins intäktssida, 

möjlighet att påverka vår egen ekonomi. 

Jag lyfter fortfarande på hatten för socialdemokraterna som förmått se på 

hela klumpsummesystemet med nya ögon, tack.   

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Med det besked vi fått här idag lär det väl dags att sätta på hat-

ten igen nu för en tid framöver i alla fall. Jag måste upplysa, även om att det 

inte har med saken att göra, att den här förmiddagen har varit ovanligt fin 

och vädret har varit fantastiskt, det har t o m kommit fram lite vårkänslor. 

Det gör att man kan flyga i fantasin och tänka oss att vi blir självständiga och 

att vi når lika låg BNP per capita som Grönland och Färöarna. Den utveck-

lingen ska vi väl inte ha, det är inte det som är syftet med besöket i Köpen-

hamn utan syftet är att se på det juridiska systemet, och ställa frågan, när ska 

den här konstanta klumpsumman från Danmark till Färöarna tas slut? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

80 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag tänker ta upp redogörelsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark 

som behandlas på sidan sex i det självstyrelsepolitiska betänkandet. I enlighet 

med Esbokonventionen som trädde i kraft 1997 har Sverige efterhört Finlands 

synpunkter på ett slutförvar av använt kärnavfall. Esbokonventionen är en miljö-

skyddskonvention om samarbete för att förebygga gränsöverskridande miljöeffek-

ter. Den kräver att grannländerna och allmänheten informeras om planerade 

verksamheter som kan orsaka miljöproblem. Miljöministeriet i Finland har helt 

riktigt i sin tur efterfrågat landskapsregeringens synpunkter beträffande MKB-

processen i Forsmark. Så långt är väl allt bra. Men jag har svårt att acceptera 

landskapsregeringens svar. Man svarade, den 20 maj 2008, att man inte har nå-

got att invända mot själva MKB-processen Jag tycker att det är svagt att endast ha 

synpunkter på processen men inte innehållet. I detta fall är det väl ändå effekter-

na och i synnerhet riskerna med att få ett slutförvar för högradioaktivt kärnbräns-

le endast 60 km från Åland som landskapsregeringen bör fokusera lite djupare på. 

Både Finland och Litauen har utvecklat sina remisser lite mer än vad landskaps-

regeringen har gjort. I Finlands svar till Sverige säger man att MKB:n bör ta upp 

eventuellt gränsöverskridande miljökonsekvenser. Litauen svarar att MKBn bör ta 

upp påverkan i Östersjön och långväga transporter av radionuklider. De är även 

intresse av informationsmöten hålls.  

Jag hade verkligen förväntat mig mer av regeringen i denna fråga. I synnerhet 

när ledstjärnan är hållbar utveckling och när man säger att miljötänkandet är högt 

prioriterat. 

För vad innebär det för Ålands del om slutförvaret av högradioaktivt avfall 

hamnar i Forsmark eller Oskarshamn? Accepterar landskapsregeringen SKB:s 

(Svensk kärnbränslehantering AB) löften om att de kan garantera att avfallet för-

svaras säkert i 100000 år, 100000 år. Låt säga att det går 3 generationer på 100 

år. Skall vi trettio folkvalda här i Ålands lagting bara gå med på att det tas beslut i 

vår närhet som kan få ödesdigra konsekvenser för de kommande 3000 generatio-

nerna. I den belysningen är problematiken kring MISE och den åländska avfalls-

hanteringen en pipa snus.  

På tal om snus och sjöfågeljakt, borde vi inte ha lärt oss något vid det här laget, 

borde vi inte ha lärt oss att vi måste in tidigt och påverka galna och tokiga beslut. 

Vi kan ju inte bara sitta stilla och tigande se på när Östersjöns och Ålands framti-

da livsbetingelser står på spel. Vi har ett ansvar att kräva kunskap och fakta från 

regeringen och om man inte kan få fram hållbara bevis på att ett slutförvar i 

Forsmark är tillräckligt säkert så måste vi ju med kraft säga nej och kräva att an-

läggningen byggs någon annanstans. Gärna uppe på land långt från den känsliga 

Östersjökusten. 

I helgen har ett seminarium om kärnkraften och dess risker hållits i Marie-

hamn. Där föreläste docenten i geologi, som också nämnden har hört, han hävda-

de med bestämdhet hävdar att den nordiska berggrunden inte alls är säker. Do-

centen kan visa fakta som säger att Ålands landshöjning har varit 450 meter de 

senaste 100000 åren och att Östersjön ÄR ett högseismiskt område. Norden har 

haft två jordbävningar som visat kring 4,8-5 på Richterskalan de senaste 100 åren 

och här har skett många jordbävningar upp till 9 på Richterskalan under de se-

naste 100000 åren. Var finns de bevis som gör att företaget Svensk Kärnbränsle-

hantering SKB och Finlands motsvarighet Posiva med säkerhet kan säga, att det 

är tryggt och säkert att lagra kärnbränsleavfallet i 100 000 år? Vilka referenser 

hänvisar de till?  
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Och utsläppen från dagens kärnkraftverk. Varje dag sker kontinuerliga utsläpp 

av gas- och vätskeformigt avfall. Radon, cesium-135, krypton, tritium, argon och 

ca 200 andra radioaktiva isotoper som bara släpps ut i luft och vatten. I söndags 

kunde vi läsa i DN om ett oplanerat utsläpp av kondenserad ånga från reaktorn i 

Oskarshamn. Finns det ett samband mellan en ökad frekvens av cancerfall på 

Åland på grund av dessa gas- och vätskeformiga radioaktiva utsläpp från kärn-

kraftverken i vår närhet? 

Mitt intryck är att vi inte har tillräckligt med kunskap i dessa frågor här i lag-

tinget, inte heller i regeringen eller på miljöavdelningen. Lika dåligt ställt är det i 

samhället bland medborgarna. Åland behöver få fakta och kunskap om riskerna 

med kärnkraft, uranbrytning och slutförvar av använt kärnbränsleavfall.  

Just nu är det mycket som är på gång beträffande slutförvar men också när det 

handlar om nya reaktorer. I Olkiluoto planeras och byggs som bäst en stor slutför-

varingsanläggning för högradioaktivt kärnavfall. Byggarbetena inleddes 2004 och 

slutlagret skall tas i bruk 2020. Nu vill man bygga slutförvaret ännu större. Den 11 

mars meddelade arbets- och näringsministeriet i Helsingfors att man kommer att 

begära in utlåtanden om principbeslut av flera ministerier, andra myndigheter 

samt kommuner som ligger nära. Även medborgarna har möjlighet att ge utlåtan-

den eller framföra åsikter om projektet. Jag anser att Ålands landskapsregering 

absolut bör ge ett utlåtande också på detta slutförvar som ligger så nära den 

åländska skärgården.  

Den första juli kommer Sveriges regering att ta beslut om slutförvarsanlägg-

ningen skall byggas i Forsmark eller i Oskarshamn.  

Den 16 mars gick, minister Pekkarinen ut och sade att Finland inte behöver fler 

kärnkraft än det som nu byggs i Olikiluoto. Det är fullt förståeligt i dessa svåra 

ekonomiska tider. Olkiluoto trean är nu uppe i en kostnad om 5 miljarder euro. I 

en rapport som Greenpeace tagit fram och som heter ”The Economics for Nuclear 

Power” visar att kärnkraften framstår som billig därför att det ligger gigantiska 

subventioner bakom. Kärnkraften har sedan den föddes på 50-talet fått miljard-

tals euro i subventioner. Greenpeace jämför med vindkraften: Sedan 1974 har den 

internationellt sett fått 0,03 procent av alla statliga forskningspengar inom ener-

giområdet. Kärnkraften har fått 60 procent, hela 175 miljarder dollar. I och med 

att kärnkraften är så kraftigt subventionerad framstår den också billig.  

Det i sin tur medför att forskning och satsningar på förnyelsebara energiformer 

inte utvecklas så snabbt. Man kan jämföra med General Motors. För Ålands del så 

bör vi försöka påverka våra omkringliggande regioner att framförallt satsa på för-

nyelsebara energiformer, som vind, sol, biobränslen, vågkraft osv. Och då kan 

man börja prata om hållbar utveckling som inte binder upp de kommande genera-

tionerna i 100000 år.  

Socialdemokraterna har skrivit en hemställningsmotion som handlar om att få 

fram mera fakta och kunskap. Även en finansmotion kommer att läggas i sam-

band med tilläggsbudgeten. Vi anser att regeringen borde erbjuda lokala organisa-

tioner för att söka pengar för att samla in fakta, bjuda in flera forskare och även 

ansvariga från SKB och Posiva. Man kunde ordna seminarier, ha informationsar-

bete till medborgarna, hålla fortbildning för lagtingsledamöterna, förbättra kun-

skaperna. Vi måste få tillgång till även annan information än den som den pen-

ningstarka kärnkraftslobbyn tillhandahåller. I Sverige gör man så att staten för-

medlar medel till olika miljöorganisationer så att de kan bedriva miljögransk-

ningsarbete och informera om erfarenheter på olika nivåer i samhället.  
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Att nämnden ser synnerligen allvarligt på frågan om kärnbränsleförsvar är ett 

steg i rätt riktning.  

Herr talman! Jag förväntar mig nu att regeringen också tar till sig det synsättet 

och börjar agerar med kraft. Det är hållbar utveckling, tack. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller kärnbränsleförvar så är det en sak som land-

skapsregeringen har analyserat. Det här är något som man inte har gjort för-

ut, vi har redan ett slutförvar öster om oss, 9000 ton utbrunnet uran i Olki-

luoto, det man begär nu är att man vill utöka det till 12000 ton. 

Överlag när det gäller beslutsprocesserna kan vi konstatera att man har 

varit mycket mer öppen på den svenska än på den finska sidan. Vi fick möj-

lighet att ha åsikter om miljökonsekvensförfarandet i Sverige genom miljö-

ministeriet i Finland. När det gäller Olkiluoto så har vi helt enkelt varit 

tvungna till att gräva fram informationsmaterial själva från landskapsreger-

ingen sida. Det säger sig självt att det är en mycket grannlaga uppgift, vi krä-

ver nu att vi hålls informerade och att vi har möjlighet att påverka, det har vi 

gjort. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, herr talman! Det bra om man vill hålla sig informerad men man behöver 

också kunskap och fakta för att kunna ta ställning. Om man inte analyserar 

riskerna, just med att ha ett kärnbränsleförsvar och kärnkraftverk i Ålands 

närhet, så då räcker det inte bara med att hålla sig informerad. Nu begär fak-

tiskt arbets- och industriministeriet utlåtande om det förstorade slutförvaret 

som byggs i Olkiluoto som ska tas i bruk 2020. Där borde landskapsreger-

ingen absolut kräva att man får vara med och säga sitt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag skulle gärna ta upp tre frågor som självstyrelsepolitiska nämn-

den berör. Grundlagsöversynen, sjöbevakningen och socialvården.  

Vi har alltså fått ta del av informationen om att vtm Gunnar Jansson har fått ett 

mandat i grundlagskommittén. Frågan, som kort har berörts här i debatten idag, 

och på basen på det uttalandet som kommitténs ordförande Christoffer Taxell gör 

i gårdagens tidning så uppstår det nu vissa frågor. Lantrådet har tidigare sagt och 

så tror jag att det flesta i lagtinget har uppfattat det att riksdagsledamoten skulle 

få närvaro- och yttranderätt i grundlagskommittén i egenskap av suppleant. De 

facto så har hon inte det. Vtm Gunnar Jansson skulle få en ordinarie, stadigva-

rande, permanent plats, vad det nu verkar så blir det enbart då det handlar om 

Åland. Nu undrar jag riktigt vad det är för överenskommelse som har gjorts mel-

lan landskapsregeringen och regeringen i riket? Håller faktiskt den här överens-

kommelsen? Eller är den redan på väg mot något helt annat? Jag tycker det är vik-

tigt att få det här klarlagt om vtm Gunnar Jansson deltar som lagtingets represen-

tant i grundlagskommittén, som också har till uppgift att särskilt titta på presi-

dentens maktbefogenheter. Det frågor som inte bara berör Åland. Då är det viktigt 

att vtm Gunnar Jansson kan delta i mötena kontinuerligt i vilken fråga det än är, 

inte bara när kommitténs ordförande tycker att det passar.  
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Det är också oklart för mig i vilken egenskap vtm Gunnar Jansson deltar, han 

sägs vara en sakkunnig representant. Han har fått det här uppdraget p.g.a. sina ti-

digare personliga meriter och erfarenheter av dylika arbeten, det är bra. Kommer 

vtm Gunnar Jansson att representera hela lagtinget i den här frågan? Är det så att 

vtm Gunnar Jansson representerar lagtinget, då behöver ju lagtinget ha en linje, 

vad vill vi få för resultat i det här arbetet? På vilket sätt ska man i grundlagskom-

mittén förhålla sig till självstyrelselagen. Vad är det för skrivningar som vi önskar 

komma med och inte komma med. Nu har vi hört att det verkar förefalla så att det 

finns tre olika linjer som har utkristalliserat sig, kanske det finns fler. Det är ju 

väldigt viktigt att självstyrelsepolitiska nämnden nu diskuterar den här frågan, 

och förhoppningsvis kan lagtinget enas om en linje och att det är den som vtm 

Gunnar Jansson för fram.  

Regeringens löfte om Gunnar Jansson ska vara en kommittémedlem som alla 

andra, det tycker jag är väldigt viktigt. Vi kunde läsa följande i tidningen den 6 

februari: Kommittén består av representanter för alla riksdagspartier i Finland, 

förutom medlemmarna har kommittén tio sakkunniga varav en nu är Gunnar 

Jansson. Kommitténs uppgift är att bedriva en reform osv. Genom att Åland nu 

har med en representant, får Åland en chans att påverka hur den kommande 

grundlagen ska se ut. Det är ett stort steg framåt, nu är vi med och påverkar, säger 

lantrådet. 

Liberalerna skriver även i en insändare: Tack vare lantrådets insatser i Helsing-

fors, har Åland nyligen fått en permanent, sakkunnig plats i grundlagskommittén. 

En stor framgång, nu vill vi också att överenskommelsen skall hålla fullt ut.  

Sjöbevakningen tas även upp i betänkande. I samband med budgeten för 2009 

diskuterades skärgårdspolisens verksamhet. Vad jag har förstått så har det fortfa-

rande inte skett några framsteg kring den frågan om skärgårdspolisen. Min fråga 

är varför ingenting sker? En så viktig fråga som skulle stärka skärgårdsbornas 

trygghet och säkerhet.  

Mitt förslag i en finansmotion var att en åländsk polis skulle placeras vid sjöbe-

vakningens stationen i Kökar. Den idén upplevde jag att fick positivt bemötande 

både från polis och från sjöbevakning. Då skulle man slippa en hel del invester-

ingar med polisbåtar. Skärgårdspolisen kunde samarbeta med gränsbevakningen 

och ta del av deras resurser. Det här förslaget är rationellt och kostnadseffektivt 

och det går att verkställa relativt snabbt. Därför skull jag gärna höra varför ingen-

ting har hänt i frågan, eftersom man i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 

höjer upp frågan om skärgårdsbornas trygghet och säkerhet med tanke på att re-

surserna hos gräsbevakningen också kontinuerligt skärs ned.  

Tredje frågan som jag vill beröra är socialvården där man nu konstaterar att Sa-

takommittén i riket arbetar för fullt. Ännu vet man inte hur slutresultatet kommer 

att se ut, det kanske dröjer flera år. Man vet inte om den här sittande regeringen 

kommer att kunna ta beslut i enlighet med Satakommitténs betänkande. Det är 

viktigt att Åland följer arbetet i Satakommittén och de reformförslag som där 

kommer. Det är också viktigt att vi inte stannar upp och avvaktar Satakommitténs 

betänkande. Utan att vi här hemma, inom de områden vi har behörighet, hela ti-

den ändå har en progressivitet. Enligt de handlingsprogram som landskapsreger-

ingen utlovade hösten 2007 , har vi sett väldigt få av de sociala reformer som utlo-

vades. Det skulle bli översyn av det sociala trygghetssystemet för att se till att ing-

en föll mellan stolarna. Man skulle göra sociala tillsynsplaner för enskilda perso-

ner. Man skulle modernisera lagen om utkomststöd, lag om arbetsverksamhet i 

rehabiliteringssyfte, lag om social kreditgivning, äldreomsorgsplan, lag om före-
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byggande hembesök, lag om stöd och service p.g.a. handikapp, lag om specialom-

sorger, de funktionshindrades levnadssituation skulle ses över, tandvårdssystemet 

och bostadsbidraget. Även självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att de åt-

gärder man hittills har gjort för de pensionärer som lever under fattigdomsgrän-

sen de är inte tillräckliga. Frågan måste fortsättningsvis ha en högsta prioritet. Jag 

kan konstatera att nu våren 2009 så har väldigt lite av det här kommit till lagting-

et för beslut.  

Jag tycker det är viktigt att man vrider upp takten i de här frågorna. De grupper 

i samhället som har det tuffast, de får de ännu svårare när tiderna blir sämre. De-

ras köpkraft har hittills bara försvagats. De skattelättnader som man gör i riket, de 

kommer inte de här grupperna till del. Därför är det viktigt att landskapsregering-

en kommer med de här framställningarna. Man kan även se det som en klar och 

tydlig stimulansåtgärd att köpkraften hålls uppe hos dem som har de allra sämst, 

tack herr talman. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Hur bedömer ltl Gunell sannolikheten att lagtinget skulle kun-

na ena sig om en linje när det gäller den nya grundlagen? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, jag tror att absolut är möjligt. För Åland viktiga frågor utåt så brukar vi 

kunna hitta gemensamma linjer här i lagtinget. Jag hoppas även där att libe-

ralerna har en konstruktiv hållning för att finna en linje som lagtinget kan 

omfatta. När det gäller självstyrelselagen så brukar vi kunna hitta allianser. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Till en annan del av ltl Gunells anförande, vi hoppas att under 

2009 sätta igång med tillsynsarbetet för socialvården i kommunerna. Det har 

varit ett omfattande arbete som nu är inne på slutrakan. Vi har en handi-

kappservicelag som är ute på remiss. Vi gjorde en möjlighet för de ekono-

miskt utsatta pensionärerna att få förebyggande utkomststöd. Det var inte så 

många som har sökt det, men 60 personer har fått ca 50 euro till i månaden. 

Det är inte fy skam, har man en inkomst på 550 euro så är det inget jag 

skäms för.   

Äldreomsorgsprogrammet "puttrar" vidare. Jag hade på enskild föredrag-

ning igår en omfattande utredning på de mest ekonomiskt utsatta pensionä-

rerna, utgående från det så jobbar vi vidare. Vi har tagit en lag om andra be-

dömning, en barnskyddslag, vi jobbar på, sakta framåt.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det viktiga som jag ville säga är att landskapsregeringen inte slår i bromsen 

och håller an med dessa viktiga reformer fast Satakommittén sitter och job-

bar med sitt. Det är viktigt att vi hela tiden tar steg framåt här hemma. Det 

som vi vill se är de här reformerna, särskilt de som ger en ökad köpkraft hos 

grupper som har det tufft. Där måste man lägga i en högre växel än i dag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Lantrådet ges förtur.  
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman, till den här diskussionen olika linjer när det gäller diskussionen om 

grundlagen och hur man skulle lyfta in självstyrelsen i grundlagen. Vid flera till-

fällen har landskapsregeringen diskuterat den här frågan med nämnden. Vi har 

tillsammans med nämnden enats om att vi för fram en linje från landskapet. Där 

har samtliga partier medverkat. Den linje är att i ett tidigt skede i grundlagen skall 

nämnas att de finns en delad lagstiftningsmakt i landet där Ålands folk företräds 

av Ålands lagting. Det skall komma om det är i andra eller tredje paragrafen. Det 

är linjen, den är förankrad och framförd.  

Sedan finns det olika resonemang, det har funnits sen tidigare olika resone-

mang. När grundlagen var upp förra gången fanns också det här resonemanget, 

vilket ledde till att självstyrelsen nämns i ett sent skede i grundlagen. Nu flyttar vi 

fram positionerna i det här sammanhanget. Det är hållningen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Tyvärr så deltog jag inte i nämndens möte när den här frågan 

diskuterades, om landskapsregeringen då förde fram en tydlig linje som tyd-

ligen är regeringens linje. Vad jag vet, så har inte lagtinget enats om en 

gemensam linje. I dag så finns det nu tre olika hållningar.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, vi har ett sådant system där vi har en självstyrelsepolitisk nämnd, 

som finns tillsatt för att landskapsregeringen ska föra en dialog i lagtinget 

där alla partier medverkar. Självstyrelsepolitiska nämnden är dessutom ut-

ökad just den här mandatperioden för att alla partier ska kunna finnas med. 

Landskapsregeringen har bearbetat ett PM i olika sammanhang och diskute-

rat med nämnden. Där har de här formuleringarna varit lite olika men avsik-

ten är, att i ett tidigt skede av grundlagen, skall självstyrelsen nämnas och att 

det finns den delade makten i landet. Det har varit tydligt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag hör åtminstone att det finns en vilja från lantrådets sida att tillsammans 

med nämnden diskutera vidare, det är viktigt tror jag. Just nu är det väldigt 

viktigt att man klargör vtm Gunnar Janssons mandat och uppdrag i den här 

kommittén. Likaså suppleanten, riksdagsledamoten mandat och uppdrag i 

kommittén, så att vi alla har klart för oss vad de har rätt att göra och inte 

göra, när de kommer att delta och på vilka grunder? Sedan även att vi är eni-

ga från lagtingets sida om den linje som Gunnar Jansson där företräder.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, när den här kommittén tillsattes, så inför tillsättande så förde vi in 

vårt PM. Redan under arbetet, när mandatet för kommittén utarbetades, 

fördes synpunkterna fram från landskapet sida. Vi har alltså vid flera olika 

tillfällen framfört landskapets synpunkter som har varit förankrade i nämn-

den. Tankegången om de olika linjerna, om man inte överhuvudtaget ska 

nämna självstyrelsen, det har inte någon förespråkat i det här sammanhang-

et. Det har inte varit nämndens synpunkt inte heller landskapsregeringens. 

Eller att vi skulle nämnas bland annan offentlig makt, där har det funnits en 

diskussion. Det är inte det som har blivit linjen utifrån diskussionerna med 

nämnden. Det har varit tydligt att man bör, i ett tidigt skede, införa i grund-

lagen självstyrelsen och den delade lagstiftningsmakten i landet. 



  

86 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! Processen fortsätter, rådslagen mellan självstyrelsepolitiska 

nämnden och landskapsregeringen pågår. Dialogen ska vara kontinuerlig och po-

litisk. Jag tycker att alla förutsättningar för en sådan dialog finns. Jag kan, vad 

gäller presentationen i måndags av betänkande, hålla med om den blev lite torftig. 

Det beror på att jag försökte hålla en medial linje i framställningen, fri från pole-

miska drag och hoppades att debatten skulle ge färg åt både betänkande och sig 

själv, vilket mer än väl har lyckats, tycker jag. Debatten är och har varit färgstark, 

det gillar jag mycket och hoppas att det ska fortsätta också så. Nu har gruppernas 

företrädare uttalat sig och grupperna har gjort tämligen väl klart för oss andra var 

grupperna står. Det är väl, det här är ändå frågor som rör själva märgen i självsty-

relsesystemet. Rådslag i författningsenliga rättigheter som berör åtminstone land-

skapet men också befolkningen hoppas jag. Där finns det olika tolkningsutvägar.  

Det här, herr talman, leder mig osökt in på det som nyss har avhandlats d v s 

vad statsmakt är för någonting, vem är delaktig i den makten? Jag ska göra det 

tydligt.  

2§ 1 mom. grundlagen lyder så här: Statsmakten i Finland tillkommer folket 

som företräds av riksdagen. Statsmakten tillkommer bland andra, oss här i lag-

tinget, vi är delar av folket i detta land. Så är det, vi har företrädare i riksdagen. Vi 

ska under inga omständigheter avsäga oss den delaktigheten, enligt författningen 

såsom den är skriven. Den är skriven just med den omsorg en författning skall 

vara skriva enligt, då kan man naturligtvis invända mot varför termen statsmakt? 

Jag har många gånger redogjort för att den tillkom för länge sedan in den unga 

självständiga nationens födelse. Jag har även berättat att jag, och några andra i 

den dåvarande statsförfattningskommittén grundlag 2000, ville tona ner termen 

statsmakt, och istället ge den en modernare innebörd som den har i många andra 

grundlagar som vi känner till.  

Jag brukar som exempel, (och det här är inget förslag) nämna skillnaden på sy-

nen på detta i Finland och i Sverige. I Finland under 1996 åtminstone var det 

nödvändigt tala om statsmakten enligt den nationalstatliga ordningen som fram-

går Montevideo konventionen. I Sverige, redan på 70-talet, kunde man avslappnat 

tala om makten hos folket, där är skillnaden. I Finland säger man att statsmakten 

tillkommer folket. I Sverige säger man all offentlig makt utgår från folket. Det här 

kan ske som lek med ord. Det finns tröst kolleger, när det står så här, statsmakten 

i Finland tillkommer folket som företräds av riksdagen, vi är delaktig av den och 

av riksdagen. När vi går till självstyrelselagen 3§ så står det: Landskapet Ålands 

befolkning företräds i fråga om självstyrelsen Ålands lagting. Skulle man nöja sig 

med dessa två saker, så är saken klar. Redan på 90-talet drev jag den linjen att 

man inte skulle nöja sig, utan den omständigheten att makten är delad i Finland 

skulle framträda tydligt. Det har framkastats många goda förslag, bl.a. att 2§ i 

grundlagen skulle lyda: Statsmakten i Finland tillkommer folket som företräds av 

riksdagen dock så, och så tog man direkt ur självstyrelselagen, att ärenden under 

självstyrelsen där företräds Ålands folk av Ålands lagting. Det här är lagtekniskt 

enkelt, från synpunkten av nationalstatens framträdande roll politiskt komplice-

rat. 

Min andra iakttagelse är att då när den nuvarande grundlagen skrevs på 1990-

talet så var jag en enkel medlem i den kommittén. Jag samarbetade med dåvaran-
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de landskapsstyrelse och lagting under avslappnade och konstruktiva former. Vi 

nådde en bit på väg och processen går vidare och måste gå vidare. Därför är jag 

lite överraskad över den här, som jag förstår, bristen på tilltro.  

Jag hör kollegor uttala sig som så att kommer den där Jansson att klara sig nu 

då? Går han på möten? Läser han kallelse, vad är han för filur? Jag kan ju inte så 

mycket ta åt mig av sådant. Jag har en viss rutin från, vad som skedde då i en an-

nan egenskap, sedan jobbade jag vidare med stadgarna om de grundläggande rät-

tigheterna i EU, jag vill inte alls gå in på den saken, men det gav en viss erfaren-

het. Det som nu pågår ser jag som odramatiskt.  

Ytterligare vill jag säga att kollegor i självstyrelsepolitiska nämnden frågade att 

vilken referens kommer då vtm Gunnar Jansson har i det här jobbet? Kommer 

den referensen enbart att utgöras av landskapsregeringen eller hur ska det bli? Då 

svarade jag att jag gärna vill ha självstyrelsepolitiska nämnden som referens. Så 

vill jag ha det. Det är min åsikt och vilja.  

Jag respekterar de regler som gäller för arbete i statliga kommittéer, att inte 

göra det undergräver möjligheten att komma vidare. Om medlemmarna i kom-

mittén får den uppfattningen att jag inte följer de regler som gäller, om jag läcker 

eller pratar bredvid mun eller inte gör det som man ska göra, så ser jag att möjlig-

heten att komma vidare, för min del, försvåras betydligt. Hittills har jag inte stött 

på problem över huvudtaget, i den underbara elektroniska värld vi lever, är pro-

jektet igångsatt för länge sedan om att inympa de åländska positionerna i kom-

mitténs arbetsplan, inte i kommittén utan i kommitténs arbetsplan. Kommittén 

har alltså en arbetsplan som säger vad som sker f r om 24.2 - 30.9, hittills är 

kommittén inne i hörandefasen, därefter kommer analysfasen och så kommer 

strategin och därefter kommer författningsskrivandet.  

Ålandsfrågorna kommer att ägnas flera sessioner, vid behov, hörande. Hittills 

har jag inte erfarit att något skulle vara moget för det eller att det skulle finnas be-

hov för det. Just därför att självstyrelsepolitiska nämnden nu säger att lagtinget 

vill ha ett meddelande om de positioner som vi ska driva i kommittén. Det medde-

lande kommer landskapsregeringen att avfatta, det kommer att vara föremål för 

debatt här i kammaren. Därefter tror jag inte det är några svårigheter med att 

formulera sina positioner. 

Tiden är ute, herr talman, säkerhetspolitiska frågorna är oerhört viktiga. Jag 

berörde dem i måndags, jag är glad över kollegan Roger Janssons utveckling av 

tänkandet. Framförallt är jag mycket nöjd med hans utvidgning av perspektivet 

till den civilrättsliga aspekten, i dagens värld är det minst lika akut som den mili-

tärpolitiska. Den här diskussionen måste vi fortsätta. Jag tänker på klimatföränd-

ringar, miljöförstörelse, ev. folkvandringar, fattigflyktingar, vi vet inte vad som 

händer. Det enda som vi vet är att allting förändras. Jag välkomnar därför den 

diskussionen.  

Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att socialpolitiska frågor är oändligt 

viktiga. Det här gäller inte bara Åland som enhet utan det gäller också befolkning-

en på Åland, där är socialpolitiska frågor oerhört viktiga. Man kan med god vilja 

säga att socialpolitiken är en författningsenlig fråga och då talar vi uttryckligen 

om medborgarna för då är vi direkt inne i grundlagen 19§. I allmänhet så brukar 

ju inte självstyrelsepolitiska nämnden behandla enskilda, personliga ärenden. Jag 

har inget emot att man gör det, men det är en utvidgning av ämnet, tack. 
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Ltl Roger Jansson, replik    

Herr talman! Landskapets positioner i förhållande vad gäller grundlagsför-

ändringen i riket så angavs av landskapsregeringen den 19.6 ett brev till ju-

stitieministeriet. Efter behandling av det, i självstyrelsepolitiska nämnden, 

gav man ett nytt kompletterande utlåtande 18.9.2008. På det sättet har 

nämnden behandlat de här positionerna, de ska naturligtvis utvecklas. Land-

skapsregeringen skrev då i sitt andra utlåtande, efter behandlingen i nämn-

den, på följande sätt om statsmakten: Grundlagen bör klarlägga att stats-

makten i landet tillkommer folket som företräds av riksdagen och Ålands 

lagting, enligt den fördelning som framgår av självstyrelselagen för landska-

pet Åland. Själv har jag uppfattningen att statsmakten tillkommer folket och 

utövas av två olika system. Jag skulle gärna höra vicetalmannens tolkning av 

landskapsregeringens formulering.  

Vtm Gunnar Jansson, replik   

Herr talman! Det gläder mig att uttrycka min totala enighet med det där sät-

tet att tänka. Det följer av grundlagen, det följer av självstyrelselagen, det föl-

jer av hela den maktutövning, jag använder det ordet, som vi och andra ut-

övar på folkets vägnar. Mitt sätt att tänka, är det folket som enhet, folket som 

är bärare av rättigheterna, och folkets rättighet som kommer till uttryck. Vi 

är bara ombud.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den enigheten. Under det här året har landskapsreger-

ingen gått vidare med förslag till lagtext, det är väl inga hemligheter med 

den, där skriver man att statsmakten i Finland tillkommer folket som före-

träds av riksdagen. I landskapet Åland är den lagstiftande makten delad mel-

lan riksdagen och Ålands lagting enligt en fördelning som framgår av själv-

styrelselagen för landskapet Åland. Men är det korrekt? Att bara hålla sig till 

lagstiftande makten det är också budgetmakten och den förvaltningsmässiga 

makten som är delad i landet. 

Vtm Gunnar Jansson, replik   

Herr talman! Det är sant, man brukar säga att den offentliga makten är tre-

delad, den lagstiftande, den rättskipande och den förvaltande makten. Jag 

läste landskapsregeringens position där att just i det här avseende när det 

gäller den lagstiftande makten utan att därmed avse all offentlig makt, utan 

att just den var delad, det är ju riktigt som kollegan Jansson säger. Det är ju 

inte bara lagstiftande makten som är delad, utan det är den offentliga mak-

ten som är delad, den makt som tillkommer folket.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tror att lagtinget har stort förtroende för vtm Gunnar Jans-

sons kunskaper, han är vald som sakkunnig i den här kommittén och merit-

listan är mycket lång. För oss är det viktigt att veta om lantrådets överens-

kommelse med rikets regering håller. Har Gunnar Jansson det mandat som 

han har utlovats i grundlagskommittén. Att han är en sakkunnig, permanent 

medlem som deltar i samtliga möten? Eller är det så, att han blir inkallad när 



  

 Plenum den 18 mars 2009 kl. 13.00 89 

ordförande Taxell anser att nu handlar det om Åland. Vilket är vtm Janssons 

mandat? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Faktum är att redan i september i fjol fördes det ett resone-

mang om den här saken. Jag går inte längre in på det än så här. Mitt mandat 

är att vara permanent, sakkunnig i kommittén men med särskild inriktning 

på Ålandsfrågor. Det är så som förhandlingen utfördes. Ålandsfrågor kom-

mer till uttryck praktiskt taget i hela konstitutionen. Kommittén själv får be-

stämma, och jag naturligtvis, vad som är Ålandsfrågor. Mötena sker enligt en 

plan som redan är utlagd till den sista september. I de mötena deltar jag efter 

eget val. Jag har absolut tillträde till alla möten, seminarier, hörande, alltså 

allting. Jag kan nämna kort att nu den 27:e så behandlas presidentens ställ-

ning som överbefälhavare. Jag tänker delta i det möte av hänsyn till Åland 

demilitarisering. Därefter i ett grundlagsseminarium i början på april. Jag 

får själv bestämma vad jag deltar i, tack. 

Ltl Camilla Gunell, replik   

Ska vi tolka det så då att de möten som hittills har varit har inte på något sätt 

berört vad som kunde ha varit för Åland viktiga ställningstagande? På dessa 

grunder har vtm Gunnar Jansson inte deltagit i mötena. Men att han framle-

des, så fort någon fråga berör något som kan beröra den åländska ställningen 

så kommer han att delta i möten.  

Vtm Gunnar Jansson, replik  

Det var ett elegant sätt att föra diskussionen på det som förekom i måndags, 

den diskussionen tänker jag inte delta i. Jag sade vad jag har att säga i mån-

dags. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Eftersom jag initierade den här frågan, som också vtm Gunnar 

Jansson hänvisar till i måndags, så vill jag upprätthålla mig vid den. Innan 

det här replikskiftet med ltl Camilla Gunell som nyligen var så tyckte jag att 

det som vtm Gunnar Jansson försökte, var att sätta fokus på något annat än 

själva svaren som vi frågade. Det är också ett sätt att försöka argumentera. 

Riksdagsledamot Nauclér har inte mera stämma och säte på det sättet det 

kanske en gång var tänkt att hon skulle ha, utan hon är nu endast inkallad 

som suppleant. Alltså, är det väldigt angeläget att det finns en åländsk repre-

sentant på plats. Det är det som vi har förfäktat från åländsk sida hela tiden. 

Vi har fått en liten förklaring från vtm Gunnar Jansson men beträffande mö-

ten som han inte har bevistat, det har vi tyvärr inte fått någon förklaring 

ännu.  

Talmannen:  

Tiden är ute!  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag hänvisar nu för tredje gången och sista gången, hoppas jag, 

till arbetsschemat. Jag har tänkt, vid ett snart inkommande möte med själv-
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styrelsepolitiska nämnden, att berätta om det i för sig finskspråkigt arbets-

schema. Jag är inte tillåten att göra det här i plenum. Jag har inte rätt att 

göra det. Kommitténs möten är inte offentliga, jag tänker följa reglerna. De 

som vill bryta, må göra det, men jag tänker inte göra det. Då åker jag ut ur 

kommittén och det tror jag är inte hälsosamt av de ansträngningar som man 

hittills har vidtagit.  

Talmannen:  

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det har varit en lång och invecklad diskussion för att få reda på vil-

ken representation Åland har idag i relation till den här grundlagskommittén och 

dess arbete. Man kan väl konstatera att vtm Gunnar Jansson har en plats i sak-

kunnigkommittén, att den är permanent, att han har möjlighet att delta i alla mö-

ten men han väljer bort vissa av skäl som vi inte vet, men antagligen måste man 

utgå från att det är möten som han anser att inte är relevanta för Åland i det här 

grundlagsarbetet. Det får vi lov att respektera men, som många här har sagt, 

grundlagen gäller också ålänningarna. Det är lite svårt för en utomstående att för-

stå att inte alla möten skulle vara viktiga också för ålänningarna, inte bara de mö-

ten som strikt begränsat gäller självstyrelsen och självstyrelselagen. Personligen 

tror jag att om riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, hade fått den position som vid 

ett skede var aktuellt, hade hon inte missat mötena. Hennes plikttrogenhet i det 

här sammanhanget skulle ha varit hundraprocentig, tror jag. Det är ett problem 

om inte Åland har kontinuerligt insyn i arbetet, utan att det sker på grunder, som 

åtminstone inte vi andra, vet i det här skedet. Om vi sedan ska få veta det i någon 

slags hemlighet i självstyrelsepolitiska nämnden så får vi väl acceptera det. Det 

hade varit både tryggt och värdigt att säga att den som blivit utsedd till sakkunnig 

kommer att delta i alla ärenden med tanke på grundlagens vikt för ålänningarna 

och för självstyrelsen. Nog om detta. 

De här tre linjerna i fråga om grundlagen och Åland, så har lantrådet visat med 

hela handen att linjen är fastslagen och så ska det förbli. Regeringen har haft en 

linje och det är bra. Nu har självstyrelsepolitiska nämnden efterlyst ett meddelan-

de för att lagtinget i en öppen debatt ytterligare ska kunna påverka den här linjen 

och slå fast det i lagtinget, förutsatt att ärendet går till utskottet, annars samman-

faller regeringens och lagtingets linje. Jag har uppfattat det så att riksdagsledamot 

Nauclér förfäktar den linjen, att så lite som möjligt skall stå i grundlagen om själv-

styrelsesystemet och att självstyrelsen ska tryggas i första hand via självstyrelsela-

gen. Eftersom självstyrelselagen inte ensidigt kan ändras av Finlands riksdag utan 

det kräver, om ändringar ska göras, att lagtinget ska ge sitt bifall. Så är inte fallet 

med grundlagen, även om jag inte misstror vare sig Finlands riksdag eller andra 

på rikssidan, att man skulle ändra för att på något vis försöka skada Åland. Men 

principiellt är det en viktig faktor. Makt kan användas i positivt men också i nega-

tivt syfte. Ju mer makt man har över sin egen situation, desto bekvämare känner 

vi oss i de flesta situationer. Det är den ena linjen, jag är ganska tilltalad av den 

modellen. I dessa internationella tider är det en väldig styrka att kunna poängtera 

självstyrelsen som en del av den internationella rätten framom den nationella. Jag 

har inte fördjupat mig i detta tillräckligt, jag har inte tillräckligt med kunskaper 

även om jag har varit med i självstyrelsepolitiska nämnden, på dessa möten, un-
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der högst halvtimme, när vi fått information av regeringen, så är jag inte beredd 

att ta ställning ännu.  

Den andra linjen, det är den som regeringen fört fram, när man diskuterar hur 

statsmakten är delad. Man vill på något sätt manifestera i grundlagen att riksda-

gen och lagtinget är parallella parlament, där Ålands folk företräds av lagtinget i 

de frågor som ligger inom vår behörighet och i Finland har man då resten av mak-

ten och härligheten. Det där förefaller politiskt svårt att genomföra, tror jag. En så 

ung stat som Finland vars statsbegrepp inte utgår från folket primärt. När man 

pratar om folket i den bemärkelsen som man talar om det i Sverige så är det na-

tionen. Det är på det som hela den tyska nationalromantiken bygger, att folket 

inte är ett territorium eller stat utan det är en grupp människor som delar vissa 

värderingar och framförallt ett gemensamt språk. Man kan höra till en nation 

även om man inte bor i samma land. När man tänker på Sverige måste man 

komma ihåg att det är en monarki. Det är utgående från det monarkiska systemet 

som statsbegreppet bygger på plus det att socialdemokratins roll i Sverige har va-

rit så stark.  I socialdemokratin har man inte önskat betona staten som en över-

höghet utan man har använts sig av folkbegreppet, folkhemmet osv.  

Finland har en annan tradition som är hegeliansk som man brukar säga, där är 

statsbegreppet mycket centralt. Det är omöjligt att få till stånd, det många av oss 

vill kanske t o m alla, att lagtinget och riksdagen skulle vara jämställda. Jag är be-

redd att jobba för det om argument finns, men jag tar inte ställning nu heller.  

Den tredje linjen, den tror jag faktiskt att vtm Gunnar Jansson företräder, så-

som han har givit uttryck för det senast när vi diskuterade här. Han utgår från be-

greppet offentlig makt och ser olika institutioner som företräder folket. Det är ett 

spännande resonemang. Från åländsk sida så blir det problem, vi vill inte att lag-

tinget ska jämställas med kommuner eller kyrkan. Det finns först statsmakten och 

så finns det en massa andra institutioner som utövar offentlig makt. Så har jag 

uppfattat grunderna för de här olika resonemangen. Jag har kanske inte tolkat 

alla riktigt, men så ser jag det.  

Därför är det här meddelandet viktigt att vi öppet och inför de som de berör d v 

s det åländska folket, får diskutera den här frågan. Självstyrelsepolitiska nämnden 

konstaterade att det behövs mera kunskap och expertis på det här statsbegreppet 

och grundlagsbegreppet. Vi försökte få till ett seminarium, men det visade sig att 

tiden var för kort. De experter som vi frågade, kunde inte ställa upp med så kort 

varsel. Jag hoppas att det här seminariet fortfarande kan gemomföras. Om vi inte 

kan genomföra det med experter så får vi väl genomföra det själva. De olika parti-

erna ska ges möjlighet att fördjupa sig i det här och ta ställning till frågan. Själv-

styrelsepolitiska nämnden i all ära, men en sådan här grundläggande fråga måste 

få diskuteras i Ålands lagting. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Först vill jag uttrycka min uppskattning över det avslappnade 

och analytiska grepp som kollegan Sundback har på ämnet. Jag har sysslat 

mycket med de här frågorna och vi ser tydligt den här skillnaden mellan tysk 

doktrin som nationen och den franska gallité doktrinen. Var nu Finland be-

finner sig är svårt att säga. Kontakterna på 1700-talet mellan Frankrike och 

Sverige har lett till en rätt så fransk hållning i Sverige, tycker jag, medan den 

är mycket mer komplicerad i Finland av skäl som vi bägge nämnde. Därför 

kan man kanske tolka mina uttalanden som en tredje linje. Men inte är den 

alldeles bestämd heller, kanske i ett makroperspektiv, men det är ju inte det 
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som vi diskuterar. I ett europeiskt perspektiv så tror jag att bedömningen var 

riktig. I det åländska perspektivet, som jag företräder här i lagtinget, så dri-

ver jag den andra linjen. Stöd för den andra linjen finns ju redan i de lagrum 

som jag nämnde, det borde gå att få klart för dem det gäller. Vi har en stats-

makt, i den ingår de, och de osv. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, just den här typen av resonemang borde vi kunna föra i kanske ett annat 

forum än i lagtinget. Den kräver att vi har tid och att vi kan fördjupa oss. Jag 

vill inte gå in i diskussionen nu, men jag håller fast vid det att ett seminarium 

skulle vara väldigt intressant och belysande.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Jag vill sluta med att säga att jag delar också den här hållningen. Det här 

måste vi göra. Månne vi inte kan finna idéer bland oss själva och bygga vida-

re på dem. Flera av oss i riksdagen har nu under ganska många år, en gång 

för alla, fått det fastslaget att maktutövningen i Ålands lagting och i Finlands 

riksdag är exklusiva och varandra uteslutande. Därför kan inte Finlands 

riksdag företräda Ålands folk i ärenden under självstyrelsen eller tvärtom. 

Det här framträder i konstitutionen, hur den nu blir för vår del. Jag tycker 

den här andra linjen som ltl Sundback kallade den, är väl värd att bygga vi-

dare på. Det som framkom i landskapsregeringens första meddelande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag ville komplettera mitt tidigare inlägg här på tre punkter. Jag vill 

börja med att vi, vid sidan av det beröm vi har givit till självstyrelsepolitiska 

nämndens betänkande, inte ska glömma att vi har en av Ålands, Finlands, Nor-

dens och kanske väldens främsta expert på freds- och demokratibyggande politik 

och internationell rätt, som sekreterare i nämnden. Därför har det varit enkelt att 

få välgrundade skrivningar i flera av de frågor som vi har behandlat.  

Det andra gäller den här grundlagsförändringen i riket och den diskussion som 

här har varit ytterst intressant och värdefull, diskussionen måste fortsätta efter-

som det här arbetet kommer att vara svårt att få resultat i för Ålands del. Det mås-

te vi vara medvetna om. En diskussion vi borde föra här, där jag har en ganska be-

stämd uppfattning som jag redan uttryckt, är just grundlagens ställning i Finland. 

Därur kommer all uppfattning om, även självstyrelsen. Det har förändrats under 

den senaste tioårsperioden i en för självstyrelselagen negativ riktning. Därför är 

det bra att vi har kommit överens om, också med vtm Gunnar Jansson vår ex-

pertmedlem i kommittén, hur det här ska dras framöver.  

När det gäller representationen i grundlagskommittén har det nu framkommit 

många motstridiga besked under dagen. Nu vet vi att vtm Gunnar Jansson alltid 

kan delta medan riksdagsledamot Nauclér endast kan delta när hon kan ersätta 

den ordinarie ledamoten från svenska riksdagsgruppen.  

Det är bra att vi kan gå vidare utgående från den här verkligheten som relativt 

tillfredsställande, och att vi kan ha ett bra samarbete i självstyrelsepolitiska 

nämnden som vtm Gunnar Jansson även har efterlyst. Jag tycker inte det här 
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mera är en fråga för oppositionspolitik utan det är en fråga för samarbete. Nu 

gäller det att fortsätta att utveckla Ålands positioner, vilket är förslaget i självsty-

relsepolitiska nämndens betänkande som avslutningspunkt där man säger att 

landskapsregeringen bör ytterligare bereda landskapets ståndpunkter i frågan. Vi 

har den här grundläggande beredningen som delvis kommit fram här i replikskif-

tet, därefter under våren återkomma till lagtinget med ett meddelande. Det är en 

sådan utvecklad beredning av de positioner som vi redan tidigare diskuterat. Det 

har vi varit inne på. 

De här tre linjerna som ltl Sundback anför, är även en korrekt beskrivning för 

mig, av de diskussioner man fört där man tidigare i samband med grundlag 2000 

framgångsrikt förfäktat uppfattningen när man skrev en ny grundlag. Självstyrel-

selagen skall nämnas så lite som möjligt, man ger den särskild paragraf, den blev 

tyvärr väldigt långt bak i boken. Nuvarande riksdagsledamot lutar mot den här 

tolkningen och numera även ltl Barbro Sundback kan jag konstatera. Det är på det 

sättet en fel syn, att de vi vill ha in i grundlagen nu, är inte emot det som finns i 

självstyrelselagen utan de är bara återupprepningar av det som vi mellan riksda-

gen och lagtinget gemensamt kommer överrens om och reglerar i självstyrelsela-

gen. Det konstaterande som finns redan i det här tvåpartsbeslutet, kvalificerade 

sättet att skapa lag, som självstyrelselagen är, i landet. Ingenting som strider mot 

självstyrelselagen skall ytterligare tas in i grundlagen till den delen när det gäller 

självstyrelsen. Därmed är det inget problem med tekniken som representeras i de 

två andra linjerna.  

Frågan om den offentliga maktens redogörelse redan i början av grundlagen, 

där man talar om landets konstitution, det har jag också varnat för eftersom det 

innebär att självstyrelsen kommer då på samma nivå, ur läsarens synpunkt i riket, 

som den kommunala självstyrelsen, universitets- och kyrkosjälvstyrelsen. Det 

borde vi undvika, vi borde som första steg nå resultatet att tudelningen av ut-

övande av statliga makten skulle klargöras redan i konstitutionskapitlet, kapitel 1 i 

grundlagen. Det här har jag konstaterat att vtm Gunnar Jansson har accepterat 

och tycker att vi kan gå vidare med, landskapsregeringen har varit tydlig på den 

punkten.  

Som jag sade i ett replikskift, att landskapsregeringen presenterade 19.8 i själv-

styrelsepolitiska nämnden sitt brev till justitieministeriet av den 19.6.2008. Där 

stod det inte om de här sakerna, varför då självstyrelsepolitiska nämnden förde ett 

resonemang med lantrådet och förvaltningschefen som resulterade i att land-

skapsregeringen den 18.9 skickade ett andra papper till justitieministeriet med 

synpunkter, där man skrev att grundlagen bör klarlägga att statsmakten i landet 

tillkommer folket som företräds av riksdagen och Ålands lagting enligt den för-

delning som framgår av självstyrelselagen för landskapet Åland. Det är en jätte-

svår uppgift att få igenom det här arbetet i riket.  

Landskapsregeringen har fortsatt föra en dialog om de här frågorna i självsty-

relsepolitiska nämnden och har kommit med formuleringar till möjliga alternativa 

formuleringar till lagtexter. De diskussionerna fortsätter, vad jag förstår, så att vi 

kan få så bra förslag som möjligt från Ålands sida, sedan blir det jobbigt att få det 

genomfört.  

Avslutningsvis, ska jag säga det jag glömde när det gällde sjöbevakningen och 

gräsbevakningen som visar på allvaret i situationen. Jag redogjorde tidigare för 

vad som stod i lagen för gräsbevakningsväsendet från 1999 och lagen om gräsbe-

vakningsväsendets organisation från 2005.  
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I statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands säkerhet och försvarspolitik 

skriver statsrådet: Gränsbevakningsväsendet deltar i försvaret i landet och utgör 

en viktig del av försvarssystemet. (Den här handlingen ligger i riksdagen nu). 

Gräsbevakningsväsendets trupper kan anslutas till försvarsmakten när beredska-

pen höjs. Vid förebyggande och avvärjningen av användningen av militära makt-

medel betonas upprätthållande av lägesbildningen, gränskontroller, övervakning-

en av den territoriella integriteten och kontra specialstyrkornas verksamhet. 

Sammansättningen av användningsprinciperna av försvarsmaterialen för gräsbe-

vakningsväsendets trupper utvecklas. Förvarsmaterialen för gräsbevakningsvä-

sendet trupper utvecklas alltså i hänsyftning till att gränsbevakningen är en del av 

försvaret av landet. Detta skall läsas i förhållandet till konventionen av 1921.  

Vad jag med detta vill ha sagt är att i den här försvarspolitiska redogörelsen och 

i realiteten finns egentligen inga undantag för Ålands zon. I den praktiska till-

lämpningen för sjöbevakningen på Åland finns några smärre undantag. De finns 

inte lagfästa men de finns praktiskt genomförda. De tar inte bort problematiken 

med att gräsbevakningsväsendet och sjöbevakningen som en del därav under de 

senaste decennierna har utvecklat i en ur konventionssynpunkt till delar oaccep-

tabel riktning.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag ville påminna om att den första självstyrelselagen 1920 den 

andra 1951 och den tredje 1993 tillkom alla utan omnämnandet av självsty-

relse för Åland som ett fenomen i grundlagarna i Finland på den tiden. Först 

1984 infördes som ett tillägg till dåvarande regeringsformen omnämnande 

om detta i en liten blygsam paragraf. Det här bör man bära i minnet när vi 

tänker på den nuvarande grundlagens tillkomst som trädde i kraft år 2000. 

Den skrevs alltså bara två år efter när självstyrelsen över huvudtaget för för-

sta gången infördes i konstitutionen för republiken Finland. Därför ser jag de 

svårigheter som kollegan nämnde, men ändå lite hopp ändå för det har nu 

gått en viss tid, både från det att den nuvarande grundlagen skrevs 1996 till 

nu. Jag ser hopp, åtminstone vill jag göra det.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Jag delar det hoppet av samma skäl, det har gått en relativt lång tid och ock-

så lång tid sedan grundlag 2000 tillkom. Både på Åland och i riket har man 

sett problematiken i de här frågorna och tänkandet har utvecklats. Jag ser 

ändå svårigheterna att kunna argumentera så att man får in de förändringar 

som vi önskar i nästa grundlag. Därför är det så viktigt att vi för den här ty-

pen av diskussion i Ålands lagting, i landskapsregeringen, i självstyrelsepoli-

tiska nämnden och i partierna, så att vi kan slipa argumenten. Då tenderar 

de att bli bättre och bättre i förhållandet till rikets argument.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och där-

efter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  
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Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.  

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Föredras 

4 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Harry Janssons enkla fråga om bor-
rande av energibrunnar för bergvärme (EF 10/2008-2009) 
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden 

samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Harry Jansson. 

Ltl Harry Jansson................................................................................................................... 95 
Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren ...................................................................... 95 
Ltl Harry Jansson................................................................................................................... 97 
Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren ...................................................................... 98 
Ltl Harry Jansson................................................................................................................... 98 
Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren ...................................................................... 98 
Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Enkla frågan nr 10 innevarande lagtings år lyder enligt följande: Ge-

nom landskapsförordning nr 130 av den 14.10.2008 har landskapsregeringen in-

fört förbud mot borrande av djupare borrhål än 60 meter inom 300 meter från 

strandlinjen. Förbudet gäller dock inte stora delar av Mariehamn.  

Beslutet, vars syfte är att skydda grundvattnet, hotar att bli en kontraproduktiv 

miljöåtgärd i o m att restriktionerna omöjliggör borrning av energibrunnar för 

bergvärme. Förbudet är därmed ett hårt slag såväl för miljön som för alla de pri-

vathushåll i skärgården och annan glesbyggd som står i beråd att ersätta oljepan-

nor med miljövänlig teknik.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande 

medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Med stöd av vilka geologis-

ka fakta har landskapsregeringen beslutat att djupare borrhål en 60 meter inte får 

borras inom 300 meter från strandlinjen?  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Vad har grundvattnet, lagtingsledamot Harry Janssons enkla fråga och det mins-

kade gäddbeståndet gemensamt? Ja, det handlar om ekosystemtjänster. Tjänster 

som naturen tillhandahåller, som vi tar för givna och om man värderar det eko-

nomiskt, uppgår till astronomiska summor.  

Några ord om grundvattenförhållandena på Åland och bakgrunder till den kri-

tiserade delen av förordningen. Åland har det så bra ställt att vi har relativt gott 

om dricksvatten. Vi har sjöar och grundvatten men vi är också mycket utsatt p.g.a. 

vårt insulära läge. Vad gör vi om vi inte har dricksvatten? Globalt sett är vatten-

försörjningen ett problem och ett av de vanligaste till att vi har klimatflyktingar. 

Man startar krig för att få tillgång till dricksvatten. De finns de som tror att till-

gången på vatten i framtiden blir lika värdefull som tillgången på olja är idag.  

De vattenåtgärdsprogram som för närvarande är på remiss och där fokus är på 

Östersjön med all rätta, innehåller också åtgärder och förslag, minst lika viktiga 

som har till syfte att skydda yt- och grundvattnet.  

Det behövs effektiva åtgärder för att skydda och övervaka det åländska grund-

vatten, vårt dricksvatten. Det behövs information och rådgivning så att grundvat-

tenresurserna bevaras i så gott tillstånd som möjligt nu och för framtiden. Det är 

svårt, dyrt och ofta praktiskt omöjligt att reparera grundvattenskador. Skyddet 
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ska i första hand vara förebyggande, det är mycket motiverat inte minst ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

Det finns en beställning från den åländska allmänheten att skydda vårt drick-

vatten. Det ser jag mycket tydligt ur det fågelperspektiv jag har möjlighet att ha 

genom min plats i landskapsregeringen.   

I Geta var invånarna mycket oroliga när kommunen skulle bygga till sitt äldre-

omsorgsboende. Nybyggnationen kom nära den dricksvattenbrunn som försörjer 

drygt 100 getabor. Landskapsregeringen fick medla och tog fram förslag på hur 

man skulle gå till väga för att minimera riskerna.  

Vattenbolagen Bocknäs och Tjenan har haft problem med knoppslynga och al-

ger som riskerar att göra vattnet otjänligt. Det höjs röster för breda skyddszoner 

runt våra vattentäkter.  

Kritik har framförts mot att Mariehamn är undantaget i förordningen. I Marie-

hamn är grundvattnet redan förstört. Mariehamnarna är heller inte beroende av 

brunnar. 

Vi vet idag inte vad klimatförändringarna kommer att ha för effekter på våra 

sjöar. Klimatförändringarna är många, omfattande och delvis dåligt kända. Vat-

tenförsörjningen är i högst grad väder- och klimatberoende. Både tillgång och 

kvalitet. Översvämningar kan slå ut avloppsreningsverk och medföra att ytvatten 

förorenar grundvattentäkter. Torrare somrar och ändring i havsnivån påverkar 

risken för saltvatteninträngning. Nedfall kan i ett slag slå ut vattentäkterna, sjöar-

na. Här kommer också det faktum in att kärnkraften i våra omkringliggande regi-

oner expanderar. Vi minns alla Tjernobyl. Åland har slutavfall av kärnbränsle i 

Olkiluoto i nära anslutning till sitt territorium, det finns dessutom planer på att 

inrätta ytterligare planer på att inrätta ytterligare ett slutförvar i Forsmark.   

Bland de befintliga grundvattentäkterna på Åland syns en trend att allt fler 

mindre men även större kopplar upp sig mot det kommunala ledningsnätet. Det 

direkta behovet finns på ställen som befinner sig långt från kommunalt vattenled-

ningsnät samt i skärgården. Grundvattenområdena är klassificerade och indelas i 

grundvatten som kommer att användas inom 20-30 år men det är också vatten för 

kristider på tal om säkerhetspolitik. Det finns en beredskapsplan för stora brun-

nar längs vattenledningsnätet på fasta Åland om ytvattentäkterna av någon an-

ledning skulle slås ut.  

Problem med dricksvattenförsörjning, det gäller både kapacitet och kvalitet, 

finns speciellt i skärgården. Grundvattenkvaliteten bestäms i första hand av jord-

mån och berggrund men även av mänsklig aktivitet i form av föroreningar, grund-

vattensänkningar, borrning och sprängning. Grundvattnet är sårbart p.g.a. 

sprickbildning i berggrunden i rapakivigraniten med risk för inträngning av salt-

vatten.  

Förordningen, som har väckt kritik, innehåller reglering av gransknings- och 

tillståndsplikt. Förordningen innehåller en bilaga om avlopp och en bilaga om re-

glering av borrning i berg och särskilt energibrunnar. 

Arbetet med att ta fram förordningen är ett samspel mellan många personer. 

Den formella beredningen av miljöskyddsförordningen gjordes av lagberedning-

en, men tjänstemän på miljöbyrån var mycket aktiva i arbetet och värdefull hjälp 

gavs även av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Dessutom bidrog även de 

många remissvaren som lämnades in från kommuner, myndigheter och organisa-

tioner. Slutligen godkände den politiska landskapsregeringen förordningen. För-

ordningsförslaget var på en omfattande remiss under tiden 27 juni till 29 augusti i 
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fjol till kommunerna och ytterligare elva organisationer och myndigheter. Ett re-

lativt välbesökt informationstillfälle hölls den 13 augusti. 

Förordningen är framtagen av lagberedningen och miljöbyrån med hjälp av 

miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Inom landskapsförvaltningen arbetar både 

biologer, geologer och hydrologer, alltså experter på både grundvattnen och berg-

grund. I arbete med bestämmelserna om borrning har dessutom det svenska geo-

logiska undersökningsdokumentet "Normbrunn 07 att borra för energi och vat-

ten- en vägledning" använts som utgångspunkt.  

Flera förtydliganden och direkta ändringar genomfördes efter remissrundan. 

Landskapsregeringen tar till sig kritiken, vi funderar över hur vi skall informera 

ännu bättre om nya lagförslag, förordningar, pressmeddelanden, informationstill-

fällen och seminarier.  

Att borra energibrunnar har bidragit till att öka det totala antalet brunnar. 

Energibrunnarna borras 100-150, upp till 180 m djupa vilka ökar risken för salt-

vatteninträngning. Även om energibrunnarna inte pumpas så kan saltvattnet 

spridas via sprickor till närliggande brunnar. Syfte med begränsningarna är att 

minimera riskerna. Att ha i det absolut kustnära regionerna en skyddszon om 300 

meter och en begränsning i den zonen hur djupt man får borra. Vi pratar om 300 

meter, fasta Åland är ca 50 km brett, 40 km högt. Det är dessutom på det viset att 

den som borrar och förstör vattnet för sina grannar blir ersättningsskyldig.  

De allmänna miljöhänsynen och kravbestämmelserna, i de av Ålands lagting 

antagna miljöskyddslagen och vattenlagen, säger att man skall genomföra ett vat-

tenföretag så att ändamålet nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan 

att miljöhänsynen blir oskäliga. Vår bedömning är att hänsynen inte är oskälig 

p.g.a. ändamålet, att skydda grundvattnet är högprioriterat. 

Ltl Harry Jansson 

Det är kanske viktigt att poängtera att förnyelsebar och därmed miljövänlig värme 

från en värmepump ansluten till en energibrunn är det mest ekonomiska och mest 

miljövänliga alternativen bland de uppvärmningssystem vi har att tillgå idag. En 

värmepumpanläggning är dessutom mycket driftsäker. Den här uppvärmnings-

tekniken fungerar ypperligt när det gäller såväl vanliga egnahemshus som fritids-

hus. Det är viktig aspekt med tanke på att miljöministern då förringar betydelsen 

av 300 meters zonen som särskilt drabbar skärgården. Man ska komma ihåg att 

vad landskapsregeringen gjort nu generellt, är att sätta stopp för en rätt betydan-

de andel ålänningar att kunna nyttja jordens egen geo energi. En energikälla som 

inte bara är miljövänlig, den kan ge en total energibesparing på över 60 % i jämfö-

relse med el och olja.  

Som jag ser det, det olyckliga med landskapsregeringens förordning, ni jämstäl-

ler energibrunn lika med förstört grundvatten. Det är här felgreppet kommer in, 

det första allvarliga. Man litar inte på entreprenörerna som utför borrningarna. 

Det andra felgreppet är att man har börjat fel väg. Landskapsregeringen ställer 

krav på fastighetsägarna, men lämnar helt och hållet entreprenörerna, själva bor-

rarna, utanför detta, annat än indirekt via fastighetsägarnas försorg. Här krävs det 

nog ett helt nytt grepp från landskapsregeringens sida så att vi får en borrverk-

samhet som faktiskt skyddar grundvattnet som miljöministern och den övriga re-

geringen är ute efter.  

Vi har kunnat konstatera, i den massmediala debatten, att det här regelverket 

kom till lite väl hastigt. Man har inte funderat igenom konsekvenserna, man har 

inte lyssnar i tillräcklig omfattning på remissinstanserna. Det finns ju en avgöran-
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de remissinstans som anser att man borde, inom landskapsregeringen, ha funde-

rat på de rekommendationer som miljö- och hälsoskyddsmyndigheten gav, att 

man inte skulle ta för givet att rakt av utfärda ett förbud. Man skulle ha gett möj-

lighet till en dispensprövning.    

Så min fråga ingen blir till miljöministern, som ju visserligen andades lite posi-

tiv inställning att lyssna till kritiken att ni skulle ta till er det som har sagts. Finns 

det en möjlighet att landskapsregeringen kommer att se på det här med nya ögon 

och då bl.a. titta på detaljplanerade områden, utanför Mariehamn, som skulle 

kunna undantas som ett första steg? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Där har jag också varit tydlig att den förordningen är en sak som le-

ver. Det man funderar när man hör ltl Harry Jansson om han har provision på 

försäljning av värmepumpar? Vi ska komma ihåg att det är en gräns på 300 m. 

Jag sade just att Åland är 40 km långt och brett. Det finns alternativ till värme-

pumpar, den bedömningen har vi gjort. Det är fortfarande fullt tillåtet att borra 

60 m. Det finns alternativ som luftvärmepumpar, pellets, jordvärme, solvärme, 

sjövärme eller en mix av de här olika alternativen.  

Ltl Harry Jansson 

Ja, herr talman! Inte trodde jag skulle behöva uppleva, som folkvald representant, 

att bli antydd till att gå i någons ledband vad gäller betalning för att här företräda 

en stor del av befolkningen. Det är bland de svagaste jag fått uppleva hittills som 

politiker. Det här betyder redan nu att jag vill avisera att det måste bli ett spör-

smål om det här, så att miljöministern tar det här på allvar. Hon tycks se det här 

lite ironiskt, att vi orkar bry oss om när delar av befolkningen drabbas av alltför 

generella och hafsigt tillkomna regler.  

När det gäller alternativen, som miljöministern pekar på, så är det ju sällan 

som det passar med de här alternativen vad gäller just med jordvärme och även 

att nyttja havsvärmen. Dels beroende på terrängförhållandet och för att man har 

problem med samfällda områden. Det är lite för schematisk, egentligen återstår 

då luftvärmepumpar med betydligt sämre återverkningsgrad än de redan nämnda 

alternativen.  

Bästa miljöministern, det blir bakläxa här vi förväntar oss, när spörsmålet dy-

ker upp rätt snart, att få en ordentlig kartläggning hur det här har gått till d v s 

hur man kan lägga fram ett regelverk där inte ens ministern själv har förstått in-

nebörden av det. Där man då rekommenderar folk att borra flera borrhål, flera 

energibrunnar än idag. Man tillåter, de facto, att man borrar sönder hela sin tomt, 

bara man inte borrar något hål djupare än 60m. Det, om något, är ju ett hot mot 

grundvattnet. Redan där så förfelas ju hela syftet med landskapsförordningen. Jag 

ber att få återkomma, tack. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag ber om ursäkt om ltl Harry Jansson tog illa upp. Det var menat 

som ett skämt och det förstod jag att inte föll i god jord.  

Det som landskapsregeringen har gjort är att göra en skälighetsbedömning, just 

med det faktum att borrar man t e x för energivärme i en sommarstuga och förstör 

grundvattnet för bebyggelse längre upp på land så blir man ersättningsskyldig. Vi 

har försökt införa en säkerhetszon. Där har vi också tagit det i beaktande att det 

finns alternativ till bergvärme. Det verkar heller inte vara ekonomiskt förvarbart 

att borra en massa grundare hål så att säga. Då finns det andra alternativ som 
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man kan ta till, som jag redogjorde för här. Det är mycket allvarigt, vi har grund-

vattnen förstört på flera ställen på Åland, det är inte bara i Mariehamn. Det är 

delvis förstört på Sottunga och Föglö. En mycket stor utmaning i framtiden kom-

mer att bli att säkra vattenförsörjningen ute i skärgården, det är en mycket allvar-

lig fråga. Med den här förordningen vill vi reglera och minska riskerna för att vi 

ska få saltvatten in i de grundvattenådror som finns. Det är just med grundvatt-

nets bästa och vattenförsörjningen som vi har tagit den här förordningen. 

Man har sett hur man har gjort på fastlandet och hur man har gjort i Sverige 

och det som försvårar situationen för Åland är att vi är en ö, mitt i Östersjön. Vi är 

ute på väldigt hal is om vi förstår vårt vatten.     

Talmannen: 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

5 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Barbro Sundbacks enkla fråga om 
höga matpriser (EF 11/2008-2009) 
För svaret på frågan tillämpas samma förfarande som vid föregående fråga. Frågeställaren 

läser upp frågan, varefter landskapsregeringens representant svarar. För svaret på frågan 

tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden samt tilläggsyttranden 

av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Barbro Sundback.  

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Det sägs att EU:s jordbruksstöd och de nationella stödord-

ningarna bidrar till att hålla ner matpriserna. Samtidigt kan man konstatera att de 

åländska och finländska konsumentpriserna stigit medan de sjunkit i alla andra 

EU länder. Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen, ställer jag till ve-

derbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Hur förklarar 

landskapsregeringen de höga matpriserna på Åland? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Det här är ju inte någon enkel fråga, jag ska försöka förklara något. 

En central utgångspunkt för EU jordbrukspolitik är att säkerställa konsumenter-

nas tillgång till livsmedel till rimliga priser, som frågeställaren också konstaterar. 

Detta har genomförts med hjälp av administrativa priser, stödsystem och ett in-

terventionssystem för jordbruksprodukter. Med hjälp av administrativa beslut 

håller man marknadspriset som odlarna får för sina produkter på en lägre nivå än 

det borde vara. Prisnivån på den gemensamma marknaden är primärt den samma 

i olika delar av EU. Inkomstbortfall orsakade av sänkningarna av priserna ersätts 

med hjälp av olika typer av stöd. Efter de senaste reformerna är priserna på 

många jordbruksprodukter inom EU, nära de genomsnittliga världsmarknadspri-

serna.  

Utan samhälleligt stöd vore det omöjligt att producera viktiga jordbrukspro-

dukter på Åland liksom i övriga Finland, långt ifrån i nuvarande utsträckning ock-

så i övriga EU länder.  

För att trygga produktionens lönsamhet, stöds jordbruket i alla EU länder med 

budgetmedel. Stöden kan vara i sin helhet finansierade av EU, samfinansierade av 

EU och medlemsstaten eller i sin helhet finansierade med nationella medel.  

Den åländska jordbrukspolitiken domineras av implementerande av den ge-

mensamma jordbrukspolitikens andra pelare. Landsbygdsutvecklings politiken 
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delfinansieras av medel från EU. Inom detta område finns tre insatsområden, för-

bättrande av konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket, förbättrande av mil-

jö och landsbygden samt förbättrande av livskvalitet och ekonomi på landsbyg-

den.  

Insatsområdet för förbättrande av konkurrenskraften genomförs med målsätt-

ningen att öka marknadsanpassningen av det åländska lantbruket så att det ska 

vara möjligt att producera högkvalitativa jordbruksprodukter och livsmedel till 

det pris som konsumenterna efterfrågar.  

Insatsområdet för förbättrande av miljön och landsbygden innehåller inte 

marknadsstöd utan är kostnadsersättningsstöd för miljön och för att bibehålla det 

öppna landskapet.  

Förbättrande av livskvalitet och ekonomi på landsbygden har som syfte att di-

versifiera inkomsterna på landsbygden samt öka de inkomster som inte kommer 

från lantbruket varför också detta stöd har andra syften än att just hålla rimliga 

livsmedelpriser.  

Höga livsmedelspriser är inget problem som Åland är ensamt om. Inom hela 

unionen har livsmedelspriserna och priserna på jordbruksråvaror stigit kraftigt de 

senaste åren. Under 2007 ökade priserna på jordbruksråvarorna kraftigt och 

uppnådde i början av 2008 extremt höga nivåer. Dessa prisökningar fick konse-

kvenser i ökade livsmedelspriser. Enligt en rapport från europeiska unionens råd, 

försämrades EU hushållens köpkraft med ca 1 % p.g.a. prisökningarna. Orsakerna 

till att priserna på jordbruksråvarorna är flera och kan dels delas upp i strukturel-

la faktorer och tillfälliga faktorer.  

De strukturella faktorerna består av en befolkningstillväxt, ökade inkomster i 

tillväxtekonomier och utveckling av nya, tillfälliga faktorer i form av dåliga skör-

dar till följd av sträng torka i Europa, ökad spekulation inom finansvärlden på rå-

varor, växelkursförändringar samt höga energipriser som både påverkar produk-

tionskostnaderna samt efterfrågan på jordbruksråvaror.  

Under slutet av 2008 och början av 2009 har situationen normaliserats. Men 

de strukturella orsakerna till prishöjningar kvarstår. Inom branschen konstateras 

att vi kommer att få leva med de en ökad prisfluktration för jordbruksprodukter 

beroende på ovanstående faktorer, men kanske mest på det ökade intresse för 

spekulation kring råvaror. Det ä viktigt att påpeka att jordbruksråvaror bara utgör 

en liten del av den totala produktionskostnaden för livsmedel. Som exempel kan 

nämnas att kostnaden för vetet i en brödlimpa är mindre än 10 % av priset för 

brödet i butiken. För en mindre förädlad produkt, som mjölk som brukar beteck-

nas som en dyr råvara, utgör producentpriset ca 40 % av priset i butiken. Med 

detta kan konstateras att även om råvaruprisen, särskilt under 2008 har legat på 

en hög nivå, så är detta inte den enda förklaringen till de höga livsmedelpriserna.  

Som konstaterats ovan är inte höga livsmedelspriserna ett förhållande som rå-

der endast på Åland. Jordbruksrådet, inom europeisk unionens råd, diskuterade 

vid sitt möte den 19 januari, förhållandet kring de höga livsmedelspriserna. Det 

konstaterades att det finns behov av att följa med utvecklingen på marknaden. Att 

producenterna har en väldigt svag ställning gentemot detaljhandeln, samt att man 

måste få till stånd sänkningar av priser inom hela livsmedelskedjan. Inte bara i 

råvaruproduktionsledet vilket är en av effekterna av den jordbrukspolitik som nu 

bedrivs.  

Ytterligare konstateras att bristande konkurrens inom livsmedelkedjan har haft 

betydelse för prisökningen och det är ett av områdena som unionen har för avsikt 

att titta mera på. D v s att bedriva en provokativ konkurrenspolitik inom hela 



  

 Plenum den 18 mars 2009 kl. 13.00 101 

livsmedelskedjan och inte som nu främst inom råvaruproduktionsledet. Det har 

även konstaterats att livsmedelspriserna påverkas mycket av specifika förhållan-

den inom detaljhandeln, vilket har gjort att detaljhandeln blir mer och mer kon-

centrerad till stora livsmedeldetaljister. Detta förhållande kan leda till effektivi-

tetsvinster i form av stordriftsfördelar som kan pressa priserna nedåt. Men det 

kan också leda till att man får en situation där konkurrensvillkoren försämras och 

detaljistledet blir en för stark del av livsmedelskedjan. Detta förhållande kan nog 

anses vara kännetecknande för läget inom den finländska livsmedelhandeln, där 

handeln är koncentrerad kring ett fåtal stora företag.  

På Åland tillkommer sedan ö förhållandet och småskaligheten som gör att lo-

gistiken kring livsmedelsproduktionen blir dyr och storfördelar inom produktion 

och handel inte kan utnyttjas. Lösningen på problematiken är inte särskilt enkel 

att åstadkomma för oss, det ligger inte i våra händer.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag håller helt med minister Mattsson, det är ingen lätt fråga att 

bena ut hur matpriserna uppkommer. Det finns ingen som kan ge ett entydigt be-

sked, matpriserna påverkas av många faktorer. Om man ser till jordbrukets bidrag 

så är de betydande, här redogjordes för olika typer av insatser. Det som jag skulle 

vilja få förtydligat är de här stöden som går till jordbruket, hur mycket av medlen 

är sådan som stöder råvaruproduktionen? Hur mycket är helt enkelt utkomststöd 

av olika slag? Alltså pengar som går till att man ska kunna bo och arbeta med 

jordbruk. Kan man säga vad som är till för att stödja själva mat produktionen av 

de här 15 miljonerna som vi har i budgeten (eller vi har väl mer i budgeten för 

Ålands del)? 

Jag tror att det skulle vara viktigt för allmänheten att få veta, vilka jordbruks-

stöd som bidrar till att minska matkostnaderna.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Jag läste upp hur stöden var uppbyggda, de var uppbyggda som tre 

olika typer och inget av dem är infört för att sänka priset eller hålla prisnivån. För 

produktionen i sig för vete finns inget stöd. Stöden är till för att hålla landskapet 

öppet förbättrande av miljön, omstrukturera lantbruket, diversifiera det till andra 

näringar mm. Det finns inte stöd som är direktriktade för att odla några råvaror.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag är mycket tacksam för det svaret, det är ju det som konsumen-

terna ofta får höra. De får höra att om inte de här stödordningarna fanns så skulle 

matpriserna vara ännu högre. Det är väldigt viktigt att vi får veta att det inte är på 

det sättet. Stöden har egentligen inte något att göra med själva kostnaderna på 

livsmedelsprodukterna. Det styrs av annat. Jag tycker ändå att det blev något 

oklart om att det här med att både Finland och Åland, och Åland har ju ännu hög-

re matpriser än i Finland, vad det beror på, förutom det här att det är detaljhan-

deln och kedjornas fel?  

Under 2008 så har livsmedelpriserna sjunkit i de övriga EU länderna, men de 

har gått upp i Finland. Hur förklarar minister det? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Jag kan inte förklara varför detaljhandeln tar ut lika höga priser för 

t ex limpan i förhållandet till det pris bonden får för vetet som, de facto, då har 

sjunkit i förhållande till tidigare. Det kan jag inte förklara eftersom jag inte sitter 
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på detaljhandelns kunskaper i den frågan där priset fastställs i butiken för slut-

produkten 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1.2008 - 31.12.2008 (NRB 
1/2008-2009) 
Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling onsdagen den 25 mars 2009. 

Ltl Camilla Gunells enkla fråga om kulturpolitik (EF 12/2008-2009) 
Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak 

till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 16 mars 2009 varför 

svar bör avges senast den 26 mars 2009. 

Plenum slutar 
Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 23 mars 2009 kl. 13.00. 

Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.32). 
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Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utvecklande av sophanteringen på Åland (HM 
15/2008-2009) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en kartläggning av äldres medicinering (HM 
16/2008-2009) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om certifiering av brunnsborrare (HM 17/2008-2009) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om ett övertagande av sjöbevakningens uppgifter (HM 
18/2008-2009) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om vapenfria poliser (HM 19/2008-2009) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om motverkande av diskriminering av äldre (HM 
20/2008-2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ensamförsörjares ekonomiska situation (HM 
21/2008-2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en utredning av hästnäringen (HM 22/2008-
2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om säkerhetsföreskrifter för natur, äventyrs- och 
upplevelseaktiviteter (HM 23/2008-2009) 
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en turismutbildning (HM 24/2008-2009) 
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om integration av inflyttare (HM 25/2008-2009) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om kulturturism (HM 26/2008-2009) 
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Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om ett kvalitetsprojekt för gästhamnar (HM 27/2008-
2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en satsning på friluftsturism (HM 28/2008-2009) 
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en nationalpark (HM 29/2008-2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en upprustning av sevärdheterna inom Projekt 
40. (HM 30/2008-2009) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om en Sverige-Åland kommitté (HM 31/2008-2009) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ÅHS:s skyldighet att informera sjukskrivna (HM 
32/2008-2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en affärsplan för ekologisk odling (HM 33/2008-
2009) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om allmän tandvård (HM 34/2008-2009) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ett pensionstillägg (HM 35/2008-2009) 
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion om införande av lagstiftning angående anmälningar om 
missförhållanden inom äldreomsorgen (HM 36/2008-2009) 
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion om ett generellt godkännande av examen (HM 37/2008-
2009) 
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en strategi för kompetensförsörjning (HM 38/2008-
2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om tolkning vid myndighetskontakter (HM 39/2008-
2009) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om en ökad representation i kontaktgruppen (HM 
40/2008-2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om kärnkraft och slutförvar av radioaktivt avfall (HM 
41/2008-2009) 
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ekonomiska föreningar och kooperativ (HM 
42/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om ett skatteavdrag för pensionärer (HM 43/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om solceller på lagtingets tak (HM 44/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en ökad skyddsjakt på skarv (HM 45/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om utbyte av tjänstevapen till elpistol (HM 46/2008-
2009) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en landskapsborgen för körkort (HM 47/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om småskalig livsmedelsproduktions avbyråkratisering 
(HM 48/2008-2009) 
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en obligatorisk entreprenörskaps- och säljutbildning i 
gymnasieskolorna (HM 49/2008-2009) 
Ltl Barbro Sundbacks hemställningsmotion om kompensation för skattebortfall (HM 50/2008-2009) 
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Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop 29 ledamöter närvarande. 

 

Föredras för första behandling 

1 Näringsutskottets betänkande nr 3/2008-2009 angående blankettlag om elsäkerhet (FR 
6/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion.  

Enligt 54 § 2 mom. LO kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet 

efter det att diskussionen avslutats. 

Diskussion.  
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Ltl Anders Englund 

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat den här blankettlagen om elsäker-

het. Den största förändringen i den här framställningen är egentligen att el entre-

prenörerna inte kommer att ha rätt att utföra den periodiska besiktningen. För 

övrigt så är det inte några större förändringar.  

Näringsutskottet har haft en del hörande vad gäller den här blankettlagen för 

elsäkerhet. Utskottet har kommit med förslaget att lagtinget antar det här försla-

gen med mindre ändringar av språklig natur. Vidare föreslår utskottet att lagting-

et antar en hemställningskläm enligt vilken landskapsregeringen ska återkomma 

till lagtinget med förslag till en egen fulltext lag i samband med den kommande 

framställningen om elmarknads lagstiftning. När det remitterades till näringsut-

skottet var det en hel del diskussion om det skulle vara en blankettlag eller om vi 

skulle ha en fulltext lag. Vi har erfarit i vår behandling, den har varit bordlagd, att 

den var föremål för ev. kommande EU böter i den här lagstiftningen. Vi släpar ef-

ter lite på detta område. Det har inte kommit något ännu vad jag förstår.  

Utskottet har inte några andra invändningar mot det ändringar som föreslås. 

Däremot anser utskottet att införandet av den här blankettlagstiftningen på elsä-

kerhetsområde kanske medför en försämring när det gäller den här ellagstiftning-

ens tillgänglighet och överskådlighet. Därför så förslår vi den här fulltexten i lag-

stiftningen i framtiden. Det kan vara lite olika från företag till företag hur man re-

sonerar. Många tycker att det fungerar perfekt, de finns andra som tycker att det 

finns svårigheter att man har två lagstiftningar man ska följa. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr ordförande! Jag har en liten kommentar, jag hänger inte riktigt med i 

den här diskussionen om avoghet mot blankettlagstiftningen. Jag har tvärt-

om den uppfattningen att det är bra att ha blankettlagstiftning när det gäller 

den här typen av tekniska lagar som innehåller rätt mycket tekniska texter. 

Vi ska komma ihåg att fulltext lagar kräver helt andra insatser från lagbered-

ningen. Vi har enligt mig faktiskt betydligt viktigare lagstiftning, t e x inom 

det socialområdet som behöver moderniseras och förnyas, än att man ska 

lägga ner lagberedningsresurser på rent tekniska lagarna. De här tekniska 

lagarna är ändå skrivna för experter egentligen och används av experter som 

är väl insatta och som inte har några större problem med det nuvarande sy-

stemet heller. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det här är frågor som vi har diskuterat i utskottet. Precis 

som ltl Sjölund nämner så finns det olika synpunkt på det här, fulltext lag 

kontra det som vi har nu. Men utskottet har enhälligt tagit ställning till det 

här, och det är utskottets förslag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  

Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 
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Föredras efter bordläggning 

2  Landskapsregeringens meddelande om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar 
år 2009 och verksamhet år 2008 (M 2/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Nu är jag inte säker på hur mycket det här diskuterades när det var 

uppe första gången, men förhoppningsvis var det en ingående diskussion. Det här 

meddelandet innehåller alla väsentliga delar av Ålands politik i förhållande till 

EU:s politik. Här finns även med på sidan 7 och framåt, frågan om deltagande i 

beslutsfattande inom EU för Ålands del i samband med rubriken 1.2.1 Lissabon-

fördraget. Även på flera andra punkter är det flera väsentliga politiska frågor som 

tas upp.  

Frågan är hur vi hanterar det i lagtinget och hur vi hanterar det i landskapsreger-

ingen Den förstnämnda frågan är inte alldeles oväsentlig. 

När det gäller Lissabonfördraget skriver landskapsregeringen att man har upp-

nått goda resultat i inflytandefrågorna, det kan jag ge landskapsregeringen rätt i. 

Man har delvis uppnått goda resultat, inte minst efter och i form av en dialog med 

lagtinget genom dess självstyrelsepolitiska nämnd, så har ytterligare framsteg 

kunna göras under 2008, jämfört med information med i början av 2008. Vi visa-

de möjligheterna att nå ytterligare resultat. Det ska landskapsregeringen ha ett 

erkännande för.  

Däremot är det kanske inte alldeles korrekt information när man fortsätter, 

man talar om det här principbeslutet som utarbetas inom statsrådet. Det är inte 

slutbehandlat i statsrådet utan det har behandlats och förordats i EU ministerut-

skottet i statsrådet i september -08. Principförbudets ikraftträdande förutsätter 

ytterligare behandling i statsrådet. Det här principdokumentet är, för den som har 

läst det kan konstatera, huvudsakligen en kodifiering av tidigare praxis. Det är bra 

att man kodifierar tidigare praxis när det inte förut varit nerskrivet. Det betyder 

inte att det är några politiska framsteg i sammanhanget, det är en nedteckning av 

hur det varit avsett att det ska fungera och delvis hur det har fungerat. Där finns 

det alltid möjlighet till förbättringar när det gäller förhållandet mellan självstyrel-

sen och statsrådet och dess ministerier i samband med hanteringen av EU frågor 

som inte minst p.g.a. att språkförbistringen inte fungerar tillräckligt väl till alla 

delar.  

Vi hörde ett av lagtingets utskott häromdagen om de stora bekymmer man har 

just med deltagande i de här beredningssessionerna eftersom det inte fungerar 

ens med tolkar i praktiken att hänga med i diskussioner som förs. Den här frågan 

måste ges ytterligare politiskt starkare prioritet än tidigare.  

Landskapsregeringen skriver om propositionen om ändring av självstyrelsela-

gen med anledning av talerätten inför EG domstolen. Statsrådet arbetar med en 

proposition som skall lämnas till riksdagen och lagtinget. Från vår sida har vi varit 

nöjda med den här utformningen som man nu har. Däremot måste vi ta ställning 

till hur vi vill säkerställa att det också blir gällande lag, att vi får igenom den både i 

riksdag och i lagtinget. Det är värt att politiskt diskutera när man är beredd att 

anse att nu har man från rikssidan godkänt en sådan lagstiftning som erfordras 

för att vi ska vara säkra på att det här ska fungera framöver på ett tillräckligt ge-

nomlysande sätt. Den diskussionen får vi ta här i lagtinget de närmaste veckorna 
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och månaderna, vi har ingen brådska just nu att skynda på. Någon har sagt att vi 

har bråttom eftersom det är så många andra ärendet i röret mellan Mariehamn 

och Helsingfors, det har det varit tidigare också. Min erfarenhet är den att om 

man inte sköter det ena ärendet kan man inte heller sköta det andra ärendet, det 

sägs ofta i debatten på Åland, att så är det, och så kan det säkert vara någon gång, 

men i allmänhet fungerar inte de ansvariga riksmyndigheterna på det sättet att de 

mäter jämvikten i de olika glasen med varandra.  

När det gäller den nästviktigaste frågan om man nu vill värdera dem på det sät-

tet, inflytandefrågorna, deltagande i ministerråden för våra fullvärdiga ministrar. 

När det gäller vår egen behörighet så är fullvärdiga ministrar, också i förhållandet 

till EU, fullvärdiga eftersom de finska ministrarna inte behärskar självstyrelseom-

rådet juridiskt när det gäller ansvaret. Därför måste man bygga upp systemet på 

ett fungerande sätt. I Belgien har man gjort det, det fungerar väl där. Det är ofta 

det inte är federationens ministrar som representerar Belgien i ministerråden. Det 

är naturligt i Belgien eftersom man inte inom federationen behärskar alla politik-

områden som är överförda till unionens maktsfär.  

Det var intressant att konstatera vid lagtingets besök i Bryssel, att det betydligt 

lösligare självstyrelsesystemet som finns inom ramen för Storbritannien i förhål-

landet till Skottland och Nordirland och Wales, har man kodifierat ett system man 

har nedskrivet ett system hur det fungerar mellan dessa relativt lösliga och inte så 

konstitutionellt starka självstyrelser som man där har jämfört med den åländska 

och finska självstyrelsen. Det har man kodifierat, ett system där de skotska och 

övriga ministrar deltar tillsammans med Storbritanniens ministrar i minister-

rådsmötena. De kan även delta enskilt för att representera hela Storbritannien. 

Varför ska det vara så omöjligt, att i ett självstyrelsesystem som är konstitutionellt 

starkare än det brittiska, inte i Finland kunna genomföra en motsvarande över-

enskommelse, jag förstår det inte. Jag kommer att för min del kommer att önska 

att man ytterligare reder ut den frågan.     

Herr talman! Utöver dessa med inflytandefrågor så finns det en del andra in-

tressanta politikområden som utvecklas under 2009 i förhållande till unionen och 

inom unionen. Tullcodex är en sådan, där är det tillämpningen av den nya tullco-

dexen som ska bearbetas under året och landskapets deltagande i samarbetet med 

finansministeriet, det arbetet är synnerligen centralt för att man ska kunna kom-

ma till skattegränsförenklingar både inom landet och i förhållandet till utlandet. 

Det är mycket viktigt att vi även från lagtinget följer med den processen framöver.  

En annan fråga som är för mig av stort intresse så är punkt 1.2.9 på sidan 11, 

tillämpningar av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 

På Åland har vi orsak att ägna intresse åt Balticums utveckling till den delen. Hur 

finanskrisen kommer att försvåra hälso- sjukvården i de Baltiska staterna, inte 

minst Estland. Vilket tryck det sedan kan innebära på både Helsingfors och Ma-

riehamn, som har direkt färjförbindelse med Tallin. Det är en intressant fråga 

som vi har orsak att följa med. Det kan bli kostnadsbelastande för oss i dessa eko-

nomiskt känsliga tider. 

En annan punkt som jag vill lyfta fram är punkt 1.2.10 kommissionens strategi 

för Östersjöområdet, där särskilt det svenska ordförandeskapet under juni- de-

cember 2009 kommer att kunna innebära väldigt mycket. Jag hoppas att land-

skapsregeringen, när det gäller Östersjöns miljö, fortsätter att vara synnerligen 

aktiv inför och under det svenska ordförandeskapet. 

Avslutningsvis herr talman, punkten 1.2.12 är märklig information tycker jag 

som vi får i landskapsregeringens meddelande. Rubriken är kommissionens med-
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delande om EU:s framtida sjötransport politik, så långt är det bra, sen talar man 

då bara om att meddelandet har kommit 2008 och det är en del i paket för ett eu-

ropeiskt havsområde utan gränser. Min uppfattning är att så är inte fallet utan att 

detta meddelande är ett för meddelande till ett stort arbete som gäller revidering 

och översyn utav EU:s sjöfartspolitik som slogs fast 1996 och som har varit riktlin-

jen för den sjöfartspolitik som EU:s medlemsstater sedan dess har haft rätt att 

genomföra.  

Jag skulle gärna se att ltl Mats Perämaa skulle redogöra för huruvida den här 

meddelandetexten stämmer? Att det bara är ett sidodokument som inte är så av-

görande som jag har förstått tidigare att det skall vara, utan att det är ett medde-

lande som är steg 1 i en ganska stor reform som skall vara klar under 2009 eller 

möjligen 2010 av europeiska unionens hela sjöfartspolitik och de riktlinjer man 

har för vad som är tillåtet i alla medlemsstater, tack. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag har i en annan egenskap deltagit i fyra ändringar av själv-

styrelselagen i förbindelse med RAVS ändringar i europeiska unionen. Vi är 

nu inne i en ytterligare fördragsrevision. Det är hedersamt av kollegan Roger 

Jansson att erkänna att det som nu finns på bordet och redovisas i medde-

landet är ett framsteg som är större än vad jag har varit med om i Finlands 

riksdag. Jag vill samtidigt poängtera och visa på att med dessa fyra ändring-

ar, det här en del av en process, processen stannar inte här, den går vidare. 

Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Hela livet i EU är en process. De in-

ternrättsliga arrangemangen sköter man internrättsligt i denna process.  

Den andra kommentaren gäller Storbritannien, där har man ett mera av-

spänt förhållande att umgås med sina självstyrande regioner. De arrange-

mang som kollegan Roger Jansson nämnde, de baseras sig på Memorandum 

of Understanding, medan vi stökar med våra grundlagar 

Talmannen:  

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Beträffar det sistnämnda så är det riktigt, vi har en annan lag-

stiftningskultur än den anglosaxiska, om vi sedan kallar den tysk eller tsar-

rysk, de är helt annorlunda. Vad jag egentligen talar om så är den politiska 

kulturen. Vilken typ av överenskommelse kan man göra i ett umgänge mel-

lan den stora och den mindre? Där tycker jag inte att vår konstitutionella 

kultur ska förhindra att man kan behandla den åländska självstyrelsen från 

finsk sida på samma sätt med samma filosofiska positiva inställning som 

man gör ifrån Londons Whitehalls sidan.   

Talmannen:  

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Senast vi hade det här ärendet på agendan så var det minsann ingen 

livlig diskussion, man kan säga att det inte var någon diskussion över huvudtaget. 

Det var en kommentar från ansvariga ministern eller en upprepning av allt det 

som står i meddelandet, men absolut inte några politiska resonemang runt det. 

Det var väl några spridda kommentarer, själv tyckte jag att det innehöll en hel del 

intressanta frågor framförallt att man inte alls kommenterade det, den ekonomis-
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ka resektionen som drabbar också de europeiska medlemsländerna på mycket oli-

ka sätt. Det har ju varit nyligen ett toppmöte om detta. Nu minskar antalet minist-

rar här i salen så vi får väl inte några framföranden i den saken heller.  

Vid sidan av de ekonomiska frågorna är den här texten om Lissabonfördraget 

intressant. Jag vet inte om lantrådet eller majoritetspartierna, om det här nu är 

deras förhandlingsresultat? När vi tar ställning till det här, ska vi beakta då att det 

här är resultatet? Om man godkänner det här betyder det att man godkänner Lis-

sabonfördraget, indirekt? Hur ser regeringen på det här textavsnittet? Det har 

inte så mycket med EU att göra utan det är närmast då de åländska frågorna och 

den åländska inställningen som är intressant. Irlands situation är ju speciell men 

det lär vi väl inte ha så mycket att säga till om utan de väl närmast en del av pro-

cessen att ro det här, så småningom, i land. Här skulle jag gärna se att lantrådet 

förklarade varför man har skrivit in hela det här, är det en mellanrapport, kan vi 

vänta oss något mera? Det står ju sist i hela det här textavsnittet om europapar-

lamentsplatsen där landskapsregeringens målsättning fortsättningsvis är att er-

hålla en av Finlands platser europaparlamentet inför nästa val i europaparlamen-

tet. Min fråga är då att hur ska det gå till? Kanske lantrådet kan komma här med 

några tankegångar hur vi ska gå vidare? Det är kanske den fråga som är svårast att 

lösa av de här inflytandefrågorna, det är åtminstone mitt intryck, men kanske 

lantrådet har ljus att sprida över just den här saken.  

Sen finns det många intressanta frågor som vi gärna vill höra om. Hur går det 

med den här sälfrågan? Hur går det för tullcodexen, blir det några lättnader för de 

som drabbas av de negativa konsekvenserna av skattegränsen? Det finns många 

andra frågor här som jag tror är av stort medborgerligt intresse, inte bara de pro-

cessuella faktiskt innehållet i alla kommissionens meddelande som man radar 

upp här. Det känns som en väldigt ”tyst” remiss. Ingen från majoritetsblocket ver-

kar insatt eller villig att säga något, förresten har ltl Olof Erland begärt ordet, men 

då brukar han mest skälla på socialdemokraterna, vi får väl se om det blir något 

annat den här gången. Det saknas på något vis ett politiskt budskaps och engage-

mang. Det är helt tyst, och nu tystnade den sista rösten tydligen. Vad vill majorite-

ten med det här pappret? Ska det bara begravas i självstyrelsepolitiska nämnden 

och tystnaden ska fortgå? Det är i så fall väldigt tråkigt för här finns ju många vik-

tiga frågor att debattera.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Värderade talman! Ltl Sundback är inte med i talmanskonferensen och jag 

har förståelse för hennes frågor. Talmanskonferensen, och nu skyndar jag till 

talmannens undsättning av tekniska skäl, har uttalat principen om att efter 

avslutad remissdebatt fattas beslut om remiss, därtill talmanskonferensens 

sinnevärld såsom framgår, förslår remiss till självstyrelsepolitiska nämnden 

som hör alla övriga utskott för att få denna breddning i debatten som ltl 

Sundback efterlyst.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jo så är det ju, men vi är inte här bara för vår egen skull bästa vicetalman 

Gunnar Jansson, vi är ju här för att tjäna folket. Om vi ska kunna tjäna folket 

så är det viktigt att tala om på vilket sätt och inte att vi sitter i slutna rum och 

pratar med varandra. 
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman, jag uttalade redan vi remissbehandlingens första del, tillfreds-

ställelse från liberalernas sida över meddelandet som enligt vår åsikt utgör 

ett gott underlag för den fortsatta debatten. Det sade jag här och jag tror att 

ltl Sundback hörde det. Nu fortsätter detaljbehandlingen i utskotten, hoppas 

vi i varje fall att nämnden går inför, det tänker vi plädera för i nämnden. 

Därefter kommer det betänkanden jämte yttranden som utgör underlag just 

för den debatt som Sundback nu efterlyser.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, herr talman! Jag är tacksam för all den här informationen om procedu-

rerna här i lagtinget. Det är ju väldigt informativa repliker. Men kanske då 

vtm Gunnar Jansson kan förklara hur landskapsregeringen skall arbeta för 

att Åland får en europaparlamentsplats inför nästa val som det sägs här?  

Talmannen: 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag noterade också att ltl Sundback sade att det här ev. remit-

teras med självstyrelsepolitiska nämnden och så är det bra med det. Det är 

bra om vi kan vara överrens om det att det skall remitteras till självstyrelse-

politiska nämnden. Men självstyrelsepolitiska nämnden är inte huvudorgan 

för de här frågorna utan de varje specialutskott som är det. Den diskussionen 

vi fört inom självstyrelsepolitiska nämnden under året om hur EU frågorna 

ska hanteras i lagtinget, gör att det här pappret är ett utav de väsentligast po-

litiska pappren för vad man ska jobba med i specialutskotten för att var ajour 

i ett så tidigt skede som möjligt med EU frågorna. Det har vi sagt att är nöd-

vändigt, man ska inte komma rusande sedan när det är för sent. Därför är 

det väsentligt att landskapsregeringen när man lämnar det här pappret för 

en dialog med lagtinget så att det sprids ut till utskotten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag kan bara instämma i ltl Roger Janssons resonemang. Jag 

tycker också att det skulle vara viktigt att regeringen och majoritetsblocket 

diskuterade vilka frågor man särskilt kommer att lyfta i de olika utskotten. 

Efter den här tysta remissen så tror jag att det blir ganska tunna betänkan-

den som vi får se.  

Talmannen: 

Replikskiftet är avslutat.     

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringen hade som avsikt att vi skulle ändra lite på det 

här arbetet hur ärenden prioriteras i arbete med olika EU frågor. Vi drog ut en 

riktlinje i fjol i samband med det EU meddelandet som sedan lagtinget behandla-

de i december tror jag. Vi drog då upp de övergripande politiska riktlinjerna hur vi 

ser på EU arbetet under de kommande fyra åren, för hela mandatperioden. Mot 

den bakgrunden ska man läsa årets meddelande, där vi gör det, som vi har sagt i 

det övergripande programmet. Vi väljer ut de konkreta frågor som vi ser att är vik-

tiga att vi från landskapsregeringens sida följer. Med våra begränsade resurser 
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som vi har i förvaltningen måste vi prioritera det som är avgörande och viktigt för 

självstyrelsen och för landskapets utveckling.  

Det här med tekniken, när jag hördes i nämnden i höstas beskrev jag den här 

processen, då hade vi en annan tanke. I stället för att komma till lagtinget med ett 

meddelande där vi lyfter ut de här frågorna så ville vi söka en kontakt och en dis-

kussion med de olika specialutskotten i lagtinget. Det är specialutskotten som 

även ska följa de här prioriterade frågorna. Det är specialutskotten som ska ge 

grönt ljus för olika positioner som antas, för olika grön- och vitböcker som kom-

mer och för olika lagstiftningsåtgärder som kommer från kommissionens sida. 

Det här har vi sagt år efter år att vi måste bli bättre på att i ett tidigt skede följa 

hanteringen av EU ärenden. 

Det finns inte utarbetat ett system för hur landskapsregeringen kan gå med de 

här årliga prioriteringarna till specialutskotten. Därför valde vi att göra det här 

meddelandet så att det kommer via salen för en remissdiskussion och förhopp-

ningen är den att det remitteras till förslagsvis nämnden, som har övergripande 

ansvar av EU frågorna. Nämnden i sin tur skulle efterhöra de olika specialutskot-

tens åsikter. Förhoppningen från vår sida är att specialutskotten noga, tillsam-

mans med ledamoten och beredande tjänstemän, diskuterar de här enskilda frå-

gorna och får ett grepp om frågorna. Det är det som EU arbetet handlar om. Kon-

kreta frågor som påverkar vår politik. Det om tekniken.   

Ltl Roger Jansson lyfte upp Östersjöstrategin som en av de viktiga frågorna, 

förutom tullcodexet. Jag skulle säga att de områden som vi har valt ut, de är noga 

utsållade bland många hundratal ärenden som finns på kommissionens årspro-

gram.  

Vi har valt ut de som vi ser att kommer att ha en stort och direkt inflytande på 

Åland och den åländska politiken.  

Östersjöstrategin, det är så att vi har varit aktiva i de frågorna. Miljöbyrån har 

följt arbete på ministerierna, man är med på tåget, man har lämnat över de 

åländska positionerna. Vi har dessutom haft kontakter till Sveriges regering efter-

som Sverige blir ordförandeland. Man kommer särskilt att fokusera på Östersjö-

strategin under sitt ordförandeskap. Därav har vi velat framhålla hur viktigt det är 

att lyfta in Åland i det arbetet. Kanske vi kan vara delaktiga på ett eller annat sätt. 

Vi har varit aktiva till den delen och kommer att fortsätta att följa det arbetet. 

Vi har även ett meddelande till lagtinget på kommande. Här är viktiga frågor, 

det handlar inte enbart om miljö, det handlar lika mycket om ekonomi. Det är vik-

tigt att vi följer utvecklingen i Östersjöregionen.  

I det här EU meddelandet har vi tagit upp de frågor som vi kommer att jobba 

med under år 2009. Det är det som är avsikten med meddelandet.  

När det gäller Lissabon delen så kommer vi, som vi säger i meddelandet, att 

fortsätta att följa upp den processen när det handlar om inflytandefrågorna. Vi 

har nått vissa resultat i förhandlingarna. Vi har ett principdokument, vi har änd-

ringar i självstyrelselagen till två delar. Nu är det viktigt att landskapsregeringen 

ser till att överenskommelser även verkställs. Därför har vi också skrivit in det här 

i meddelandet. Första steget är principdokumentet, som ltl Roger Jansson sade, 

kommer det här principdokumentet att processas vidare det kommer att antas av 

regeringen. Så här långt är det ministern i utskottet som har godkänt det och un-

der våren kommer det att lyftas upp på regeringens bord och antas av regeringen.  

Det är viktigt att komma ihåg, även om ltl Roger Jansson säger att det här är 

bara kodifiering av praxis, att här är ett sammanhållet dokument där alla infly-

tandefrågor finns med i ett dokument som anger hur relationen mellan landska-
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pet och regeringen ska skötas i framtiden när handlar om EU frågor. Det här är ett 

principdokument, ett löfte från regeringen, som de kommer att anta i ett reger-

ingsbeslut. Det kommer att vara hållbart på sikt. Förutom de fyra inflytandefrå-

gorna finns dessutom språket inlyft i beredningen, där situationen måste förbätt-

ras.  

Här finns även med ikraftträdande av internationella fördrag. Ålands roll när 

man ingår internationella fördrag måste förtydligas, där har vi också eftersträvat 

en ändring i självstyrelselagen. Allt de här finns i principdokumentet. Vår roll är 

nu att följa upp det här och se till att det fattas beslut om det och att det efterlevs.  

Angående ändringar av självstyrelselagen. Det finns ett utkast till en proposi-

tion när det handlar om talerätten i EG domstolen. Visst kan man tycka som ltl 

Barbro Sundback att det är parlamentsplatsen som är den svåra, visst är det så. 

Den har varit den svåra ända sedan – 95. Nog har också talerätten i EG domstolen 

varit svår och det har suttit hårt inne innan vi ens kom så här långt att vi har en 

proposition på kommande. Det har varit en ganska lång och mödosam väg att nå 

dit. När man är har uppnått goda resultat då är det inte svårt längre, då har vi nått 

i mål. Den svåra frågan med parlamentsplatsen den kvarstår. Det arbetet har varit 

svårt hela vägen sen – 95, det arbetet är fortsättningsvis svårt. Jag har inte en fär-

dig modell om hur vi ska nå i mål med det. Det har vi har uppnått är att i princip-

dokumentet har ändå givits ett löfte att man ska jobba på europeisk nivå.    

Vidare, när det gäller ändringar av självstyrelselagen den fjärde inflytandefrå-

gan som handlar om subsidaritetskontrollen och att trygga lagtinget möjlighet att 

delta i subsidiaritetskontrollen. Det är även en fråga som kommer att regleras i 

ändringen i självstyrelselagen, ett arbete som pågår som ska vara färdigt i sam-

band med att och om Lissabon antas, då ska också lagtinget tryggas den möjlighe-

ten.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka lantrådet för att vi fick en politisk presenta-

tion och en sorts prioritering av frågorna. Jag uppfattar att det är framför allt 

Östersjöfrågorna och inflytelsefrågorna i relation till Lissabonfördraget. Det 

är också trevligt att höra att ett meddelande om Östersjöfrågorna är på 

kommande. Jag hoppas verkligen att det kommer så fort som möjligt så att vi 

hinner behandla det förrän det svenska medlemskapet, att det inte blir en 

marginell diskussion när vi kommer tillbaka i höst. Då är det meningslöst 

med det arbete, kanske inte helt, men man har vissa önskemål på det här 

svenska medlemskapet och ordförandeskapet. Det skulle vara bra om vi hade 

en parallell diskussion här. Det är min första fråga, får vi det här så vi hinner 

diskutera det i vår? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, jag tror inte man ska uppfatta det som att jag har sagt att en fråga är 

prioriterad, framom de 14 andra. Det är 15 frågor som vi har lyft upp i det 

här meddelandet. Vi har vi gjort den bedömningen, att av de 100-tal olika 

ärenden som är aktuella, så är det här som vi ska lägga våra resurser på de 15 

frågor som finns upptagna här. De är alla viktiga på ett eller annat sätt.  

När det gäller Östersjömeddelandet så jobbar vi med det i förvaltningen. 

Avsikten är att det ska komma under våren. Det är ännu inte klart, men så 

jobbar vi. Det är riktningen.  
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Det här med utskotten, det är viktigt med den här kontakten för relationen 

och diskussionen för vår del. Att vi faktiskt har den kontakten till utskotten. 

Det är utskotten som ska vara sakkunniga i de här olika områdena. I när-

ingsutskottet finns flera frågor som är väldigt aktuella, stora frågor som har 

gått redan en bit på väg.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är kanske ändå lagtingets ansvar att sköta processen när 

meddelandet har kommit hit, men jag kan förstå lantrådets synpunkter i den 

här frågan.  

Angående Lissabonavtalet, så uppfattar jag läget så att lantrådet menar att 

förhandlingarna är avslutade. Det enda som man nu gör från regeringens 

sida är att följa upp de överenskommelser som har gjorts, att de verkställs på 

finländsk sida. Flera frågor är ännu oklara, när tänker statsrådet ta det här 

principbeslutet? Eller är det en hållhake på oss att vi ska godkänna Lissa-

bonavtalet och så beslutar de om det, eller finns det några andra överens-

kommelser om tiden för beslutet? 

Det är säkert så att det ligger mycket arbete bakom det här talerättsförsla-

get, men min bedömning är den, att det var lagtingets gemensamma motion 

under förra mandatperioden som lade grunden för det arbetet. Allt det som 

har följts efteråt skulle inte ha kunnats göra om inte grundlagsutskottet i 

riksdagen hade påpekat att det här var ett systemfel. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Så tror jag att det fungerar med EU frågorna, det är det här 

långsiktiga arbetet och målmedvetna arbetet som också ger resultat. När det 

gäller inflytandefrågorna har det arbetats på att förbättra inflytande på 

många sätt under åren. Olika regeringar har tagit olika initiativ, det stämmer 

som ltl Barbro Sundback säger, motionen från lagtinget och andra initiativ 

som även har gjorts inom riksdagen. Man har nött på de här frågorna. Det 

ger till slut resultat att man är målmedveten och långsiktig i arbetet. När vi 

började förhandlingarna i februari, mars då fanns ingen öppning för någon 

ändring i självstyrelselagen, överhuvudtaget. Det här året har vi ändå kom-

mit en bra bit på väg.  

Ltl Roger Jansson, replik  

Tack herr talman! Lantrådet uttrycker sig så att hon är ensam i självstyrelse-

politiska nämnden om behovet av att utskotten behandlar EU ärenden, och 

särskilt de prioriterade som fanns i fjolårets meddelande och som finns i 

årets meddelande. Trots det här så har antalet samråd med lagtingsutskotten 

varit oförändrat, tre samråd under året, jämfört med året före. Antalet in-

formationsärenden är oförändrat, tre stycken till lagtinget. Dock så att nu 

har utskotten inte fått ett enda under 2008 utan att alla tre har gått till själv-

styrelsepolitiska nämnden. Vilken är lantrådets analys av att målsättningen i 

arbetet, varför har den inte varit framgångsrik?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, jag tycker inte att den är bra den här statistiken. Precis så har det 

varit vid nästan alla meddelandet så länge vi haft EU meddelande. Jag ser 
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det som att vi har från landskapsregeringen har en roll att spela, också lag-

tinget har en roll att spela. Vi måste mötas för att hitta en modell så att vi blir 

bättre på det. Vi försöker hitta ett annat arbetssätt för att komma till också 

bättre statistik i slutändan. Vi har valt ut 15 huvudsakliga områden som vi 

fokuserar på. När man tittar på meddelandet från ifjol så hade vi en jätte-

bredd. Då är det svårt att lyfta upp de enskilda ärendena som var prioritera-

de. Nu har vi koncentrerat våra resurser på några ärenden och hoppas vi ska 

göra ett bättre arbete där. Sist och slutligen så handlar det om en resursfrå-

ga.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Min andra replik gäller lantrådets information om inflytande-

frågorna där hon sade att alla fyra inflytandefrågorna är med i Finlands re-

gerings principdokument. När det gäller den viktiga frågan om deltagande i 

ministerrådet så är det riktigt att det finns på ett par rader sagt att man har 

möjlighet att förverkliga någonting inom ramen för nuvarande formulering i 

självstyrelselagen. Den viktiga frågan om hur man ska förverkliga de åländs-

ka ministrarnas deltagande i ministerrådsfrågor när specifikt åländskt in-

tressanta ärenden är uppe, det finns ingenting alls om. Det är ju där det bor-

de finnas enligt brittisk modell om inte annat. Man kan nog inte säga att all 

fyra inflytandefrågorna är tillfredsställande hanterade i principdokumentet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, i principdokumentet klargörs riktningen. Åland skall vara delaktig 

hela vägen i beslutsfattande i ministerrådet. Där har vi lagt stor vikt vid att vi 

faktiskt är med hela processen och även ska se till att vi har resurser att vara 

med, ända från det att man börjar ge positioner när ett ärende är på kom-

mande. Det här kräver otroligt mycket av oss, för att vi ska kunna vara med 

från början ända fram till ministerrådsmötet är slutgiltigt och man klubbar 

ärendet. I den här processen så är det ytterst få ärenden som hamnar runt 

bordet där ministrarna samlas. Det är egentligen den frågan som vi har fast-

nat vid när vi har diskuterat det, att det är runt bordet när ministerrådet 

sammanträder som Åland borde vara med. Så långt är vi, att vi har alltid full-

ständig rätt att medverka i delegationen för ministerrådet. Det är helt klart 

uttalat. Dessutom finns preciseringar från justitieministeriet till de olika mi-

nisterierna som följer av det här principdokumentet, där man har konkreti-

serat hur Åland skall tas med i beredningsprocessen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tog upp inflytandefrågorna förra gången det här ärendet 

var uppe till diskussion. Jag fick inte svar då, så jag tycker det är bra att lant-

rådet tar upp frågorna nu. Jag vände mig emot det att landskapsregeringen 

skriver att när det gäller inflytandefrågorna har man uppnått goda resultat. 

Jag noterade att lantrådet sa att man har uppnått vissa resultat, det är lite 

närmare verkligheten, enligt mig. Lagtinget har varit enigt om att man ska ha 

dessa fyra inflytandefrågor lösta på ett tillfredsställande sätt. Enbart en av 

fyra, talerätten, finns det lösning på. En arbetsgrupp har lagt fram ett lagför-

slag, där lagtexten är okej, sedan kan man ha åsikter om detaljmotiveringar-
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na. Men det har inte gått igenom vare sig regeringen eller riksdagen ännu att 

vi skulle säga JA till Lissabonfördraget.   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, ändring i självstyrelselagen när det gäller talerätten i den riktningen 

vi vill. Ändring i självstyrelselagen när det gäller subsidaritetskontrollen i 

och med att Lissabon trädde i kraft, i den riktning som lagtinget vill. Minis-

terrådsarbete konkretiseras och tydliggörs i enlighet med den lagändring 

som trädde i kraft 20004. Det vi jobbar med och försöker få att börja funge-

ra, det är just det här att vi ska kunna vara med hela vägen, ha resurser att 

vara med hela tiden, hela vägen. Det kräver otroligt mycket resurser. Det 

handlar om prioriteringar också för vår del. Vi har en överenskommelse att 

vi kan vara med hela vägen. Ålands röst ska höras hela vägen.  

Parlamentsplatsen, där har vi inte nått i mål. Det enda vi har är att man i 

principdokumentet säger att principiellt så borde en plats i parlamentet vi-

kas för Åland på europeisk nivå.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Både beträffande talerätten och subsidaritetskontrollen så har vi inte de änd-

ringarna inne i självstyrelselagen. När det gäller subsidaritetskontrollen står 

det klart och tydligt att beredningen av ändringen i självstyrelselagen är be-

roende av tidtabellen för Lissabonfördraget ikraftträdande. Om lagtinget går 

med på Lissabonfördraget, kan det bli något i annat fall inte.  

EU parlamentsplatsen, lantrådet nämnde i sitt anförande att det är svårt, 

jag vet att frågan är svår, men att man därifrån ska ge upp och börja diskute-

ra någon assistentplats till ett SFP:s ev. parlamentariker, det hamnar lite 

snett.  

När det gäller deltagande i ministerrådet, det finns ingen automatik, det 

har inte funnits tidigare och det finns inte efter ändring i självstyrelselagen 

heller. Den åländska ministern kan medverka i den finska delegationen, kan 

medverka. Finns ingen möjlighet att man från åländsk sida på ett klart och 

tydligt kan föra fram de åländska åsikterna.    

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman, jag tycker att det är en framgång i det att vi faktiskt har skiljt på ta-

lerätten och subsidaritetskontrollen. Ändring av självstyrelselagen kommer 

redan nu, när det gäller talerätten. Subsidaritetskontrollen, ändring av själv-

styrelselagen kommer i o m att Lissabon träder i kraft. Det har ingenting 

med Ålands lagting att göra utan det har att göra med om Irland och andra 

säger JA. Om Lissabon blir en verklighet, det är först då som vi kan ändra 

självstyrelselagen. Det finns ingen mening med att gå in i självstyrelselagen 

innan man vet det här.  

När det gäller ministerrådsarbetet, det vi har utarbetat det är praxis, den 

konkreta verkligheten, hur vi är delaktiga hela vägen. Det har inte utarbetats 

tidigare, det har funnits en början till det, vissa ledamöter har från land-
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skapsregeringen deltagit men man har inte haft en praxis, man har inte kon-

kretiserat det som ändrades 2004 i självstyrelselagen.      

 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman. Vi i Finland lagstiftar Ålands lagting och Finlands riksdag, 

folkvalda församlingar. I EU lagstiftar ett regeringsorgan, unionens råd. Det 

är därför som jag välkomnar att lantrådet lyfter 15 lagstiftningsområden. Det 

är meningen att vår regering ska påverka rättsakternas utveckling i unionen. 

Det är så här debatten ska föras vill jag som ett klarläggande framhålla. Här 

ska inte lagtinget i plenum stifta EU lagar, här ska lagtinget via sina organ, 

påverka lagarnas innehåll. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det här ärendet bordlades för mig i ett tidigt stadium förra gången. 

Jag ska ta upp några viktiga frågor på ett mer övergripande plan. Det här medde-

landet är en uppföljning till det som behandlades i lagtinget i december. Det rör 

till största delen det som landskapsregeringen väljer ut av många frågor som är 

aktuella i EU. Jag generaliserar lite när det gäller EU processen. Jag tycker att ti-

den är kommen för lagtingsledamöter som talar för att vi inte har nått ända fram 

och att inflytandelösningarna som nu finns inte är acceptabla, inte tillräckliga. 

Vad är alternativet då? Om inte EU är bra så måste det finnas något bättre. Det 

måste föras fram att det är där bevisbördan ligger. Vi vet ju alla hur det är att vara 

med i EU, med för- och nackdelar. Vi vet någorlunda var vi hamnar i inflytande-

frågorna. Säger man att parlamentsplatsen är nödvändig, ett absolut krav så då 

får man räkna med att börja se efter alternativ.  

Talman, man kan generellt säga att EU handlar om två huvudsakliga områden i 

grunden, det är statsorganisationen och det är ekonomin. När det gäller statsdi-

mensionen på det hela så är den viktig för den säger också var de åländska be-

gränsningarna finns på ett formellt plan. Den åländska autonomin, självstyrelsen 

är ingen stat utan det är snarare som rättsvetaren och juristen Johan P Klinte 

skrev i sin avhandling 1936 om territorialkorporationen att Åland är ett stats-

fragment. Det finns alltså statligt inslag i det hela, men inte en egen stat. Den dis-

kussionen hade jag senaste plenum här med ltl Roger Jansson om att Finland inte 

är den del av statsmakten utan en statsmakt där den offentliga makten är delad. 

Det är ganska väsentligt när man då försöker se vad som är möjligt att uppnå i EU 

inflytande.  

Ekonomin, där gick Åland in medvetet med en konsekvensanalys som sade att 

det är bättre att vara med i EU än utanför. Det var även två folkomröstningar. Den 

ekonomiska argumentationen var att vi kommer med i ett handelsområde, en inre 

marknad som då skulle vara beroende av om Sverige och Finland är med. På den 

tiden var jordbrukspolitiken ett stort problem inom EU. Den politiska dimensio-

nen var den att det var dålig styrfart på jordbrukspolitiken, det var en stor bud-

getpost dessutom. På det här området har EU utvecklats så som vi hade tänkt oss 

på många områden, bortsett från en också medveten begränsning som var skatte-
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unionen och tullunionen, d v s att Åland är ett tredje land i förhållande till vissa 

skatter. Därmed uppstod en onödig skattegräns, som jag brukar säga.  

I en regeringsproposition 1994 skrev regeringen att den här gränsen ska göras 

osynlig, inte bara mellan Åland och riket utan också resten av EU så småningom. 

Den här propositionen ledde till överklagande till kommissionen som bad Finland 

att strama till tillämpningen av administrationen vid gränserna. Därmed har vi en 

skattgräns som är ett hinder för handeln.  Skattegränsen vilar på skatteundanta-

get som möjliggör skattefri handel i sjötrafiken och lufttrafiken. Vi känner till att 

det är ett problem som hänger med och kan t o m bli ett större problem beroende 

på hur förhandlingar utfaller.  

Jag tror att det finns möjligheter att utveckla elektroniska system för införsel 

och utförsel, export och import, som skulle kunna lösa den här problematiken, om 

det finns kapacitet att göra de utredningar som behövs.  

Om man tar utgångspunkten i hela europapolitiken som den statliga delen och 

den ekonomiska delen så kan man säga att EU har utvecklats genom att miljöfrå-

gorna har kommit till, den s.k. Göteborgsdeklarationen. Även den här typen av 

strategiska val som s.k. Lissabonstrategin som säger att EU ska bli världens mest 

konkurrenskraftiga region inom tio år. På sätt och vis kan man säga med lite ironi 

att det ser ut att lyckas eftersom USA har vänt neråt ganska kraftigt, medan EU 

tack vare euron och andra centralbanksåtgärder kan hålla en viss stabilitet rent 

generellt som ett medeltal. Skillnaden mellan öst och väst kommer att återigen bli 

större. De östliga länderna som har inlett sin utveckling av marknadsekonomin, 

har åkt på några ordentliga smällar, bl.a. beroende på lättvindig skattepolitik och 

spekulation.  

När det gäller den åländska positionen, ekonomiskt sätt, så är vi en del av euro-

området, vi är en del av den inre markanden, vi har också dragit fördel så här 

långt av sjöfartspolitiken. Den strategi för sjöfarten som det här meddelandet re-

fererar till är en strategi som ska gälla fram till 2018, den ger inte så mycket nya 

besked när det gäller skattepolitiken, där har vi tonnageskattesystemet, nettolö-

nerna o s v som en etablerad grund. Meddelandet och strategin sysslar mycket 

med handelspolitik, globala frågor, säkerhet och miljö. Det är också synnerligen 

viktigt för Östersjön. 

Den skattepolitik som bedrivs i Finland och Sverige, som ger oss konkurrens-

nackdelar i sjöfarten, där borde det finnas utrymme för åtgärder på ett nordiskt- 

och ett europeiskt plan.  

Herr talman! När det gäller inflytandefrågorna så kan vi konstatera att de om-

råden som har möjlighet att delta fullt ut i ministerrådet, som vi har studerat, Bel-

gien och Tyskland, det är helt beroende på att de har exklusiv behörighet inom 

områdena. Federationen kan inte representera de tyska länderna i vissa frågor. 

Samma sak i Belgien, federationen kan inte representera regionerna i vissa frågor. 

Därför har man ett komplicerat system för att få den här representationen ordnad 

på något sätt.  

När det gäller Scottland och Storbritannien, jag har sagt det tidigare här i lag-

tinget tydligen inte till så stor nytta men det kan var värt att upprepas, det är en 

Memorandum of Understanding som Scottland har med regeringen i London. Det 

är ungefär samma dokument som Åland fick i augusti 2001, där vi fick ett papper 

på att vi kunde delta i ministerrådsmöten. Det var ett resultat från våren 2001, 

när jag var ny i landskapsregeringen, när vi fick tillstånd att delta på minister-

rådsmötena på ett mera principiellt sätt genom överenskommelsen. Före det så 
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vet jag att ltl Gun Carlson hade suttit med vi något möte och möjligen även ltl An-

ders Eriksson. Det fanns ingångar till de fina salarna i Luxemburg och Bryssel.  

Ett av problemen i ministerrådsprocessen har varit att ha resurser att förbereda 

sig på ärenden vilka är ganska omfattande. Det möte som jag deltog i, om bl.a. 

sjösäkerhet, var det ungefär 10-12 tjänstemän som hade varit sysselsatta med det 

ärendet, jag skulle då motsvara den kapaciteten. Det säger sig självt, att då måste 

man ordna det på ett annat sätt genom att samverka i processen.        

Talman, om vi tar de här fem inflytandefrågorna som är aktuella i samband 

med Lissabon och EU. Då undrar någon om varför det är fem, det är ju fyra. Jag 

skulle gärna vilja lägga till en.  

För det första har vi parlamentsplatsen, där kan man hävda vår legitima rätt 

genom att vi har ett annat politiskt system. Man kan se på den juridiska delen och 

argumentera för att Åland är exklusiv i sin behörighet på självstyrelsens områden, 

men så är det egentligen inte i juridisk mening, utan staten är en och staterna 

samarbetar och de har sitt parlament.  

Talmannen  

Det har nu gått 4 min och 55 sekunder över den rekommenderade tiden!   

 

Man kan mycket väl hävda att vi inte har politisk representation i parlamentet. 

Nu är det ett undantag eftersom socialdemokraterna i riket ställer upp en s.k. 

åländsk kandidat som då skulle vara unikt att Åland representeras av en person 

bosatt utanför Åland. Då har vi väl givit upp ambitionerna att Åland är ett eget po-

litiskt system som borde ha en egen representation. Det återstår att se om det le-

der till några alternativa EU politiska konsekvenser. 

När det gäller ministerrådet så har jag redan nämnt att de områden som har 

exklusiv behörighet har också en annan formell utgångsposition. När det gäller 

domstolar så har vi inte sämre läge än andra autonomier. Med den här proposi-

tionen om den går igenom så har vi ett bättre läge än de flesta europeiska områ-

den av den här karaktären.  

Det gäller subsidaritetskontrollen, där kan man säga att det hade varit bättre 

om vi hade haft två nationella parlament. Den processen skulle då ha beslutats 

2007  i juni när det var diskussion om protokollen till Lissabonfördraget.  

Herr talman! Stat och ekonomi är utgångspunkterna för EU. Miljö-, tillväxt-, 

klimat- och fredsfrågor är sådana saker som tillkommer och är en del av utveck-

lingen av EU. Jag har för min del svårt att se alternativet till att Åland skulle vara 

med i EU. Jag anser nog att bevisbördan ligger på dem som anser att vi inte ska 

vara med p.g.a. bristande inflytande. Då har vi förebilder i Europa som Andorra, 

Liechtenstein, San Marino, kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man. Det be-

tyder främst att vi står utanför olika EU program, vi måste ändå harmonisera våra 

lagar och jordbruket får förhandla hårt för att få marknadstillträde t o m i Åbo-

lands skärgård. Det blir alltså två jordbruksområden i Finland och vem som ska 

vinna på det, jag inte se att det är jordbrukarna i riket.   

Talmannen:  

Inga repliker har begärts. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Lagtinget har visat, åtminstone initialt när den här mandatperioden in-

leddes, ett intresse för europeiska frågor. Idag är inte aktiviteten särskilt ”sprit-

tande” med kanske 25 % av ledamöterna är inne i salen just nu. Man får hoppas 
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att när det kommer till det enskilda utskottet, om så blir fallet, kanske det blir lite 

mer intressant och kanske mer på konkret nivå. Hittills har det inte varit särskilt 

stort intresse för de här, som vi egentligen borde intressera oss för och ha åsikter 

om vilka frågor landskapsregeringen har för avsikt att arbeta med. Det är bra att 

det kommer så här pass tidigt, det kan man förvänta sig tidsmässigt när man kan 

få ett meddelande om vilka prioriteringar man kommer att ta från landskapsre-

geringens sida. Verksamheten för 2008 fick vi i december, då är det lite sent att 

säga vad man tycker om det. Därför är det bra att det kommer så här pass tidigt.  

Det är väldigt synd att man inte från åländsk sida överhuvudtaget har noterat i 

sina prioriteringar ett "Europa nära medborgarna". Det är ett prioriterat område 

för lagstiftning och arbetsprogram för 2009 ifrån kommissionens sida men det 

här är inte överhuvudtaget prioriterat från åländsk sida. Det här skulle kanske 

vara mer ”sprittande” för den enskilda medborgaren om man skulle se att det 

hade en reell och omedelbar effekt. 

Man nämner här om invandrarpolitik, där det är väsentligt att man arbetar för 

att få en gemensam invandrarpolitik. Det här är något jag funderade på inför bud-

getåret 2009 och avsåg att skriva en finansmotion för att vi på Åland skulle få nå-

gon form av samordnare för de personer som väljer att flytta till Åland och som 

också har språksvårigheter och svårigheter vad beträffar byråkratin. Jag kunde 

läsa i budgeten för 2009, under kapitel integration på sidan 16, hade landskapsre-

geringen nämnt att man skulle starta upp ett samordningsprojekt där det skulle 

ingå en samordnare. Jag förde endast debatten här i salen och skrev ingen fi-

nansmotion. Trots att jag visste vid den tidpunkten att det här är ett område som 

faktiskt många människor upplever svårigheter runt. Man flyttar hit, det mycket 

byråkrati och formalia, många besök som ska göras på olika instanser, man vet 

inte vad man ska göra, inte med vem man ska prata, man har inte heller språket. 

Här skulle det vara viktigt att man har en guide eller en person som skulle kunna 

vägleda en.  

Jag ser till min förtjusning att det finns en hemställningsmotion skriven av ltl 

Camilla Gunell angående integration av inflyttare. Jag hoppas att vi får en livliga-

re debatt angående den motionen och innehållet i den vid ett senare tillfälle. Jag 

tycker det skulle vara intressant att höra landskapsregeringen om var och hur det 

här samordningsprojektet ligger till idag. Hur hanterar man det? Problemet har 

inte försvunnit bara för att man hade en skrivning i budgeten, utan det är ju den 

verklighet som de här personerna lever i som vi måste förbättra. Vi vill att vi ska 

blir fler ålänningar, vi kan inte producera de här nya ålänningarna själva, vi måste 

även räkna med en viss inflyttning. Vi måste också kunna ta emot människorna på 

ett bra sätt, så att alla känner sig trygga i den tillvaron som man kommer till.  

Vi har också haft diskussioner om språkkurser i svenska, ingenting av det här 

nämns det tycker jag är synd, man borde ha haft det med. Det är väldigt detaljerat 

annars och ingående under vissa områden men det här har man helt lämnat bort. 

Jag skulle vilja ha en förklaring till varför och på vilket sätt det här fungerar 

idag? Det måste tydligen fungera på ett bra sätt eftersom man inte nämnt det och 

inte har det med i det här programmet, tack.  

Landskapregeringsledamot Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det ställdes en fråga här av ltl Lindholm angående integratio-

nen hur det ligger till just nu. Jag kan upplysa om att för tillfället så har det 

gjorts en förstudie som är färdig. Jag kan hänvisa till att det står i budgeten 
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för 2009 hur det ska utvecklas vidare, vi diskuterar frågan i tilläggsbudgeten 

också.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Jo, talman det var precis det jag sade, jag hänvisade t o m till sidan och kapi-

tel. Det var just därför när den skrivningen fanns som jag inte heller lade en 

finansmotion. Vid olika tillfällen också när vi har haft ambassadörer på be-

sök till lagtinget har vi märkt problemet. Vi hade vi ett tillfälle Rumäniens 

ambassadör i Finland på besök, han påpekade att i de kontakter han har haft 

med sina hemlands medborgare som numera är bosatta på Åland, att det här 

är ett problem. Då måste vi försöka göra något åt det. Nu diskuterade man 

det här, men det är inte tillräckligt. Jag skulle vilja se att man hade en analys 

och en samordning på gång eftersom man nämner ett samordningsprojekt. 

Man borde ha kommit mycket längre än att man bara diskuterar det. 

Landskapsregeringsledamot Roger Eriksson, replik    

Herr talman! Som jag just sade så har det gjorts en förundersökning den är 

klar. Där finns det olika riktlinjer hur man ska gå till väga med det här ären-

det i det åländska samhället framöver. Som allting är så hänger det förstås på 

budgetfrågor och ärendet diskuteras nu i tilläggsbudgeten. Mera kan jag inte 

säga i detta skede.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman, jag skulle vilja ha ett förtydligande i den här frågan. När kan vi för-

vänta oss att landskapsregeringen har påbörjat det här projektet som man 

nämner i budgeten för 2009?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamot Mats Perämaa 

Herr talman! Det ställdes en fråga här tidigare i debatten om det som landskaps-

regeringen skrivit på sidan 13, kommissionen meddelande om EU:s framtida sjö-

transport politik. När jag bedömer den frågeställning som var här i debatten i för-

hållande till den sista meningen här, så kan jag hålla med om att det här är något 

otydligt skrivet. Det här meddelandet berör vitt och brett EU:s framtida sjötrans-

port politik. Det är ett oerhört stort och brett område. Utgående från det här 

meddelandet så kommer det att vidtas och förslås skilda åtgärdsförlag av många 

olika slag och betydelse. Det här berör hela sjöfartspaketet, som frågeställaren 

sade, och är av stor betydelse för oss. Det här meddelandet bereds på näringsav-

delningen på landskapsregeringen, andra delar av sjöfartspolitiken bereds på fi-

nansavdelningen. Vi har den här fördelningen för att kunna använda oss av resur-

serna så gott vi kan.  

Det andra meddelandet som nämns här, sjötransporter utan hinder i EU, det 

meddelandet kommer att antecknas till kännedom i landskapsregeringen de när-

maste dagarna. Jag tänker mig att landskapsregeringen bör samråda med lagting-

et i den frågan.  

Vad beträffar hela sjöfartspolitiken så kommer landskapsregeringen att delta i 

sjöfartens dag, nästa vecka på Alandica. Vi kommer att delta i ett seminarium, en 

av de inbjudna gästerna är en kommissions tjänsteman som jobbar med sjöfarts-

frågor. Vi förbereder en diskussion vid sidan om det officiella seminariet, där vi 

ska förhandla och diskutera EU:s sjöfartspolitik. Vi får ett bra tillfälle till det. Frå-
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geställningen som sådan och synpunkterna som sades var korrekta. Det här med-

delandet rör hela paketet, det kommer att leda till olika åtgärdsförslag.  

Ännu lite om sjötransporter utan hinder, det andra meddelandet, vi kommer 

att tillskriva kommunikationsministeriet våra synpunkter, i samband med att vi 

antecknar meddelandet till kännedom. 

Ltl Roger Jansson, replik      

Herr talman! Jag tackar för den här informationen, det visade sig att min 

minnesbild, trots att jag glömt min särskilda EU mapp hemma, var den att 

man under 2008 skulle förbereda ett arbete som under 2009 skulle fullföljas 

så att man 2010 kunde ha en uppdaterad EU politik för sjöfarten. Det här är 

ett utav de största politikområdena för landskapet Åland under 2000-talet 

hittills just sjöfart politikens riktlinjer, i den mån det kommer att bli några 

förändringar. Därför är det väsentligt att landskapsregeringen är aktiv i de 

här frågorna. Även att lagtinget är det, nu tror jag att det är finansutskottet 

som är huvudansvarig. Det borde samrådas här emellan. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamot Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Lagtinget kan tolka det som ett löfte om att jag avser att sam-

råda med lagtinget i utskott med de här frågorna. 

Talmannen  

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Ännu två stora politikområden, utbildning och kultur. Det finns inte 

ett prioriterat meddelande eller medlemsförslag, utbildning och kultur, framför-

allt inte utbildning. Är det något som är medvetet eller är det en miss? År 2009, 

vad var jag har fått information om, ett prioriterat område var innovationer inom 

utbildning och kultur. Det finns mycket europeiska pengar inom det området. Om 

inte det finns några prioriteringar upptagna av regeringen i meddelandet blir det 

lite svårt att föra det till kulturutskottet, speciellt i det här fallet när regeringen 

inte har åtminstone för 2009 några prioriteringar. Det är viktigt för talmanskon-

ferensen att diskutera hur man avgör remissen till kulturutskottet.  

Herr talman! Det tycks vara brist på kunskap om den ekonomiska diskussionen 

inom den europeiska unionen. Jag har nu två eller tre gånger bett minister Perä-

maa om åsikt i saken. Han väljer att springa ut eller koncentrera sig på andra vik-

tiga frågor. Den här övergripande frågan det får vi ingen diskussion om. Jag hop-

pas nu på att finansutskottet tar sig an den frågan och försöker reda ut hur det 

verkligen ser ut inom EU och medlemsländerna vad gäller resektionen och låg-

konjunkturen.  

Det finns olika politiska uppfattningar i europaparlamentet och i ministerrådet 

hur det här skall skötas. Vi som är socialdemokrater vi har den förmånerna att 

delta i ett brett nordiskt samarbete och får kvalificerad information och har in-

tressanta diskussioner med nordiska politiker också inom det europeiska samar-

betet.  

Poul Nyrup Rasmussen är ledare för den socialdemokratiska gruppen i Euro-

paparlamentet, vi var några som hade möjlighet att lyssna på honom, han presen-

terade den socialdemokratiska synen på hur det ser ut, varför det är så allvarligt 
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och vad vi som socialdemokraterna i ett europeiskt sammanhang bör jobba för. 

Det finns ingen orsak att gå in för den historiska bakgrunden men jag kan nämna 

kort att den socialdemokratiska gruppen framstår, för de flesta som sysslat med 

politik, för att det offentliga i den här situationen måste gripa in med ganska 

kraftfulla stimulansåtgärder. Det är den politik som Obama för, det är den politik 

som Angela Merkel för, det är den politik som Norge för, men det är inte den poli-

tik som Danmark för idag, inte Sverige och knappast heller Finland. Man säger 

från socialdemokratiskt håll att ekonomin måste stimuleras i de olika länderna 

men minst 1,2 % av bruttonationalinkomsten. Det för att hålla igång investering-

arna och sysselsättningen. Det här är kanske någonting som vår egen regering kan 

fundera över när man måste anpassa budgeten till försämrade inkomster.  

Idag, när man tänker på hur det olika länderna har stimulerat sina ekonomier, 

så kommer man i Europa bara upp till 0,85 % av BNP. Det är ett ganska stort av-

stånd till 1,2 % . De länder som blöder mest och som inte kommer att klara sig 

utan hjälp utifrån är de Baltiska länderna, Ungern och Rumänien. Det är klart att 

inom unionen kommer man att även att få ta ett ansvar för dessa mycket dåliga 

ekonomier.  

Det finns andra åtgärder, olika typer av regleringar som ska försöka på slut på 

avarter inom finansbranschen som under många år har utvecklats till någon sorts 

pyramidspel och där det inte riktigt finns täckningar för en massa värdepapper 

och system som har byggts upp under lång tid. Det är säkert åtgärder som behövs, 

med det tar lång tid att komma fram till överenskommelser både på europeisk- 

och global nivå. Det är ju långsiktigt. Det som ändå är väldigt osäkert, det är hur 

mycket s.k. bad loans som de stora bankerna har.  

Den som läser tidningarna lade säkert märket till statsminister Vanhanens 

krav, i samband med det senaste toppmötet, att få veta hur det egentligen står till 

med bankernas balansräkningar. Hur mycket där är s.k. likvida medel? Om det 

reds ut så kommer det att påverka bankernas kreditgivning. Det sker en föränd-

ring som en tillnyktring men samtidigt problematiskt för marknaden och för den 

här tanken att ”hjulen ska hållas igång”.  

Från socialdemokratiskt håll i euro så finns det en politik ur det här, andra par-

tier har annan politik. Jag tycker för min del att det är viktigt att försöka förstå 

hur man resonerar inom de olika blocken. Det påverkar oss, utan att vi kan göra 

så hemskt mycket, men vi kan lära av det och vi kan kanske p.g.a. de konsekven-

ser och slutsatser man kommer till också ha nytta av det i samband med vårt bud-

getarbete.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman!  När det gäller utbildning och kultur och EU politiken så 

hade vi inledningsvis tänkt ett annat arbetssätt som gjordes upp i EU medde-

landet.  Vi hade diskuterat fram i regeringen våra prioriteringar, vilka ärende 

som fanns på agendan för det kommande året utgående från arbetspro-

grammet . Vi ville gå till utskotten och diskutera det och sedan formulera ett 

kort meddelande. Det här stötte faktiskt på patrull via formaliseringen i lag-

tinget. Lagtinget tycket att det här inte var ett bra sätt att arbeta på. Det 

tycker jag fortfarande är lite synd, för då skulle vi få den här diskussionen att 

varför är inte det här är med den åländska EU politiken just när det gäller 

utbildning och kultur. Skulle vi då få tillfälle att få komma till kulturutskottet 

och diskutera prioriteringar för utbildning och kultur så skulle vi ha lyssnat 
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och frågat lagtingsledamöterna i kulturutskottet om de håller med oss om att 

EU inte har någon lagstiftningsbehörighet när det gäller EU politiken.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, herr talman! Det är mycket nu med det här hur regeringen ska gå via lag-

tinget direkt till utskotten. Jag vet inte om jag tycker att det är ett parlamen-

tariskt framsteg. Det är ju fortsättningsvis så att regeringen sitter på lagting-

ets förtroende. Vi är alla valda hit för att bevaka medborgarnas intressen. 

Om man inte här vill tala om vad man prioriterar så är det en tillbakagång 

tycker jag. Det förhindrar ju inte att man har kontakt med utskotten, det är 

egentligen utskotten som ska begära in information från regeringen. Den här 

utvecklingen med att det ska vara självstyrelsepolitiska nämnden och utskot-

ten som ska tala om för regeringen om politiken de driver är bra eller inte. 

Det är inte riktigt parlamentariskt.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Ja herr talman! Från landskapsregeringens sida tycker vi det är bra med dia-

log, att man diskuterar med hela lagtinget och även oppositionen. Däremot 

är det vår skyldighet att lägga ett förslag. Det förslaget som vi lägger så finns 

här, där vidhåller vi att utbildning och kultur inte är ett område där EU har 

behörighet. EU meddelandet är upplagt utgående från kommissionens ar-

betsprogram där årets lagstiftning finns med, där finns det inget som är spe-

ciellt intressant ur åländsk synvinkel när det gäller EU arbetet. Däremot är 

det viktigt med samarbete och att vi har öppna gränser när det gäller utbild-

ning och examination. Förstås så kommer vi att följa upp utvecklingen och 

tillse att det fortsättningsvis är så att våra examina är giltiga. Även att se till 

att examina som är tagna utanför Åland också blir tillgängliga på Åland. Ett 

sätt är att använda EU för att förverkliga det här, är vårt valideringsprojekt 

som är finansierat ur den europeiska socialfonden. 

Talmannen  

Tiden är ute!   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var en lång förklaring, vi får väl bara inse att regeringen 

inte prioriterar några särskilda utbildningsfrågor. Det kanske viktigt att kul-

turutskottet får möjlighet att göra den bedömningen om vi inte skall priorite-

ra det här i lagtinget. 

Ltl Gun Carlson  

Herr talman! Vi har diskuterat EU meddelandet där landskapsregeringen redogör 

för sina prioriteringar. Jag tänkte lite diskutera runt dem. En del av prioriteringar 

är de som även rör en del i Lissabonfördragets inflytandefrågor d v s minister-

rådsarbete. Utifrån det har jag några kommentarer.  Jag håller gärna med ltl 

Barbro Sundback att visst är det viktigt med ekonomin, och viktigt att följa med 

utvecklingen i omvärlden i Finland och i EU världen och att man drar sina slutsat-

ser av det. Jag vill påstå att den processen pågår i allra högst grad i landskapsre-

geringen. Det är ju det som gör att jobbet är svårt med tilläggsbudgeten.  

När det gäller att prioritera och att inte prioritera utbildning, det är väl idag så 

att det är vissa frågor som inte är så aktuella när det gäller utbildning.  

När jag hade tillfälle att vara med på ministerrådsarbetet så var det just en pri-

oritering av utbildningsfrågorna eftersom det var Bolognaprocessen som då dis-
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kuterades. Det var ett mycket lätt ärende att vara med i eftersom Finland och 

Åland hade exakt samma åsikt och uppfattning i frågan. Därför var det inte svårt 

att delta i detta, men det är ju inte alltid det är så. När det gäller ministerrådsarbe-

tet så pågår diskussionen, man försöker arbeta enligt de möjligheter som självsty-

relselagen ger nu. Det kräver en del som vi redan har hört, det kräver att man har 

regler att man ser till att man arbetar. Även om möjligheterna ges enligt självsty-

relselagen så blir vi inte inbjudna till olika diskussioner, det är vi själva som måste 

agera och etablera samarbete och ta initiativ för att hinna vara med. Vi är helt 

överens om allihop att beslutet inte utformas på det slutliga ministerrådsmötet 

utan det är utformat långt före i olika ministerier, beredningsgrupper och lobby-

verksamhet. När man är så långt som i ministerrådet så då är det oftast ganska 

färdigt. Det här kräver en hel del från landskapsregeringen och det har vi hört att 

man jobbar på.  

Jag tycker att man i det här meddelandet visar tydligt en ny sak, att man fak-

tiskt har sorterat upp prioriteringarna och visat konkret vilka prioriteringar man 

gör, exakt vilka ärenden. Lissabonfördraget har redan berörts tillräckligt. De här 

andra är också väldigt viktiga.  

Frågan om sälprodukter har vi hört om, där har Åland lyckats vara med från 

början. Var det slutar vet man inte ännu. Man försöker hitta en möjlighet att vi 

ska få utnyttja våra sälbestånd på ett bra sätt i Östersjön.  

När det gäller tillämpningsföreskrifterna för tullcodexen så är det svåra nu att 

faktiskt få vara med i dess arbete där, man har utformat de här tillämpningsdirek-

tiven som ska förenkla skattegränsen. Det här är ett arbete som i allra högsta grad 

berör alla företag på Åland om det blir lättare att få sin dagliga verksamhet att 

löpa. Här måste Åland få vara med eftersom det här berör uttryckligen bara Åland 

där har Finland inget eget intresse. Det kräver ju igen mycket av landskapsreger-

ingen. 

Det sista jag tänkte beröra är ett lagstiftningsförslag om certifiering av timmer. 

Det kan ha väldigt stora konsekvenser för Åland om det blir verklighet. Utgångs-

punkten är att konsumenten ska kunna identifiera trävarorna, var de kommer 

ifrån när man säljer och använder timmer av olika slag. När man köper några 

brädor från affären så ska man veta var de kommer ifrån. Det för att man ska 

undvika olaglig handel med skogsvaror, skövlig av skogar. Här är Åland också 

med, även från början har Åland varit med. Det finns goda exempel, där vi faktiskt 

har hunnit med. Det blir alltid för bråttom, det är svårt att hinna med p.g.a. att 

arbetet går först i Finland på finska. 

Det var kort om det här, jag tycker ändå att det här betyder att man den här 

gången försökt göra det här EU meddelandet tydligt och konkret.  

Talmannen 

Inga repliker har begärts. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det pågår ett intensivt arbete med budgetfrågor i landskapsreger-

ingen därmed även i de partier i lagtinget som är berörda. Det arbetet är kontinu-

erligt ända sedan den ordinarie budgeten lades. Jag hade i mitt tidigare anförande 

planerat att ta upp lite om ekonomin i förhållande till Ålands EU position som jag 

tänkte komplettera med här.  

Vi måste inse att det finns kritiska röster i lagtinget, alla är väl kritiska på nå-

gon punkt, de flest på flera punkter och några så kritiska att de inte kommer att ge 
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sitt bifall till Lissabonfördraget. Då måste alternativen fram, det är väl det som är 

debatt. Inte det att man är missnöjd med det mesta här i världen, utan att man 

har alternativ. Om vi ser på de alternativ, som finns med utanförskap när det gäll-

er EU, så kan vi säga att de finns länder som är utanför helt och hållet och det 

finns länder som är delvis utanför. Sverige är ju inte med i EMU, det är intressant 

att reflektera över vad det beror på.  

Om vi tar den nuvarande ekonomiska krisen och ser på EU området så är det 

för det första en finansiell kris. För det andra en strukturkris och för det tredje en 

konjunkturnedgång som det är frågan om i de flesta länder. Det här slår igenom i 

olika länder på olika sätt. 

När det gäller den finansiella krisen så har den uppstått i USA och drabbar även 

USA. Jämför vi den offentliga sektorn i USA, Tyskland och Åland så har vi en be-

tydligt större offentlig sektor där vi har en inbyggd stimulans i ekonomin.  

Hälso- och sjukvården i USA är minimal, deras offentliga sektor kanske rör sig 

runt 10 % när vår är 30 % . Tysklands offentliga sektor är 15-25% när vår är 30 %. 

En stimulans motsvarande den i USA skulle på Åland betyda 50 miljoner extra. 

Det har vi inte, inte ens inom ramen för klumpsummesystemet har vi sådan extra 

resurser. Den finansiella krisen kan vi förhoppningsvis rida ut genom att vi har 

banker som är någorlunda stabila. 

Det som man nu gör i EU genom centralbanken och genom olika lagstiftnings-

åtgärder och regleringar är att stärka upp hela det finansiella systemet med re-

glering av kapitaltäckning och risk o s v i de s.k. Basel 2 programmet. Det kommer 

vi att kunna dra nytta av. Vi har även kunnat dra nytta av att Åland är en del av 

euroområdet med en stabilare valuta. Man kan säga att Sverige drar fördelar av 

att stå utanför och ha en instabil valuta. Den fördelen uppvägs av ganska mycket 

nackdelar.  

Sveriges exportindustri har idag 25 % rabatt genom valutakurserna. Finlands 

exportindustri har en nackdel som också visar sig att exporten i Finland har rasat 

med 50 % här i början på året.  

Den finansiella krisen den sprids globalt men på olika sätt. De EU länder som 

inte gick genom bankkrisen 1990-1992 så har problem för att de är inkopplade i 

den nordamerikanska finansiella världen, Tyskland, Frankrike, Holland o s v.  

Det andra ekonomiska fenomenet i EU är strukturkrisen som gäller t e x bilin-

dustrin som är en omfattande betydande industri. Den har varit betydande också i 

vissa av östliga ekonomierna som nu får känna på ekonomisk protektionism. Där 

kan vi se att Sverige har hamnat i stora svårigheter i den industrin och måste 

strukturera om. Hela det där har att göra med klimatstrategier, energipriserna 

och allmänna värderingar när det gäller miljöfrågor. Åland har inte den typen av 

strukturdrabbade industrier i någon större skala, däremot några globala företag 

som ska övervintra under den här lågkonjunkturen.  

Sen har vi den ekonomiska konjunkturen som drabbar olika i olika länder. Där 

Åland som en konsumentinriktad marknadsekonomi drabbas något senare, an-

tagligen till hösten. Det här är något som drabbar alla EU länder, det drabbar län-

derna utanför ännu mer p.g.a. instabilitet. Här kan man säga att av ekonomiska 

skäl så finns det ingenting som talar för att Åland skulle ha det bättre utanför EU.  

Hur viktig parlamentsplatsen än är, så måste man väga den mot de ekonomiska 

fördelar vi har, att våra relationer till EU är på samma sätt som våra grannländer 

Sverige och Finland. Även att vi har markandstillträde om än sedan det är med 

gränshinder som skattegränsen. Även skattegränsen är ett problem som man 

måste bevaka hela tiden och åtgärda. Jag upprepar åter igen, de som nu flaggar 
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för att våra inflytandefrågor inte räcker till, inte är acceptabla så måste ju ta fram 

alternativen. Det är hög tid för det, tack. 

Talmannen  

Ingen replik är begärd. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan lagtinget om ärendet prövas vara av synnerlig 

vikt, hänskjuta meddelande till utskott eller självstyrelsepolitiska nämnden. Talmanskonfe-

rensen föreslår i stöd av 9 § arbetsordningen att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska 

nämnden. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska 

nämnden. 

 

För kännedom 

Republikens presidents framställning om godkännande av de avtal om ändringar och nöd-
vändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har 
ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med anledning av repu-
bliken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen (RP 8/2008-2009) 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga om principer om lönesättning (EF 13/2008-2009) 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om skatteavdrag för en sund livsstil (HM 
1/2008-2009) 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om miljövändlig städning (HM 2/2008-2009) 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en postnummerreform (HM 3/2008-2009) 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om åländsk legitimation (HM 4/2008-2009) 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en reform av fastighetsskatten (HM 5/2008-
2009) 

Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion om en parlamentarisk samarbetsförening 
med Sveriges riksdag (HM 6/2008-2009) 

Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion om ett Ålandskontor i Bryssel (HM 7/2008-2009) 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion angående ändring LL om kontroll av brotts-
lig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn (HM 8/2008-2009) 

Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en allmän prostataundersökning (HM 
9/2008-2009) 

Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion om ett vaccinationsprogram mot livmoder-
halscancer (HM 10/2008-2009) 

Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en korrekt bild av Åland på Internet (HM 
11/2008-2009) 

Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om kostnader för vård utom Åland (HM 
12/2008-2009) 

Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utarbetande av en sjöfartspolitisk stra-
tegi (HM 13/2008-2009) 
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Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en åtgärdsplan inom ÅHS (HM 14/2008-
2009) 

Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utvecklande av sophanteringen på 
Åland (HM 15/2008-2009) 

Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en kartläggning av äldres medicinering 
(HM 16/2008-2009) 

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om certifiering av brunnsborrare (HM 
17/2008-2009) 

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om ett övertagande av sjöbevakningens upp-
gifter (HM 18/2008-2009) 

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om vapenfria poliser (HM 19/2008-2009) 

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om motverkande av diskriminering av äldre 
(HM 20/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ensamförsörjares ekonomiska situation 
(HM 21/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en utredning av hästnäringen (HM 
22/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om säkerhetsföreskrifter för natur, äventyrs- 
och upplevelseaktiviteter (HM 23/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en turismutbildning (HM 24/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om integration av inflyttare (HM 25/2008-
2009) 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om kulturturism (HM 26/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om ett kvalitetsprojekt för gästhamnar (HM 
27/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en satsning på friluftsturism (HM 
28/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en nationalpark (HM 29/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en upprustning av sevärdheterna inom 
Projekt 40. (HM 30/2008-2009) 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om en Sverige-Åland kommitté (HM 
31/2008-2009) 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ÅHS:s skyldighet att informera sjuk-
skrivna (HM 32/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en affärsplan för ekologisk odling (HM 
33/2008-2009) 
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Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om allmän tandvård (HM 34/2008-2009) 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ett pensionstillägg (HM 35/2008-2009) 

Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion om införande av lagstiftning angående anmäl-
ningar om missförhållanden inom äldreomsorgen (HM 36/2008-2009) 

Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion om ett generellt godkännande av examen (HM 
37/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en strategi för kompetensförsörjning (HM 
38/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om tolkning vid myndighetskontakter (HM 
39/2008-2009) 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om en ökad representation i kontaktgrup-
pen (HM 40/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om kärnkraft och slutförvar av radioaktivt 
avfall (HM 41/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ekonomiska föreningar och kooperativ 
(HM 42/2008-2009) 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om ett skatteavdrag för pensionärer (HM 
43/2008-2009) 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om solceller på lagtingets tak (HM 44/2008-
2009) 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en ökad skyddsjakt på skarv (HM 45/2008-
2009) 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om utbyte av tjänstevapen till elpistol (HM 
46/2008-2009) 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en landskapsborgen för körkort (HM 
47/2008-2009) 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om småskalig livsmedelsproduktions avbyråkra-
tisering (HM 48/2008-2009) 

Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en obligatorisk entreprenörskaps- och sälj-
utbildning i gymnasieskolorna (HM 49/2008-2009) 

Ltl Barbro Sundbacks hemställningsmotion om kompensation för skattebortfall (HM 
50/2008-2009) 
Hemställningsmotionerna upptas för remiss under mars och april i enlighet med förslag 

från talmanskonferensen. 

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls onsdagen den 25 mars 2009. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

15.00). 



  

 Plenum den 23 mars 2009 kl. 13.00 129 

 





  131 

 

 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL 
   

     
 

Plenum den 25 mars 2009 kl. 13.00 

Plenum börjar................................................................................................................................................................... 131 
Remiss .............................................................................................................................................................................. 132 
1  Republikens presidents framställning om godkännande av de avtal om ändringar och nödvändiga 

kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med 
Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med anledning av republiken Finlands m.fl. 
länders anslutning till Europeiska unionen (RP 8/2008-2009) 

Andra behandling ............................................................................................................................................................ 132 
2 Näringsutskottets betänkande nr 3/2008-2009 angående blankettlag om elsäkerhet (FR 6/2008-

2009) 
Enda behandling.............................................................................................................................................................. 132 
3  Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1.2008 - 31.12.2008 (NRB 1/2008-2009) 

Föredras............................................................................................................................................................................ 142 
4 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Camilla Gunells enkla fråga om kulturpolitik (EF 

12/2008-2009) 
Remiss .............................................................................................................................................................................. 145 
5  Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om ett skatteavdrag för pensionärer (HM 43/2008-2009) 

Remiss .............................................................................................................................................................................. 151 
6  Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om skatteavdrag för en sund livsstil (HM 1/2008-2009) 

Remiss .............................................................................................................................................................................. 160 
7  Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utarbetande av en sjöfartspolitisk strategi (HM 

13/2008-2009) 
Remiss .............................................................................................................................................................................. 176 
8  Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en ökad skyddsjakt på skarv (HM 45/2008-2009) 

Remiss .............................................................................................................................................................................. 178 
9 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en reform av fastighetsskatten (HM 5/2008-2009) 

Remiss .............................................................................................................................................................................. 178 
10  Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ekonomiska föreningar och kooperativ (HM 

42/2008-2009) 
Remiss .............................................................................................................................................................................. 178 
11  Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om småskalig livsmedelsproduktions avbyråkratisering 

(HM 48/2008-2009) 
För kännedom .................................................................................................................................................................. 178 

Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2008 (BB nr 
1/2008-2009) 

Plenum slutar ................................................................................................................................................................... 178 
 

 

 

 

Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 28 ledamöter närvarande. 

 



  

132 

Remiss 

1  Republikens presidents framställning om godkännande av de avtal om ändringar och 
nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-
avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med an-
ledning av republiken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen (RP 
8/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion? Ingen Diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

 

Andra behandling 

2 Näringsutskottets betänkande nr 3/2008-2009 angående blankettlag om elsäkerhet (FR 
6/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  Diskussion? Ingen diskus-

sion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget 

föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. 

 Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. 

 

Enda behandling 

3  Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1.2008 - 31.12.2008 (NRB 
1/2008-2009) 
Enligt 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet skall Ålands delegation 

i Nordiska rådet årligen uppgöra och till lagtinget överlämna en berättelse över de för Åland 

väsentliga frågorna i Nordiska rådet. Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lag-

tinget berättelsen för kännedom.  

Diskussion.  

Lagtingsledamot Raija-Liisa Eklöw 

Herr talman! Ledamöterna har fått den sedvanliga berättelsen för Ålands delega-

tion i Nordiska rådet för året 2008. Detta är en redovisning som i stora drag be-

rättar om de aktuella händelser i det Nordiska samarbetet speciellt inom de om-

råden där vi har representation i, således kultur och miljö. Det är ju så att det blir 

omöjligt att bevaka alla utskottens arbete under året. I praktiken får man dock en 

viss insyn även i övriga utskottens ärenden under partigruppsarbete och under 

sessionen.  

Som det framgår av berättelsen är det ledamoten Fredrik Karlström och jag 

som är de ordinarie ledamöterna i Ålands delegation. Suppleanter är Veronica 

Thörnroos och Johan Ehn. Delegationen har inte tagit itu med den lagändring 

som vi aviserat angående personliga suppleanter men vi har avsikt att göra det. 

Som jag tidigare sagt skulle det göra det praktiska arbetet mycket smidigare. Ef-

tersom den åländska delegationen är en del av den finska har vi i praktiken fått 

möjlighet till utvidgad representation under sessioner om någon finsk ledamot är 

borta. Detta gör ju suppleantskapet mera intressant och ökar våra påverknings-

möjligheter under sessionen men hjälper ju inte till med utskottsarbete.  

Herr talman! I viss litterärt sammanhang säger man: Äntligen! Det kan vi också 

säga nu om litteraturpriset och Ålands möjligheter att nominera och delta i be-

dömningsarbetet. Sessionen i Helsingfors i oktober sade slutligen enhälligt ja till 
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att ändra stadgan för nomineringssystemet för litteraturpriset. Fortsättningen är 

att tjänstemannakommittén för kulturärenden har berett stadgeändringen som 

godkänns i höst i sessionen. Vår landskapsregering tar fram system hur man går 

tillväga och till året 2010 kan vi räkna med att det finns klara regler för deltagan-

det. Så åländska författare får sätta igång och skriva flitigt så vi har att välja och 

nominera goda litterära verk till priset. Som det framgår av berättelsen skickas en 

del initiativ från olika utskott på remiss till alla nationella delegationer för vidare 

spridning till relevanta sakkunniga. Av bilaga 1 framgår de ärenden vi skickat vi-

dare till olika intresseföreningar och förstås till landskapsregeringen. Delegatio-

nen tar inte i sig del av dessa svar utan de går vidare till rådets tjänstemän för be-

redning av ärenden. Nordiska rådet har i min mening mycket sakkunnig tjänste-

mannakår och beredning av medlemsinitiativ får djup granskning, vilket förstås 

hjälper till att fatta bra beslut. 

Herr talman! I bilaga 2 tar vi upp den Nordiska språkkonventionen och ändring 

av densamma. Gällande konvention är från 1979 och gäller inte för Ålands del. 

Förslaget till den nya konventionen kom på remiss och delegationen ansåg att 

ärendet var av så stor betydelse att vi översände den till självstyrelsepolitiska 

nämnden för utlåtande. Viktigaste frågan är om den formulering i konventionens 

artikel 13 som gäller konventionen ikraftträdande på Åland är i strid med självsty-

relselagen. Utan att närmare gå in i problematiken kan jag bara berätta att delega-

tionen och ledamoten Fredrik Karlström i utskott har framfört att självstyrelsela-

gens bestämmelser bör inskrivas i fortsatta behandlingen och vi kommer att be-

vaka ärendet i likhet med självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande vilket även 

skickades till beredningen. 

Den andra viktiga aspekten självstyrelsepolitiska nämnden tog upp var Tillsyn 

över tillämpningen av konventionen vilket behandlas i artikel 15. Här vill nämn-

den även påpeka att övervakningssystemet även ankommer de självstyrande om-

rådena till den del det faller under behörigheten i respektive område. 

Herr talman! Vi kommer att bevaka detta och se till att skrivningarna tillfred-

ställer även det åländska intresset trots att det inte ens är bestämt om Åland 

kommer att tillämpa konventionen. Det får man ta ställning senare.  

Detta bevisar hur viktigt det är att de självstyrande områdena redan i bered-

ningsskedet får vara med i utarbetandet av förslag speciellt på ministerrådssidan . 

Men det är även viktigt att de som sitter i rådet har ögonen och öronen öppna och 

följer upp initiativen och i alla sammanhang bevakar att de inte förbiser åländska 

intressen. 

Herr talman! Jag vill bara kort informera att miljö och då särskilt Östersjömil-

jön är hela tiden aktuella i rådet. Energisamarbete över gränserna i Östersjöregio-

nen är ett prioriterat område men i det sammanhanget har ju Åland en egen re-

presentant från lagtinget nämligen ledamoten Harry Jansson. Nämnas kan att 

miljö- och naturresursutskottets ordförande Asmund Kristoffersen från Norge 

fick det av Östersjöfonden utdelade priset till Lasse Wiklöfs minne. Det är en fin 

utmärkelse åt en Norrman som aktivt arbetar för att förbättra miljön kring Öster-

sjön. Detta bevisar även att det finns många aktörer i det nordiska sammanhanget 

som jobbar för helheten och inte bara för sin egen region. 

Gränshindersproblematiken diskuteras i olika forum, strävan är att samordna 

de nordiska ländernas lagstiftning så att det inte skulle uppstå nya gränshinder. 

Men vi har långt tills alla problemen är borta speciellt på det sociala området ef-

tersom kulturen är så olika i olika länder. Vi känner ju själv till utbildningens 
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kompetens och tillgänglighetsproblemen som måste lösas via politiska kontakter 

på ministernivå.  

Herr talman! Såsom jag tidigare konstaterat så skulle det vara värdefullt om vi i 

delegationen skulle få uppslag till initiativ på medlemsförslag från lagtingsleda-

möterna. Det skulle hjälpa till att utveckla arbetet i Nordiska rådet och även bred-

da det. 

Jag vill till slut bara meddela att de gemensamma utskottsmötena i höst kom-

mer att hållas på Åland och det är vi stolta över att få hit över 200 nordiska par-

lamentariker. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag vill inleda med att säga att jag delar helt delegations-

ordförande Eklöws uppmaning om att vi mer gemensamt bör diskutera hur 

vi ska hantera Ålands externa politik. Som ledamot av en av de grupperna 

som ltl Eklöw nämnde så känner jag ett behov av att diskutera mer ingående 

med mina kollegor. Jag hoppas att vi kan återkomma till det.  

Jag skulle dock med min replik uttrycka erkänsla för det arbetet som dele-

gationen har gjort, i synnerhet ordförande Eklöw och ltl Fredrik Karlström 

vad gäller att få Åland med i nomineringsprocessen och därmed möjliggöra 

för åländska författare att komma i åtnjutande av det nordiska litteraturpri-

set, stort tack för den insatsen.  

Även om stödet kanske har varit lite ljummet från finsk sida så är det tack 

vare ert idoga arbete som ni fått alla att inse att det här är rätt steg i riktning 

mot att Åland behandlas på samma sätt som de övriga områdena i norden, 

tack för det.   

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Det är en brist här i lagtinget att vi inte har något forum att diskutera olika 

ärenden som kommer upp. Ltl Jansson är ensam i den här energikommittén, 

det ligger på ens eget intresse, arbete och ork hur man tacklar de här pro-

blemen. Vi upplever lite liknande i Nordiska rådets sammanhang, vi är ju 

ändå flera personer och försöker diskutera. Vi tar gärna emot tacket, det är 

många före oss som har jobbat för det här litteraturpriset, så äntligen!   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ltl Eklöw tar upp den här viktiga, för att inte säga eviga struk-

turfrågan, om hur lagtingets representanter i extern politiska organ skall för-

ankras sitt arbete och representera lagtinget i de här organen. Det skulle vara 

intressant att veta om ltl Eklöw själv har en lösning på det här problemet, det 

känns lite som en evighetsfråga, det ältas här årligen. Hur ska vi lösa det? 

Det är det som är viktigt. Kanske ltl Eklöw, som suttit länge både lagtinget 

och det här arbetet, har några förslag?  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Inom hela Nordiska rådets system diskuteras mycket hur man 

skulle kunna involvera de nationella parlamenten i Nordiska rådets ärenden. 

Det skulle vara bra att man i respektive område och utskott skulle diskutera 

de här problemen som uppstår. Om det är frågan om miljö skulle man gå till 

miljöutskottet, kultur till kulturutskottet. Vad gäller de mera övergripande 

som gäller självstyrelsen så har vi från delegationen tagit initiativ att skicka 
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dem till självstyrelsepolitiska nämnden. Jag tror att det sådant samarbete 

kunde utvecklas till mera bestående.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är lite spretigt det förfarande, det ligger på någons initiativ hela tiden att 

föra de här ärendena till de organ som ansvar för frågorna i det nationella 

parlamentet. Det är säkert viktigt det där samarbete, men en annan struktur 

än det vi har nu det måste vi få.  

För oss socialdemokrater är den här Östersjöfrågan ständigt den viktiga. 

Här hänvisas till olika beslut som man har tagit. Har det här någon konkret 

betydelse för Östersjön? Kan ltl Eklöw säga om de faktiskt leder någon vart? 

Jag vet att tjänstmännen är väl insatta och skriver bra betänkande, men le-

der det någon vart? Kan ltl Eklöw göra någon bedömning av det?  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik  

Herr talman! Min bedömning av det är att många av de här åtgärderna som 

kommer till konkreta resultat i rådet, har också ett konkret resultat i miljö-

syfte. Vi har t e x i miljö- och naturresursutskottet diskuterat mycket om bå-

tarnas avfall. Jag hörde precis just i nyheterna, det som har varit heligt för 

svenskarna och danskarna, rör inte fritidsbåtarnas toalettavfall, att Sverige 

kommer nu att införa krav på att lämna toalettavfall i latriner i gästhamnar-

na. Det har inte gått att göra något åt detta tidigare. Ältar man de ärendena 

tillräckligt, så går det. Åland har ju varit en föregångare på detta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Vi vet ju att det på nordisk nivå också diskuteras den rå-

dande finanskrisen och klimatkrisen, två kriser som båda ska lösas. Kanske 

kan de lösas tillsammans på ett konstruktivt sätt.  Vi vet att den här diskus-

sionen har funnits på nordisk nivå om hur man ska hantera ekonomin och en 

omläggning till en mera grön tillväxt. Nu står det inget i det här dokumentet 

om den här diskussionen, men kanske ltl Eklöw kan säga något om hur det i 

dagsläget finns någon gemensam nordisk strategi för hur man löser både 

klimat- och ekonomikrisen?  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Ekonomikris har vi väl inte direkt diskuterats där jag är med 

nu, jag är med i miljöutskottet. Klimatfrågeställningarna är högt prioritera-

de, det är Östersjön och det är klimatet. I Köpenhamn kommer det att hållas 

en stor klimatkonferens nästa höst. Då framstår norden som ett område som 

verkligen bryr sig om det här. Energisamarbetet är en stor del av klimatpro-

blematiken. Man har försökt samarbeta om bränslen, men det har inte lyck-

ats ännu.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tycker inte ltl Eklöw att man skulle kunna ta upp den diskussionen i det ut-

skott som ltl Eklöw sitter i? Det är viktigt ändå att man i samband med att 

man utfärdar offentliga medel, som stimulansåtgärder till olika industrier, 

att man även kräver en motprestation, t e x en omläggning till en mera grön 
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hantering, jag tänker på bilindustrin. Vore inte det här en bra diskussion att 

föra inom Nordiska rådet? 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Det förs ju på det allmänna planet, vi har inte haft diskussion i utskottet om 

det här. De gröna innovationerna belönas i nordiska sammanhang. I det här 

globaliseringssamarbetet som pågår, är miljöteknik och innovationer på det 

här området väldigt högt prioriterade. Vi har möte om ett par veckor, jag kan 

ta upp de här ekonomiska morötterna i dessa sammanhang. Det var ett kon-

struktivt förslag från ltl Gunell.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag vill också sälla mig till den skara som vill ge erkännande för det 

här som delegationen lyckats med, att få nominera ålänningar till litteratur-

priset. Det kan vara en liten sak i det stora hela men för Åland kommer det 

att bli väldigt betydelsefullt, all kredit för det.  

Ltl Eklöw sade, i slutet på sitt anförande, att de skulle vara bra med en 

diskussionspart här hemma. Det funderas just nu i en kommitté, som jag sit-

ter med i, som ska se över lagtingsordningen. Där finns det möjligheter att 

skapa en sådan kontaktyta. Det tror jag skulle vara väldigt viktigt. Det finns 

behov av kommunikation båda vägar. Ni behöver säkert ha några andra att 

prata med än era lagtingsgrupper här hemma. Det finns säker många idéer i 

lagtinget som kunde föras vidare. Det hoppas jag att kommer ut av det arbe-

tet. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det är bra att ltl Sundman nämner den här kommittén, det är 

en uppgift att fundera på det. Man far ju inte dit och representerar sig själv 

utan man representerar hela Åland och Ålands lagting. Jag ser mig ju inte 

där som en liberal representant utan en lagtingsrepresentant. Det tror jag 

säkert ltl Karlström håller med. Vi har pratat om att det är ensamt. Kanske 

man skulle hitta någon väg i den i den kommittén. Jag stöder det, vi kan 

komma och berätta vilka problem vi upplever i det här arbetet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är så med alla de här externapolitiska posterna som vi har, 

både mindre och större poster, det här är en av de mest betydelsefulla, att 

helheten blir så bra som vi gör det. För att vi ska kunna göra det bättre så 

måste man kanske formalisera gränssnittet mellan lagtinget som helhet och 

de här olika uppdragen. Det är så att vår externpolitiska roll när Nordiska 

rådets medlemsroll kom till var det verkligen en nyhet, nu har vi representa-

tion lite överallt. 

Det var länge sedan kalla kriget slutat, det är ingen fara längre att använda 

sig av de här i en ganska aktiv omfattning det kan man kanske göra i större 

utsträckning när man vet att man har förankrat sin position i lagtinget. Jag 

hoppas att det går vägen.   
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Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Ändå om man tänker på Nordiska rådet så har vi ändå ett fo-

rum att diskutera det här i. Vi har delegationen där regeringen deltar.  

När lagtinget utser en enskild ledamot att vara med i en kommitté eller en 

arbetsgrupp, är man nog ganska mycket utlämnad. Konkreta ärenden är det 

ju lättare att ta ställning till ensam, men när det blir stora självstyrelsepoli-

tiska frågor som verkligen fodrar en beredning, då är det viktigt att vi har det 

förankrat.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Som känt har jag representerat Åland i Nordiska råds sammanhang 

sen tidigt 80-tal med olika avbrott och i olika skepnader, dels som representant 

för mitt parti, för lagtinget och för landskapsregeringen i olika formationer och 

även som representant för Finlands riksdag. Man kan göra den jämförelsen att för 

Finland riksdag så är det nordiska inte särskilt högt prioriterat, jag vill säga att det 

är lågt prioriterat. Detta ska även läggas till listan av bekymmer för självstyrelsen, 

eftersom man nog är mån om att bevaka de finländska intressena i samband med 

Nordiska rådet, särskilt när det gäller representation och språkfrågorna och så-

dant. Rent politiskt lägger man en ganska låg prioritet på det arbetet. Det är inte 

särskilt eftertraktade poster, i de olika partierna, att sitta med i Nordiska rådet.  

Genom årtiondena har det varit ett växlande intresse också från den finska re-

geringen sida att göra aktiva insatser i Nordiska ministerrådet. Det har tidvis förts 

en diskussion i landet att man skulle slopa Nordiska rådet. En mycket stark dis-

kussion har varit att man ska göra det till ett Nordiskt-Baltiskt råd, att inkludera 

de Baltiska staterna och övergå till engelska som arbetsspråk. Då faller det nor-

diska perspektivet bort ordentligt. 

Under alla de här åren har jag sett den stora betydelsen för självstyrelsen att ha 

den här utrikespolitiska plattformen, som även många andra har vittnat om i flera 

sammanhang genom åren, Det innebär att vi kan utnyttja den och vi kan låta bli 

att utnyttja den. Vi har rätten att göra vad vi vill, vad vi finner för gott. Vi har all-

tid varit väldigt diplomatiska när det gäller förhållande till Finland i det Nordiska 

rådets arbete. Vi har ännu inte utnyttjat, vad jag minns, vår internationella posi-

tion där för att den vägen främja självstyrelsen och Ålands intressen. Specifikt när 

det har varit konflikter mellan Finland och Åland. Vi har möjligheten att göra det 

och det är något som Finland naturligtvis hoppas att vi aldrig ska utnyttja. Här 

skiljer vi oss ordentligt från de Atlantiska medlemmarna som Färöarna och Grön-

land. Särskilt Färöarna har genom åren använt den här positionen i Nordiska rå-

det till att föra en inrikespolitisk debatt med Köpenhamn på den nordiska spel-

planen.  

Utgående från den här betydelsen för självstyrelsen som det nordiska medlem-

skapet, har det genom årtiondena varit bekymmersamt att engagemanget i lag-

tinget har varit väldigt dåligt. Man har överlåtit med varm hand till dem som är 

valda att representera, de sköter det, vi andra bryr oss inte. Det är lite samma 

strukturproblem som vi i lagtinget har när det gäller EU frågorna. Engagemanget 

är lite väl svagt, med tanke på den långsiktiga och totala nyttan av det här samar-

betet.  
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Därför bör vi även diskutera strukturen på något sätt det som även ltl Raija-

Liisa Eklöw anförde, resten av lagtingets engagemang och hur man gör det. Det är 

värdefullt om man kan gå vidare med det här förlaget och gemomföra det.  

De konkreta frågorna inom Nordiska rådet och även frågor som inte är väckta 

ännu kunde anhängiggörats på specialutskottsnivå, respektive inom ramen för 

självstyrelsepolitiska nämnden. Jag tror att socialdemokraterna i något samman-

hang, även centerns Veronica Thörnroos, talat för att vi behöver ha ett organ som 

samordnar de utrikespolitiska frågorna till vilket Nordiska rådet absolut hör. Då 

skulle alla veta vad alla gör och få en koordinering av det.  

Det är ett viktigt arbete i samband med reformen av lagtingsordningen som vi 

har på bordet här i lagtinget. Det vore kanske det bästa sättet att få ett bredare en-

gagemang i de nordiska frågorna i Ålands lagting, vilket vore nödvändigt med 

tanke på det långsiktiga värdet av vårt medlemskap.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson har en riktig beskrivning av den här situa-

tionen som har varit i Finland, efter förra valet så blev det ännu värre, för de 

flesta riktiga nordister försvann från riksdagen, tyvärr. Förra året när Fin-

land hade ordförandeskapet i Nordiska rådet så gick det här intresset lite 

upp. Det kan väl vara politiskt intressant så länge man har ordförandeskapet. 

I sin helhet håller Nordiska rådet på att få en bättre status igen i norden, 

man försöker positionera sig i Östersjö sammanhang. Det diskuteras även 

sammanhanget i norden gentemot EU. Vi skulle ha mycket att vinna på om 

vi kunde samla oss i de frågorna som gäller EU.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är en mycket intressant tråd, det här vad Nordiska rådet 

ska syssla med. Genom de årtionden jag har varit med så har det varit en öp-

pen överenskommelse om att inte syssla med utrikespolitik, det som inte är 

angivet i Nordiska rådets stadgar att höra till Nordiska rådet. Särskilt förhål-

lande till utrikes makter och andra organisationer har därför varit tabu.  I o 

m samarbetet med de nygamla Baltiska staterna, har man luckrat upp det 

här. Genom Sveriges och Finlands EU medlemskap har frågorna kommit i en 

ny dager.  

Från finsk sida har jag upplevt att man varit väldigt negativ till att diskute-

ra EU frågor inom ramen för det nordiska rådet och den vägen släppa in Is-

land och Norge i de diskussionerna. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Genom den nordliga dimensionen har Ryssland blivit en stor 

del av det här nordiska samarbetet. Då har man tagit en helt annan riktning i 

den här politiken. Om det är en god riktning eller om det är en riktning som 

spretar åt ännu flera håll, har jag lite svårt att ha en åsikt om. Jag har ändå 

ansett att det är mycket bra i miljö- och i energisamarbetet i alla fall att ha 

med Baltikum, inte minst de här sociala aspekterna. Inte minst när det gäller 

svårigheter som kommer in vid trafficking, som går via norden. Vi behöver 

nog samarbeta. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Det har varit ytterst värdefullt både det Nordiska rådets och Nordiska minis-

terrådets samarbete med Ryssland för att åtgärda utsläppen från St. Peters-

burg, där de nordiska länderna tillsammans har varit stora aktörer som har 

deltagit genom sin finansieringsrörelse  

Jag tycker att Åland borde befrämja Nordiska rådets internationella ut-

veckling så att det blir fler aktörer man samarbetar med. Då breddar själv-

styrelsen sin utrikespolitiska position. Man får flera samtalspartner och 

samarbetspartner från självstyrelsens sida via det nordiska samarbetet. Det 

tror jag är ytterst värdefullt framöver.    

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Det är alldeles rätt och riktigt det som ltl Roger Jansson 

säger att vi behöver bredda den utrikespolitiska arenan. Själv har jag haft 

möjlighet att delta delvis i Nordiska rådets arbete men också i parlamenta-

risk Östersjökonferens arbete, där även ltl Barbro Sundback och ltl Harry 

Jansson ingår i olika arbetsgrupper. Det är ju så att ett kontaktnät och vår 

närmiljö blir allt viktigare. Tar ex. vi miljöfrågorna, så känner miljöförore-

ningar inga gränser. Vi har ett stort arbete att göra här, vi har varit slöa här i 

Ålands lagting som inte tidigare har insett vikten av ett utökat nordiskt sam-

arbete och ett utökat samarbete kring Östersjön. Jag tycket att vi ska försöka 

ta tag i det här och formalisera upp det så att det blir så bra som möjligt för 

Åland. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För att spinna vidare på den tråden så brukar ekonomiska re-

sektioner resultera i, särskilt när man tänker väldigt lokalt, att man kanske 

sparar på de insatserna. Det är en risk idag att man nedklassar Ålands inter-

nationella samarbete på olika plan p.g.a. den ekonomiska resektionen. Det 

kan man säkert till någon del göra, men jag hör till dem som vill varna för 

det. Eftersom de långsiktiga effekterna för landskapet av ett samarbete är 

positiva. Det finns nog delar som man kan ifrågasätta. Man bör vara obser-

vant när man går in i en diskussion om ekonomin att kanske inte spara fel, i 

alla fall i de här sammanhangen.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag noterar att vi här i lagtinget är ganska eniga i den här 

frågan. Då är det bara för oss att formalisera upp arbetet, både på kort- och 

lång sikt, och arbeta vidare.  

Angående parlamentarisk Östersjökonferens, vi har erbjudits möjlighet att 

ordna den konferensen här 2010, med 250-300 inbjudna gäster. Det är nå-

got som kanslikommissionen får ta ställning till de närmast veckorna. Vill vi 

bjuda in folk hit till Åland, vill vi ta vara på den här möjligheten eller inte? 

Det återstår att se, tack. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa ledamöter, jag vill också kort beröra några frågor som tas upp 

i det här dokumentet, bl.a. litteraturpriset och Ålands möjligheter nu att medver-

ka på samma villkor som de övriga självstyrande områdena som Färöarna och 
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Grönland redan har gjort i många år. Det är en arbetsseger tycker jag, där många 

har varit med och hjälpt till. Jag kommer ihåg 2004, då lämnade kulturutskottet 

en skrivelse till Nordiska rådet i det här ärendet. Det är roligt att se att man nu har 

kommit så här långt.  

Det är viktigt att vara med från åländsk sida och se till att de faktiskt blir så att 

Åland i framtiden behandlas på samma sätt som Färöarna och Grönland trots att 

vi inte är ett eget språkområde. Vi ska då hävda vår rätt som självstyrande område 

och fullt ut få samma möjligheter, både att sitta i bedömningskommittén och rät-

ten att nominera.  

Som ltl Eklöw berörde, finns det en hel del frågor på hemmaplan som vi behö-

ver jobba med innan man kan gå igång med det här arbetet. Bland annat behöver 

vi skapa någon slags tydligt och klart regelverk för vem som kan nomineras från 

åländsk sida. Vi har många författare i dagsläget från Åland, både bosatta och 

födda på Åland. Är man tillräckligt bra och har tillräckligt goda verk så blir man 

publicerad på förlag i Finland, vi har även författare som har sina förlag i Sverige. 

Här behöver man se över vilka som kan nomineras från åländsk sida. De som ut-

kommer på Finlandssvenskt förlag kan även nomineras i Finland. Finland nomi-

nerade ju två verk, ett svenskspråkigt och ett finskspråkigt. För många åländska 

författare är det en större prestation förstås att få bli nominerad från finländsk 

sida än kanske från åländsk. Det är viktigt att man ser till att den här åländska 

nomineringen inte blir något B-alternativ. Utan att vi försöker, på alla sätt och vis, 

betona att det är den språkliga litterära kvaliteten som hela tiden ska vara led-

stjärnan i hur Åland nominerar. Det kan t o m att vara bättre vissa år, fast man 

har rätten att nominera att man inte gör det, i fall man inte anser att man har så-

dana verk som kvalificerar till nominering. Detta för att på lång sikt giva den 

åländska litteraturen ett gott renommé i nordiska sammanhang. Rätten att kom-

ma med i det Nordiska rådets litteraturpris blir inte bara en politisk framgång 

utan även en hållbar kulturell framgång.  

En annan fråga som var viktig för några år sedan, var det nordiska kultursam-

arbetets omstrukturering. Det fördes många, långa debatter både i Nordiska rådet 

och i Nordiska ministerrådet kring hur det nordiska kultursamarbetet skulle or-

ganiseras och omstruktureras. Det blev mycket farhågor kring tidigare institutio-

ner som skulle läggas ner, man gick in för att slå ihop olika verksamheter, man in-

förde även nya mobilitetsprogram och annat. Det skulle vara intressant, i det här 

skedet, att veta hur det har gått med det nordiska kultursamarbetets utveckling 

efter den här stora genomgripande förändringen som skedde 2006, tror jag.  

Vad gäller samarbetet på hemmaplan, så tror jag det är viktigt att alla de som 

sitter inom kulturområdet i olika nordiska organ och har uppdrag för kulturens 

del på Åland, t e x för Nordiska kulturfonden eller i Nordens hus styrelser, där jag 

tror det är viktigt att ha årliga sammanträden för att dra upp de åländska positio-

nerna hur man kan gynna det åländska kulturlivet på bästa sätt med nordiska 

medel. Det kan inte skada om t e x Nordens Institut, som i dagsläget har en väl-

digt viktig roll i kulturarbetet, både på Åland och också som ett fönster mot nor-

den, kunde vara den som sammankallar alla dem som i dagsläget har olika repre-

sentativa uppdrag inom Norden, att träffas kontinuerligt och diskutera kulturpoli-

tik, tack herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! I höst så kommer stadgarna att ändras inom det Nordiska 

rådet så att Åland ska ha samma möjligheter som alla andra att nominera en 
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pristagare till litteraturpriset. Fram till dess kommer vi på ministerrådsnivå 

att vara aktiva i frågan och se till att stadgarna blir ändrade på ett bra sätt. 

Till hösten när stadgarna förhoppningsvis är ändrade så kommer vi att ha 

tagit fram ett regelverk för "vad är åländsk litteratur "o s v. Sannolikt kom-

mer det att vara ett råd som ska tillsättas som ska nominera en kandidat.   

När det gäller kvaliteten så sade jag i mitt tal till Nordiska rådet, och vid-

håller det som jag upplever att ltl Gunell stöder, att finns det inte en kvalifi-

cerad kandidat ett år så kommer vi inte att nominera. Det behöver man inte 

vara orolig för. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det tycker jag låter mycket bra, att man får fram ett regelverk med klara de-

finitioner kring vem och vilka som är möjliga från åländsk sida att nominera. 

Även att det rådet befolkas av personer med stor kunskap inom litteratur och 

språk, det tror jag är väldigt viktigt så man får fram goda kandidater.   

Jag tror också det här priset kan sporra den åländska litteraturen och för-

fattarna att ytterligare höja kvaliteten i det man skriver. Kanske även minis-

ter Lundberg känner till kultursamarbetets omstrukturering och hur det har 

utfallit?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag har deltagit endast i ett enda kulturministermöte sen jag 

intog den här posten, förutom det Nordiska rådets möte som inte alls tog 

upp samarbetet. Där hade endast diskuterats kring det idrottsliga samarbe-

tet. Jag var väldigt besviken eftersom de överenskommelser som ingicks där, 

ingicks endast mellan länderna, de självstyrande områdena var helt utanför. 

Det som jag inspireras till, nu när jag hör ltl Gunells fråga, är att höra efter 

att det inte är något samarbete som enbart kommer att ske mellan länderna 

utan att de självstyrande områdena även finns med i det. Jag ber att få åter-

komma med mera detaljer kring samarbetet. Det har inte tagits upp på något 

möte som jag varit med på under det här året.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det respekterar jag, jag får vänta på det. Det som var väldigt framgångsrikt 

gällande omstruktureringen av kultursamarbetet var att Åland fick represen-

tation i nästan samtliga organ där det gick att få. Både som sakkunniga och 

som åländska representanter. Det är något vi kan utnyttja idag, kanske 

mycket bättre om vi även kontinuerligt träffades och drog upp riktlinjer för 

hur vi ska jobba i de här olika organen för att goda resultat som möjligt för 

åländsk del.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig berättelsen för kännedom. Ärendets enda 

behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  
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Föredras 

4 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Camilla Gunells enkla fråga om kultur-
politik (EF 12/2008-2009) 
Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lant-

rådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med anledning av 

svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, 

vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan 

rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden 

samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Camilla Gunell. 

Ltl Camilla Gunell 

Enligt nya direktiv från regeringens undervisningsministerium så tillåts de statli-

ga konstkommissionerna inte längre stödja åländska kulturorganisationer. Ar-

betsstipendium för enskilda konstnärer går fortsättningsvis att få även om man är 

bosatt på Åland eftersom kommissionerna stöder finländska konstnärer bosatt 

över hela världen. Att åländska kulturorganisationer inte längre kan få stipendier, 

projekt och verksamhetsbidrag från staten drabbar flera kulturaktörer bl.a. gäst-

ateljéverksamheten på Kökar och Mariehamns litteraturdagar.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen, ställer jag till vederböran-

de medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vad har landskapsreger-

ingen gjort för att åländska organisationer fortsättningsvis kan tilldelas kulturme-

del från statens konstkommissioner?  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! I enlighet med självstyrelselagen har Åland egen behörighet på kul-

turens område. Med behörigheten följer även ansvaret för finansieringen för det 

åländska kulturlivet. Det finns inga överenskommelser mellan staten och land-

skapet på detta område om att åländska organisationer ska beviljas statliga kul-

turmedel. Några organisationer har ändå periodvis sökt och beviljats statliga kul-

turmedel. Detta är mer undantag än regel. Åländsk idrotts- och ungdomsverk-

samhet beviljas inte heller statliga medel. Åland beviljar inte heller, på motsva-

rande sätt, finländska eller utomåländska organisationer medel inom dessa områ-

den. På motsvarande sätt finns det endast en utomåländsk organisation som kan 

beviljas årligt understöd, det är Åbo svenska teater som beviljas bidrag i egenskap 

av regionteater på Åland. Bidraget avser täckande för kostnader för teaterns tur-

néer i landskapet. I övrigt kan undantag förekomma men är då en fråga om ut-

tryckliga samarbetsprojekt där det finns en lokal organisation som ansvarar för 

ansökan och redovisning för beviljade medel.  

Det är viktigt att vi ser över våra regelverk, se att det inte finns evenemang eller 

andra kulturella projekt som faller mellan våra regelverk. Det kan finnas en pro-

blematik kring årligen återkommande projekt och att vi inte beviljar bidrag till 

kommuner och inte heller till yrkesverksamma men däremot till intresserade för 

kultur. Det finns säkert alltid skäl att titta över regelverken och försäkra sig om att 

det inte är någon som faller emellan och att man framförallt inte tappar möjlighe-

terna att arrangera sina evenemang.  

De här bidragen som nu varit aktuella i media den senaste tiden, har rört sig 

om bidrag på ca 2000-3000 euro. Det har inte varit bidrag som gjort att evene-
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mangen inte kunnat genomföras p.g.a. bristande medel, men är förstås ett nöd-

vändigt tillskott.  

Sedan är det ju så, att om man vill söka medel från finländsk sida så är det 

självklart upp till alla sökande att motivera på ett bra sätt, med att det är en väl-

digt stor del av finländare som får del av de här kulturevenemangen.  

Medel som beviljas åländska föreningar att inte endast till för åländska besöka-

re. Det är ofta som de kulturella evenemangen har ett stort intresse utanför Åland, 

både nordiskt och internationellt. 

På finansavdelningen finns det att ansöka om evenemangsbidrag som också 

kan gå till företag. Där säger man att det ska vara evenemang under uppbyggnad 

eller utvecklig. Vi behöver säkert titta på hela det här, vart vi ger bidragen och om 

det finns några under årens lopp som fallit igenom stolarna. I övrigt är det så att 

Åland har ansvar för sitt kulturliv och ska också då finansiera det, tack.  

Ltl Camilla Gunell 

Tack för det svaret. Det var ungefär vad jag hade förväntat mig. Man givetvis se på 

det sättet att vi själva ska hantera det här.  

Det är så att kulturen är gränsöverskridande. Vi har på kulturdelegationens 

hemsida, förutom de åländska möjligheterna att söka stöd och bidrag, också både 

bilaterala fonder, nordiska fonder och de statliga fonderna. Det är viktigt att kul-

turen fortsätter att vara gränsöverskridande, att man har samarbetsprojekt med 

olika aktörer. En dörr stängs helt enkelt för de där det finns samarbetet mellan 

Åland och de finländska kulturarbetare och konstnärer. Det är illa att kulturpeng-

arna minskar ju totalt sett. Jag antar att vicelantrådet Lundberg ändå menar att 

man från åländsk sida kommer att försöka kompensera det här bortfallet som sta-

ten tidigare har stått för.  

Sedan är det även frågan om farhågorna kring hur det blir med arbetsstipendi-

erna till enskilda konstnärer. På riks håll har man både längre stipendietider och 

högre beviljade belopp till enskilda konstnärer.  

Ser vicelantrådet Lundberg någon risk i att även de enskilda stipendierna för-

svinner? Hur ska man då kompensera det på hemmaplan? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Det är alldeles korrekt, som ltl Gunell säger, det finns olika sätt som 

man kan finansiera samarbetet förutom det som kulturdelegationen betalar till de 

åländska föreningarna för samarbetet. Som nämndes här så finns det fem billate-

rala fonder, det finns också svenska kulturfonden. Man kan söka medel ur den 

nordiska kulturfonden och sen också ur ministerrådets program för kultur och 

även vissa specialpotter som man kan få. Visst finns det möjligheter till samarbe-

ten.  

Jag tycker att det känns märkligt om man förväntar sig att vi från landskapsre-

geringen ska kontakta den statliga konstkommissionen och tala om för dem att de 

minsann också ska betala understöd till våra åländska sökanden. Jag tror inte att 

vi heller skulle tycka om att man från finländsk sida skulle komma in och diktera 

hur vi ska fördela våra PAF medel.  

Dörren ska ju alltid stå öppen för diskussioner, kulturminister Stefan Wallin 

och jag har ett väldigt gott samarbetet, vi diskuterar många frågor, självklart är 

det här också något som är intressant för oss att diskutera och se till att det finns 

fortsättningsvis ett samarbete mellan Åland och Finland när det gäller kulturfrå-
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gor. Det känns mig främmande att man från åländsk sida ska gå in och kräva och 

tala om hur någon annan fond ska betala sina medel.  

När det gäller arbetsstipendier så fördelar vi arbetsstipendier till en viss del. Vi 

vet att det också går att söka från flera håll, det är bra. Det här är en fråga som 

ständigt är aktuell, hur ska pengarna fördelas, hur mycket pengar har vi, hur kan 

vi utveckla vårt sätt att gynna kulturen? Den diskussionen kommer att fortsätta.   

Ltl Camilla Gunell 

Ja, inte ska Britt Lundberg gå in och diktera reglerna för staten och konstkommis-

sionerna det tror jag inte är något lyckat alls. Däremot är kulturen en alldeles ut-

märkt arena för umgänge, så att man gynnar en god dialog mellan Åland och ri-

ket. Där är kulturen en bra arena.  

Hur ska man tolka de här reglerna inom konstkommissionen, det är egentligen 

upp till dem. Jag tycker inte de behöver vara så fasta regler att det här är Ålands 

ansvar och det här är Finlands ansvar. Vi vet att det finns kulturprojekt som gyn-

nar både finländska och åländska konstnärer. Det är viktigt att Åland kan fortsät-

ta att vara en mötesplats för kulturella sammanhang. Det måste kunna stödas från 

alla tänkbara håll.  

Kulturmedlen minskar totalt sätt ändå om man ska kompensera det här från 

åländsk sida. Vicelantrådet säger att det handlar om så lite pengar, men för den 

som är beroende av de här pengarna, som t e x Kökar kultur så är det 60-70 % av 

hela deras budget, för den aktören är det väldigt mycket.    

Jag tror nog det är viktigt att man på rikssidan kan hålla dörren öppen fortsätt-

ningsvis också för åländska konstnärer.  

Nu svarade inte minister Lundberg på frågan om arbetsstipendierna. Den frå-

gan tror jag är ännu viktigare ifall det skulle försvinna, i så fall på vilket sätt ska vi 

på Åland utforma våra stödprogram så att ingen faller mellan stolarna, som de gör 

idag. 

Vi vet att behovet av kulturmedel är stort, det kommer fortsättningsvis att vara 

stort, också med tanke på de hyresnivåer som kommer att vara i kulturhuset.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Tack herr talman! Det är precis som jag sagt redan i mitt svar. Det är oerhört vik-

tigt att inget projekt behöver avbrytas för att man från den statliga konstkommis-

sionen har sett över sitt sätt att fördela. Just därför är det viktigt att vi ser över 

våra regelverk att det inte finns något som hindrar att vi kan betala ut medel till t 

e x till det nämnda projektet. 

Åland, som mötesplats för kultur är fantastiskt viktigt, där är Alandica en viktig 

mötesplats. Det handlar inte direkt om att pengarna måste komma från två håll 

för att det ska bli en mötesplats, oerhört många av de kulturella evenemang som 

ordnas, lockar människor från när och fjärran i de projekten.  

Det handlar mycket om den som söker formulerar sig så att den som beviljar 

medel, vill bevilja till just det projektet. Det kanske handlar mer om det, än var 

det är lokaliserat. Att man ser från den finländska statliga konstkommissionen att 

det här är något som också gynnar den finländska kulturen, klart att vi ska stöda 

det även fast evenemanget är på Åland. På samma sätt är det möjligt att man kan 

se det även här.  

När det gäller de kulturella medlen, åtminstone på finska sidan, ökar kultur-

budgeten med 10 % förra året. Där har inte pengarna varit på neråtgående, vi får 

se hur finanskrisen påverkar. 
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När det gäller arbetsstipendium och fördelningen av de kulturella medlen, så är 

den krassa sanningen den, att vi får se till att verksamhetsförutsättningar för PAF 

är goda och att det fortsättningsvis kommer mycket pengar därifrån. Vi fördelar 

arbetsstipendier idag, precis som jag sade tidigare så finns det hela tiden en dis-

kussion om hur kulturlivet kan utvecklas och där ingår också hur vi beviljar bidrag 

och medel, till arbetsstipendium, evenemang, organisationer och föreningar. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

5  Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om ett skatteavdrag för pensionärer (HM 
43/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion.  

Ltl Fredrik Karlström 

Tack herr talman! Det är trevligt att få inleda den här vårens hemställningsmo-

tions- runda. Jag tänkte först bara kommentera den hjärtliga intervju talmannen 

hade i media häromdagen, där han ondgjorde sig över oppositionens kostnadspå-

drivande motioner. Jag vill dock säga att mina motioner inte är kostnadsdrivande 

utan snarare tvärtom.  

Oppositionens sätt att bedriva sin politik och visa den utåt är att lämna motio-

ner. Jag har tittat tillbaka de senaste åren och jag har lämnat in ca 50 st. varav en 

har godkänts, en har behandlats och 48 st. ligger fortfarande någonstans i Limbo 

och snurrar. Man får inte vara så rädd för motionerna, kanske. 

Min motion nr 43, det är en motion som jag tycker är bra. Det är inte kostnads-

drivande snarare tvärtom. Jag är övertygad att om man skulle genomföra syfte i 

den här motionen skulle det leda till mindre belastning av trygghetssystemen.  

Efter ett långt arbetsliv med solidarisk skattebetalning till stat, kommun och i 

många fall kyrka så anser jag det inte är mera än rätt att den person som gått i 

pension och väljer att jobba extra efter pensionen skulle slippa betala skatt för det 

här jobbet som den här pensionären väljer att utföra.  

Jag är väl medveten om att vi inte ännu har full behörighet över skattelagstift-

ningen på Åland. Vi har makten att besluta över kommunalskatten och det är den 

jag anser att vi bör använda. Vi ska använda de instrument vi har i självstyrelsesy-

stemet. Kommunalbeskattningen är ett av de instrumenten.  

Jag är också övertygad om att ett system där pensionärer uppmuntras att jobba 

extra skulle dessutom vara, förutom hälsobefrämjande och socialt värdefullt för 

individen, en oerhörd kunskapsresurs för företag och samhälle att ta till vara. Att 

samhälle inte månar om det här tycker jag är ett stort slöseri med resurser.  

Vi kunde läsa nyligen i media att handelskammaren startat en styrelsebank, där 

veteraner ställer upp med kunskap och kompetens i olika styrelserum. Det tycker 

jag är väldigt bra, det finns många människor i olika yrkesgrupper som är lika 

värdefulla för samhället. Det kanske finns murare, plåtslagare, kaklare, mattanter, 

kontorister som är hur friska och pigga som helst och mycket väl kan tänka sig att 

jobba vidare. Särskilt om man skulle få lite uppmuntran från samhällets sida, ge-

nom att inte behöva betala så mycket skatt.  
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Av dagens pensionärer är det många som känner att pensionen inte riktigt 

räcker till. Allt blir dyrare, men pensionen stiger inte i samma takt.  

Problemet idag är att en pensionär egentligen betalar högre skatt om han/hon 

jobbar extra jämfört med en vanlig löntagare. Det ger signaler att samhället inte 

vill ha äldre människor i arbetslivet. Det tycker jag är fel, en människa som upp-

nått pensionsålder besitter självfallet en enorm kunskap och kompetens efter ett 

långt yrkesliv.  

Spinn-off effekterna, vid införandet av kommunalskattebefrielser på förvärvs-

inkomster från 65 års ålder, blir för samhället och för individen många. Allt från 

minskad användning av trygghetssystem till köpstarka konsumenter, för att inte 

tala om all den visdom som förs vidare till yngre generationer. En av de kanske 

största vinsterna är att pensionär får bevis på att har/hon fortfarande är väldigt 

behövlig i samhälle och med det en ökad självkänsla. En sådan signal från land-

skapet skulle troligtvis uppmuntra människor att jobba längre.  

Många kanske säger att om pensionärer får kommunalskatteavdrag som mins-

kar inkomsterna till kommunerna. I princip anser jag att en pensionär redan idag 

kan kringgå kommunalskattningen om han/hon vill genom att start ett förtag och 

fakturera sitt eget företag till den som man tänker jobba åt och välja att ta ut ev. 

överskott som kapitalinkomst. Sålunda får inte kommunen något där heller. 

Många av som varit löntagare i hela sitt liv kanske inte tänker på att starta ett ak-

tiebolag. Här skulle vara ett enkelt system att kunna jobba lite extra, känna att 

man får lite extra i plånboken och framför allt att inte behöva betala skatt på den 

extra inkomsten. Givetvis ska man betala skatt på sin pension.  

Med det så förslår jag att lagtinget hemställer att landskapsregeringen till lag-

tinget inkommer med ett förslag till ändring av kommunalskattelagen så att ett 

skatteavdrag införs på förvärvsinkomster i kommunalbeskattningen för personer 

som gått i pension och är över 65 år, tack.  

 Talmannen 

Ingen replik har begärts. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Ltl Karlström kommer med ett mycket vällovligt initiativ. Dels ur 

egen synvinkel, om man är över 65 år och vill jobba vidare, men också det att 

samhälle ska få intäkter i form av en omsättning på något sätt, en produkt utav 

det arbete som utförs, men också att extra inkomster genererar skatter i en eller 

annan form. Det som jag tänkte kommentera här, att det är inte så att den som är 

pensionär eller över 65 år och vill göra något extra inte har några förmåner idag, 

så är det inte.  

För det första har man gått i pension och är över 65 år så har man i beskatt-

ningen ett pensionsavdrag. Man har också, om man jobbar efter 65 år, en högre 

pensionsintjäningsprocent som är väldigt mycket högre än den man har som van-

lig löntagare. Vanlig löntagare har 1,5 % och över 65 år är det 4,5 % per månad.  

Det uppstår här ett litet problem, pensionsåldern idag är rörlig från 63-68 år. 

Hur skall man göra då om man är anställd och vill jobba fram till 68 år? De pro-

blem som uppstår att om man har ett kontinuerligt arbetsförhållande så fortsätter 

det arbetsförhållandet och den skattebetalning man gör kommunalskattemässigt 

på normalt sätt. I förslaget här sägs att man först ska gå i pension och sen jobbar 

man efter 65 år. Betyder det då att man ska sluta sin anställning på sin nuvarande 

arbetsplats och sen följande dag påbörja en ny anställning och därmed bli befriad 
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från kommunalskatten? Det blir en osäkerhet här, rimligen måste alla behandlas 

lika. Är det rimligt att den som fortsätter sitt jobb blir befriad från kommunalskatt 

efter det man fyllt 65 år? Det kan man fråga sig.  

Det finns också den möjlighet, vilket ltl Karlström pekade på, att man har en 

egen firma. Efter det att man gått i pension kan man t e x fortsätta med bokfö-

ringsfirma, revisionsfirma eller något liknande. Då betalar man också skatt på den 

nettoinkomst som firman gör. Den beskattningen blir beroende av, hur mycket 

man betalar i kapitalskatt och hur mycket man betalar i inkomstskatt. Det beror 

på hur mycket eget kapital man har insatt i det här företaget. De här kan man re-

glera lite de här vägarna, men det är inte alls säkert, om man har en enskild firma, 

att det är förmånligare att ta ut kapitalskatt i förhållandet till normalinkomstskatt. 

Det beror på vad man har för övriga inkomster och hur stor pension man har.  

En upplysning bara, tidigare var det så att pensionärer som jobbade, efter det 

att de har gått i pension, hade en något strängare beskattning än löntagare. Detta 

har korrigerats nu, skattelagstiftningen ändrades 2008. Pensionärerna betalar 

inte högre skatt idag. Det är jämställt med normal lönebeskattning idag. Det miss-

förhållande som tidigare funnits det är korrigerat nu.    

 Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack herr talman! Nej, jag är också medveten om att den här motionen inte 

täcker upp alla ev. hål och brister och inte ogenomtänkta "krumbukter" som 

kanske kommer fram. Jag funderade när jag skrev motionen att man kanske 

borde ha den till 70 år eller om det skulle vara 65, 68 eller 73? Jag bestämde 

mig för att 65 år är ett ganska bra alternativ.  

Jag vill att näringsutskottet ska titta på alla de här öppna frågorna som 

finns. Syfte med motionen är att man ska få pensionärer att jobba extra, job-

ba mera. Signalen som vi ger idag är inte riktigt den.  

Är det så att man har ändrat skattelagstiftningen att det är lika som en 

vanlig förvärvsinkomsttagare nu, tackar jag för den informationen, den upp-

fattningen hade inte jag. De jag har pratat med som de facto jobbar extra, 

känner att de blir extra beskattade. Men det kan vara för att deras biin-

komstprocent blir mycket högre än vad de hade innan.   

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det kanske hade varit bättre att säga att när man har gått i 

pension under den normala pensionsgaffeln d v s 63-68 år, alltså efter det att 

man gått i pension, då hade man sluppit den här problematiken, bara som en 

tanke.   

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det argumentet köper jag också. Är vi överens om det och res-

ten av motionen genomförs så är jag nöjd och tacksam. Jag hoppas verkligen 

näringsutskottet tar upp den här motionen till behandling.  

Tyvärr så brukar det inte komma så mycket längre än till diskussioner i 

den här salen. Det är lite tråkigt med tanke på att man har ganska många ge-

nomtänkta förslag och idéer som man skulle kunna titta vidare på inom 

självstyrelsesystemet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det finns ett ordspråk som säger att möjligheterna intresserar 

sig aldrig för den som inte intresserar sig för möjligheterna.  
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Om vi ska klara av vår framtid här på Åland så måste man intressera sig 

för sådana här möjligheter. Visst kan man också, som ltl Sjölund gör, pro-

blematisera och det är något som måste göras innan det här genomförs. Det 

är viktigt att blicka över de ev. problem man har innan man inför saker och 

ting. Man behöver försöka komma vidare med samhällsutvecklingen. Det är 

jättebra om ltl Sjölund kommer med lösningar istället för problem.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det här handlar inte överhuvudtaget om att problematisera 

något. Jag försöker redovisa vilka fakta som gäller i de här sammanhangen. 

Jag har inte tagit ställning vare sig för eller emot innehållet i motionen, 

tvärtom så tycker jag det är positivt, jag är snarast för fenomenet som så-

dant.  

Sedan är det en annan sak vad en ev. behandling i näringsutskottet kom-

mer till. Jag tycker inte att jag problematiserar när jag pekar på de verkliga 

förhållanden som gäller, man ska vara medveten om dem.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är trevligt att motionen finner stöd hos ltl Sjölund. Vi har 

tidigare i Obunden samling haft motioner om att ta vara på den här befolk-

ningsgruppens potential och resurser i samhället. Den blir ännu viktigare när 

den här gruppen blir stor. Om då alla ska tas omhand av samhället, i stället 

för att kunna vara delaktiga, i den mån man själv vill och kan, så får vi ännu 

större problem vi som är kvar att ta hand om de äldre. Alla sådana här initia-

tiv ska man uppmuntra, tycker jag.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Om jag får börja med en skämtsam anmärkning så hoppas jag 

att ltl Sundman kommer att leva så länge så att han kommer att kunna vara 

pensionär och njuta av det otium som han förtjänat ihop och gärna fortsätta 

med produktiv verksamhet efter det att han gått i pension. 

Vi vet ju precis hur försörjningsbördan ser ut och hur den utvecklats i vårt 

samhälle. Den aktiva befolkningens försörjningsbörda ökar. Det är självklart 

att det är nödvändigt att alla som vill, och har möjlighet att jobba efter 65 år, 

så är det ju en stor fördel. Det lättar försörjningsbördan för alla.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är en motion i tiden kan man säga. Högre pensionsålder i Fin-

land har varit mycket på agendan och diskussionen hamnade väl fel den gången. 

Det är alldeles uppenbart att om man ska klara av det framtida pensionsansvaret 

så kommer man att behöva höja pensionsåldern. Det är nog ett långsiktigt projekt 

av flera olika skäl. Inte minst eftersom de flesta människor, speciellt de som är 

löntagare, jobbar många år ända upp till 40 år för att tjäna in sin pension. De sä-

ger att de inte orkar mera, de har att göra med arbetslivets struktur i Finland.  

Om man jämför med Sverige, som ofta ligger nära till hands, så är vårt arbetsliv 

mindre flexibelt än vad det är i Sverige. Där finns det betydligt större individuella 

lösningar att jobba enligt. Det största hindret, åtminstone i dagsläget, är att höja 

pensionsåldern generellt.  
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Nu finns det en flexibilitet i systemet och det visar sig att det ofta är högre 

tjänstemän som utnyttjar det här. Om man jobbar i en positron där man har 

ganska god lön, man får vara med och fatta beslut, man kan t o m vara borta, ar-

betet fungerar ändå ofta när cheferna är borta. Det dagliga arbetet inom dagis och 

affärer, de som har de sämre lönerna och de längsta arbetstiderna, det är de som 

upprätthåller servicen och produktionen av tjänster och varor.  

I dagsläget kräver den finska pensionsfrågan allvarliga och ingående diskussio-

ner hur det finländska arbetslivets villkor kan förbättras och göras mera flexibla. 

Vi vet att många människor idag råkar ut för alla möjliga sjukdomar, inte bara 

fysiska utan också psykiska sjukdomar speciellt de här utmattningsdepressioner-

na, som gör att de för långa perioder är helt utslagna från arbetslivet. Den här 

återkomsten är ganska jobbig för många. En del kommer inte överhuvudtaget till-

baka utan de går i en sorts sjukpensionering, alltså en ganska tidig avgång från 

arbetslivet.  

Jag tänkte bredda lite den här diskussionen genom att ta upp sjukpensionärer-

nas situation i Finland. Många av dem som vid unga år har tvingats gå i pension 

och lämna arbetslivet, p.g.a. att de har en kort arbetskarriär, har en väldigt låg ar-

betspension och så har de en vanlig folkpension. Både på Åland och i Finland le-

ver de oftast under den relativa fattigdomsgränsen. Många av de här är i arbetsför 

ålder och kan rehabiliteras och känna att de skulle vilja gå ut i arbetslivet, med då 

kommer det ett ekonomiskt hinder emot. De får inte förtjäna mera pengar än den 

här lilla arbetspensionen.  

Det är en helt orimlig regel, för att få in de här människorna igen i arbetslivet. I 

Sverige är det inte så utan där säger man att man inte får arbeta mer än så här 

mycket tid, med hänvisning till sitt funktionshinder eller sin skada. I Finland sä-

ger man att du inte får tjäna mera pengar än så här. Det är få av oss som diskrimi-

neras på arbetsmarknaden med ett uttryckligt stadgande om att man inte får tjäna 

mera. Tanke är den att då tappar man sin sjukpension och ska vara fullt kapabel 

att sköta ett heltidsarbete. Många av dem som har haft svåra sjukdomar och länge 

varit utanför arbetslivet de vågar inte ta den här risken. De fortsätter att leva un-

der knappa förhållanden och är också otillfredsställda med att de inte kan få ta 

större del i arbetslivet. 

De som i alla fall har jobbat fulla pensionsår 40 år, det inte så många, den verk-

liga pensionsåldern i Finland är just under 60 år idag. De flesta orkar inte jobba 

ens till 63 år. Intresset för att jobba, efter att man en gång har fått pension efter 

ett långt arbetsliv, är idag ganska lågt. Det förhindrar ju inte de få som är intresse-

rade att fortsätta till 68 år. Det är väldigt förmånligt med tanke på pensionspo-

ängen.  

Om man förlänger sin arbetskarriär efter 65 år, man får lön och vissa förmåner 

med tanke på den kommande pensionen. Ska man dessutom kunna få dra av på 

den här inkomsten efter 65 år, så tycker jag att det är lite för mycket förmåner. 

Åldern borde man se över.  

Utan att nu ta ställning till det här så tycker jag att det är en bra motion för det 

tvingar oss att diskutera de här frågorna. Jag tror också att många av oss behöver 

mera kunskap och fakta. Sist och slutligen är ingen som kan förhindra någon att 

jobba hur länge som helst. Men frågan är på vilka villkor man kan jobba? 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Syfte med den här motionen är att få människor att jobba längre 

och att jobba mera. Huvudsyfte är också att det är frivilligt. Om du känner 
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att du vill tjäna lite extra, det handlar inte om att du skulle jobba 5 dagar el-

ler 40 timmar i veckan. Det handlar om att förskjuta makten till löntagaren.  

Idag är det arbetsgivaren som säger att du ska vara på jobb kl. 8-16, den 

här personen efter 65 års ålder eller vilken ålder det nu blir, kan säga att jag 

kan komma på tisdag mellan 14-17. Arbetstagaren bestämmer i det scenario 

som jag ser det.  

Den positiva sidan runt det är att personen känner sig behövd, personen 

blir inte bara en pensionär från att ha varit yrkesverksam. Man får mera 

makt.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att det delvis är på det sättet idag. Det finns en ganska kraftig byrå-

krati runt de här införtjänade tillfälliga lönerna. Rent ut sagt så tror jag att de 

pengarna införtjänas svart ganska ofta. Det tror jag förekommer, utan att jag 

har full kunskap om det. Just för att det är så byråkratiskt så blir det sådana 

här tjänster och väntjänster. Det finns nog mycket att fundera över här. Det 

är säkert så att också de som har jobbat i tunga jobb kan tänka sig att utföra 

tillfälligt olika hantverksuppdrag av olika slag, där tror jag nog att det ibland 

kan vara si och så med beskattningen.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det är ytterligare ett argument till att införa ett system som det 

här att man sporrar till vita betalningar genom att personen får dra av hela 

sin kommunala skatt och det han förtjänar. Varken löntagaren eller arbetsgi-

varen förtjänar något på att betala det svart. Det är ett system som jag ser 

bara sporrar folk att få jobba mera på sina egna villkor. Man får starkare 

köpkraft, får ett större socialt liv fortsättningsvis än att bara bli en pensionär, 

få känslan att vara behövd och kunna förändra sitt eget liv.  

Det finns säkert många andra problem inom pensionssystemet. Just den 

här motionen riktar sig till möjligheterna till detta. Jag ser ingen kostnad för 

samhället utan bara en vinst för samhället om man skulle gå in för det här.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

När jag lyssnande här på ltl Karlström så tänkte jag att man kan säkert också 

ha ett genusperspektiv på det här. Många kvinnor fortsätter ju efter sin pen-

sionering med oavlönat arbete. De tar hand kanske hand om någon sjuk an-

hörig, de sköter barnbarn o s v. Det är varken löne- eller pensionsberättigan-

de. Det tror jag man också måste ta in i diskussionen eftersom kvinnor fort-

sätter att arbeta så mycket oavlönat. Det påverkar deras pension oerhört 

mycket i negativ riktning. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Fru talman! Som ltl Karlström påpekade så är motionsfloden igång och jag tycker 

också att det är väldigt intressant. Det är tillfälle för lagtinget att diskutera all-

mänpolitiskt och diskutera politiska frågor av olika slag. Jag har suttit och lyssnat 

på motionären och de inlägg som har varit.  

Jag vill också komma med några kommentarer. Jag delar de som har diskuterat 

den här frågan om att det är väldigt viktigt att se på den här frågan ur ett brett 

perspektiv.  
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Satakommittén har jobbat med den här frågan, man tittar på sysselsättnings-

graden i Finland som faktiskt är lägst i hela norden. Skulle man kunna öka den 

lite grann så skulle det ha stora konsekvenser för hur vi finansierar välfärden. Ett 

stort problem är också psykiskt ohälsa, som är en stor orsak till sjukskrivning. 

Man konstaterar också att vi har stora brister i vår rehabilitering och långa vänte-

tider. 30 000 av dem som har invalidpension i Finland skulle faktiskt vilja jobba. 

Det är ett stort arbete som behöver göras för att få in mera flexibilitet i systemet. 

Även, som ltl Sundback påpekade, att fast man vill jobba så lönar sig det inte för 

alla kategorier av människor att dra sig strå till stacken och föröka jobba.  

Det finns en del material från Satakommittén där man har analyserat i vilka be-

folkningsgrupper det finns arbetskraft potential. Det här blir en stor utmaning att 

ta till vara den äldre delen av befolkningen och att man ska orka jobba längre och 

ta till vara deras kunskap. Jag tycker det har varit mycket intressant att lyssna på 

lagtingsledamöterna, tack.   

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

näringsutskottet.  

 

Remiss 

6  Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om skatteavdrag för en sund livsstil (HM 
1/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Obunden samlings lagtingsgrupp har några skattepolitiska motioner 

som ger en försmak på vad vi skulle göra, hur aktiva vi skulle vara om landskapets 

beskattningsbehörighet skulle utökas.  

Vi ser stora möjligheter med ett nytt verktyg i verktygsboxen. Det man ska 

komma ihåg att vi har verktyg i verktygsboxen som vi nu väldigt sällan tar upp. 

Det senaste konkreta exemplet är det allmänna skatteavdraget där vi hörde till de 

ursprungliga initiativtagarna. Det är ett instrument som rakt av sänker skatte-

trycket för dem som betalar kommunalskatt, lika för alla.  

I den här motionen vill vi använda samma modell kan man säga, ett kommu-

nalskatteavdrag eftersom vi inte har någon annan möjlighet. 

Livsstilsjukdomar blir allt vanligare bland befolkningen också på Åland. Vi har 

idag en väldigt lång livslängd. Högst troligen kommer medellivslängden att gå ner 

när de som inte levt lika sunt leverne blir äldre, som de som nu är gamla. I en 

kombination med en förhållandevis allt äldre befolkning på Åland så är detta en 

stor utmaning.  

Det visar sig att vi har den kanske allra störst utmaning bland de nordiska län-

derna. Vår demografiska utveckling är mest extrem, det behöver vi absolut oroa 

oss för. Vi har omedelbart att ta ställning till en finanskris. Vi har på ganska nära 

sikt, men ändå lång sikt i politiska sammanhang, att ta ställning till den här krisen 

och bearbeta den i god tid.  

De här sjukdomarna har sin orsak i tobaks- och alkoholbruk samt en osund 

kost i kombination med brist på motion, oftast alla ingredienser.  
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Förutom lidande, som de här sjukdomarna innebär för de drabbade och deras 

anhöriga så går en allt större del åt, från samhällets ekonomiska resurser för häl-

so- och sjukvård, till behandling av denna typ av åkommor. För att nedbringa de 

här kostnaderna och uppmuntra fler till en sund livsstil, så borde samhället er-

bjuda en morot, en ekonomisk fördel. Ordet morot har jag fått från liberalernas 

valaffischer, som jag går förbi dagligen på sjätte våningen.  

Ett sätt att göra det här skulle vara att ha ett skatteavdrag som beviljas under 

vissa villkor. Här finns förstås en utmaning att ta fram de här villkoren. Det kunde 

vara rökfrihet, avhållsamhet från alkohol och givetvis från andra droger, samt en 

sund kost och motion som leder till ett visst BMI under en viss nivå, eller en kom-

bination av de här nämnda faktorerna. Utmaningen är att definiera vad man ska 

uppfylla för att kvala in till det här skatteavdraget. Ska man också kvala in när 

man försöker eller ska man behöva uppnå en viss nivå?  

För att möjliggöra det här behövs det tas fram ett system som inte innebär allt-

för stor byråkrati och kostnad för samhälle och den enskilda. Man behöver kanske 

anlita privata läkarstationen för att anlita den här utökningen av kontroller som 

det behövs, och också att man finansiera det med avgifter som givetvis inte ska 

vara så höga att det inte lönar sig. Förslagsvis kunde förslaget beviljas på villkor 

att man skriver ett avtal och genomgår en läkarundersökning. 

Idag får man skatteavdrag på väldigt lösa boliner och visst finns det säkert de 

som är oärliga. Man skriver också under sin deklaration på heder och samvete, 

även om det inte står så längre, så är det i alla fall.    

Skatteavdraget kunde utformas som de allmänna skatteavdraget. Kommunerna 

skulle kompenseras fullt ut för det. Det här ska inte drabba kommunerna, utan 

det ska tas ut landskapets kassa, som ganska snart får en ekonomisk fördel av en 

sådan här utveckling som troligen överstiger kostnaderna för det här, de uteblivna 

inkomsterna. Åtminstone bör skatteavdraget dimensioneras så att det blir en för-

tjänst eller ett nollsummespel.  

I lagtinget har vi en generell ovana att föra skattepolitik eftersom vi inte behö-

ver göra det annat än i undantagsfall. Detta kan man göra med skatteinstrumen-

tet, också med det vi har i dag, framförallt om vi skulle ha egen beskattning kunde 

vi använda de verktyg att styra utvecklingen i en eller annan riktning. Visst finns 

det skatteavdrag, man uppmuntrar till studier på Åland idag mer än vad man gör 

på annat håll. Man har sjukkostnadsavdrag som är mer förmånligt här osv. Man 

har inte direkt avdrag som gynnar en sund livsstil, det skull jag vilja uppnå med 

den här motionen.  

Jag föreslår att lagtinget hemställer att landskapsregeringen inkommer med 

förslag till ändring av kommunalskattelagen i syfte att införa ett nytt avdrag i 

kommunalbeskattningen för att uppmuntra befolkningen till en sundare livsstil.   

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Jag ser i den här motionen ganska mycket svårigheter att kunna 

få det hela att fungera på ett rättvist, bra och transparent sätt. Det som inte 

sägs här är vem som ska stå för kostnaden för den byråkrati som det blir. 

Vem ska man skriva avtal med? Vad kostar det? Undersökningarna?  Jag kan 

väl tänka att avsikten är att lägga det också på landskapet.  

Remarkabelt är att förslaget skulle följa den allmänna avdragsmodellen. 

Tar vi det så betyder det at den sunda livsstilen är väldigt olika värderad be-

roende på hur stor inkomst man har. Har man en beskattningsbar inkomst 

på 10 000 euro så är den sunda livsstilen värd 500 euro. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

När det gäller själva utförande, ger jag ltl Sjölund rätt i att det är en utma-

ning att utforma det så det blir rättvist. Vad gäller byråkratin, som tillkom-

mer, så ser jag det som fullt möjligt att upphandla det här. Det finns ju flera 

privata aktörer och fler på kommande på marknaden. De kunde på landska-

pets uppdrag göra detta och avgiftsfinansiera det till hundra procent. Gör 

man det här i stor skala blir det säkert ganska kostnadseffektivt för aktören. 

När det gäller det remarkabla så är det inte så remarkabelt för parallellen 

till det allmänna skatteavdraget, den ska enbart ses till att vi gör ett kom-

munalt avdrag som vi kompenserar. Visst blir det märkligt om man gör det 

exakt som det allmänna skatteavdraget, att man får 5 % till om man är sund. 

Då gynnar det ju höginkomsttagare. I det här fallet borde man kanske dam-

ma av de funderingar som liberalerna har haft, men ännu inte fört fram om 

de allmänna skatteavdragen att det till viss del skulle vara en summa istället.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Ltl Sundman vill uppmuntra befolkningen till sundare liv. Jag tycker att ltl 

Sundmans förslag är diskriminerande. De som redan är sjuka och handikap-

pade har svårt att uppfylla kraven för skatteavdraget. Jag tycker det är kons-

tigt att samhälle skulle betala för sunt liv. Jag, och många andra icke rökare 

sparar 1 800 euro per år på att vi inte röker ett paket cigaretter per dag. Sam-

tidigt får vi längre liv, visar statistiken i alla fall, tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Till en början kommer det att vara frivilligt. Vill man supa och 

röka och äta fet mat och inte motionera så är det tillåtet. Det här är en morot 

som erbjuds befolkningen. Den som vill kan ändra sig. Den som redan har 

ändrat sig, får ju också givetvis komma i åtnjutande av skatteavdraget.  

När det gäller sjuka människor, inte tror jag det finns någon sådan sjuk-

dom där man måste röka eller supa osv. Nog kan säkert en funktionshindrad 

ändå leva sunt, däremot kanske han inte kan motionera. Det gäller att man 

utformar det här systemet så att det blir rättvist. Där ligger utmaningen. Man 

måste intressera sig för möjligheterna, annars intresserar de sig inte för en. 

Man måste försöka hitta lösningar och inte bara problem.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack fru talman! Jag vill informera att det finns redan ett mycket bra system 

för att få befolkningen att bli medvetna om hur de själv kan påverka sin hälsa 

i positiv riktning.  

Företagshälsovården ska informera om s.k. ASLAK rehabilitering som 

t.ex. Norrvalla rehabiliteringscenter har på svenska för olika yrkesgrupper. 

Där får man tips vad man kan göra för sin hälsa. Dessa kurser anses vara en 

av de bästa att få arbetstagarna att inse sitt eget ansvar över hälsan. Så det 

finns system. Det är klart att de sjuka och handikappade inte heller ska supa 

och röka, men det är den här övervikten som kan vara problem.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Under den här diskussionen så utvecklas idéer. Det kunde vara 

en ingrediens i det här att man skulle avkräva att de som önskar skatteav-
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draget att de går en sådan här kurs. Det finns mycket exempel på organisa-

tioner och arbetarskydd och företagshälsovårdstjänster som ger information, 

precis som ltl Eriksson säger.   

På Åland är det ju så att om ålänningen får en ekonomisk fördel då kan 

han göra ganska mycket och det är en morot, som på liberalerna valaffischer. 

Som när skärgårdsborna far till Holmbergs när de bjuder på mat. Man gör 

mer än vad man egentligen tjänar på det, bara för att förtjäna de här pengar-

na. Vi måste fundera på hur vi motiverar vår befolkning.  

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack fru talman! Diskussioner är alltid bra när man får diskutera fritt. Oberoende 

hur "kolliga" förslagen kan vara så kan de leda till något bra.  

Ltl Danne Sundman är känd för sin kreativitet, han har massor med idéer, 

många av dem så tycker jag är bra. Men ibland kommer han lite snett, det må väl 

vara honom förlåtet.  

När det gäller problemformuleringen så är jag helt överrens med Danne Sund-

man. Vi har det här problemet och vi måste göra allt för att föröka lösa det. Om-

tanken om människorna är säkert god och att det ska leda till en bättre ekonomi 

för hela samhället om människorna blir friskare, allt det här håller jag med om till 

hundra procent.  

Det är liksom inte riktigt färdigt tänkt. Det känns inte bra för mig att man ska 

dela upp befolkningen i ett A- och B-lag. Det blir lite så, här handlar det då om 

sjukdomar som gör det ännu värre. Ingen vill frivilligt förstöra sin hälsa, det finns 

alltid bakomliggande orsaker att folk röker, att man dricker alkohol, att man kan-

ske äter för mycket eller fel, det finns förklaringar och ingen vill egentligen göra 

det.  

Ett skatteavdrag tror jag inte är lösningen på det här. Den personliga integrite-

ten kan komma i kläm om man skulle införa det. Det skulle vara väldigt svårt att 

få en rättvis behandling. Det skulle inte gå att undvika orättvisor.  

Men för att inte ltl Danne Sundman ska säga i en replik att jag bara problemati-

serar så kommer jag också med alternativ och lösningar. Det är gamla beprövade, 

det är inget nytänkande men vi kanske måste bli effektivare. Det handlar om in-

formation i hemmen, skolor, sjukhus, läkare, företag och överallt gäller det att 

förbättra den här informationen. Idag är informationen bättre än tidigare. Det går 

säkert att göra det ännu bättre. Jag vill att vi ska uppmuntra till motion och idrott. 

Där har föräldrarna och skolorna en viktig roll, och även vi som slår fast landska-

pets budget. Det är viktigt att det finns anläggningar för sport och motion. Vi har 

det rätt bra på Åland redan. Det är viktigt att vi ser till att de finns kvar och att de 

är tillgängliga och att det inte blir ekonomiskt alltför svårt att utnyttja dem.  

Vi ska uppmuntra föreningslivet. Alla ungdoms- och idrottsföreningar, även 

kulturella föreningar, musik osv. Allt som gör att man intresserar sig för något 

som är sunt. Risken för att man ska hamna i tobaks-, alkohol-, eller knarkträsket 

minskar då.       

Jag tror på en positiv fokusering att vi ska tro på individens egen kraft. Det tror 

jag att ltl Danne Sundman håller med, vi måste tro på individens egen kraft och 

inte minst det goda exemplet. Där är ju ltl Danne Sundman ett gott exempel. Han 

låter bli att dricka alkohol under år 2009. Han behövde inte skatteavdrag för det 

och jag tycker inte heller att han ska ha det, tack fru talman!  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det finns bland köpmännen i Mariehamn något som kallas för 

"kolliga dagar", det är väl lite så här när vi har motionstid här i lagtinget. 

Många idéer kommer den här vägen och så begravs de i något utskott och 

sen är de i handlingsprogram och förverkligas. Det har vi sett och jag också 

under min korta tid i lagtinget, jag har bara varit här i 10 år, att så är det. 

Därför måste någon gå i bräschen och föra fram sådana här "kolliga" förlag 

från början.  

Det här är ju frivilligt man tvingar inte någon till det här, många förstör ju 

faktiskt frivilligt sin hälsa. Det kan bero på oförstånd, men om det kommer 

ett skatteavdrag så är det en så pass tydlig signal. Samhället anser att man 

ska uppmuntras om man tar det här på allvar. Det är säkert så att det inte 

hjälper alla utan det hjälper en del, men utvecklingen går åt rätt håll. På sikt 

får vi en positiv utveckling. Det ska givetvis vara en kombination av informa-

tion, man ska inte sluta med det arbetet. Oförtrutet ska man gå ut med vad 

som är skadligt och hur folk borde leva istället.  

Vad som inspirerar mig är att jag bor i en kommun där vi är nästfriskast 

och gladast och mest arbetsam i hela Finland, och det vill jag att hela Åland 

ska bli.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Jag sade ju det, ltl Danne Sundman, det är inte fel att 

komma med lite "kolliga" förslag.  Man måste alltid i ett kreativt skede vara 

öppen för allting. Även om man kanske inte har tänkt helt rätt, så ger debat-

ten nya uppslag, precis som ltl Danne Sundman sade i sitt anförande, det är 

ju fint. Men på den här idén tror jag inte.  

Ltl Danne Sundman, replik 

När man skriver de här motionerna så har man ganska begränsade resurser. 

Det är 10 dagar tid för alla motioner sammanlagt. Man har ungefär lika 

mycket tid på research som när fingrarna befinner sig över tangentbordet. 

Det klart att det finns mycket detaljer kvar i det här. Jag har funderat mer på 

den här idén än vad ltl Eliasson har gjort, för jag är ju positiv till den. Det 

kanske hjälper att den behandlas i utskott och så kommer man fram till att 

det är en genialisk idé, då kanske även ltl Eliasson förstår det genialiska i 

den.    

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Ja, jag är inte sämre än att jag kan ändra mig om utskottet 

kommer fram till, med vissa förändringar, att det här är en bra idé. Tycker 

jag att det är en bra idé då, kommer jag att stöda den. För tillfället tycker jag 

det inte.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det är säkert en speciell känsla man har som motionär om man job-

bar och lägger fram en motion och det blir klassat som ett "kolligt" förslag. Det är 
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ju fritt upp till var och en att betygsätta olika förlag. Ska jag betygsätta det här så 

tycker jag att det är ett rätt intelligent förslag. Jag ska motivera varför.  

Välfärdssjukdomar är något som vi från Ålands Framtid har tagit upp flera 

gånger. Det här är ett allt större hälsopolitiskt problem som bara växer. Här finns 

det en annan infallsvinkel än vad vi har sett tidigare när det gäller att komma till-

rätta med välfärdssjukdomar och få till stånd ett mera sunt leverne. Det här med 

hälsa är något som kommer mer med åldern, då börjar man tänka på det. Tyvärr 

är det så att det många gånger är lite sent, problemen grundläggs i unga år. Man 

jobbar 7 dagar i veckan, man jobbar dygnet runt, man äter när man hinner osv. 

När hälsan sviker det är då man börjar fundera.  

Ekonomin reagerar man på betydligt tidigare, jag vill anse att motionären 

ganska väl har lyckats fånga den åländska folksjälen vad gäller att man kan få ett 

skatteavdrag. Många ålänningar kan göra väldigt mycket för att få ett skatteav-

drag. I slutändan skulle det vara en samhällsekonomisk rätt bra affär för Åland.  

Ett par frågor till huvudmotionären: Villkoren som skall uppfyllas, det vore in-

tressant att veta mera om det och om hur det ska administreras? Det sägs i mo-

tionen att ett system tas fram som inte innebär alltför stor byråkrati och kostnad 

för samhället eller den enskilde. Det är ju en bra utgångspunkt, det sägs även att 

förslagsvis kunde förslaget beviljas på villkor att man skriver ett avtal och genom-

går läkarundersökning. Det här vill jag veta lite mera om. Jag tycker att förslaget i 

grund och botten är mycket gott. Det är intelligent, jag tror det samhällsekono-

miskt skulle bli en bra affär. Jag vill inte med de här frågorna skjuta sönder ett bra 

förslag, utan om det finns mera tankar ifrån huvudmotionärens sida så är det bra. 

Annars är det meningen med de här förslagen, som synbarligen kan kategoriseras 

lite olika, att de ska gå till utskott för att se om det här är en bra idé eller inte. 

Kommer men fram till att det här är en bra idé, vilket jag hoppas, så hör man sak-

kunniga och sätter igång en process som man får veta på vilket sätt det ska admi-

nistreras. Det är upp till förvaltningen att göra slutjobbet. Man borde vara tillfreds 

med att ltl Danne Sundman lägger fram ett bra förslag, sen måste alla goda krafter 

hjälpa till så att det kommer något ut av det.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Tack, fru talman! När det gäller de här hälsopolitiska frågorna så vill jag även 

ge kredit tillbaka till Ålands Framtid som faktiskt har fört frågorna på agen-

dan på ett aktivt sätt och det har inspirerat mig. 

När det gäller detaljerna kring det här så har inte mina tankar kretsat fär-

digt runt det här. Det nämns i motiveringen ingredienser som man kan tänka 

sig att man ska uppfylla. Det gäller att få systemet effektivt, så det inte blir en 

verksamhet som kräver 5 nya tjänster och kostar massor. Man försöker göra 

det smidigt. Man skulle förbinda sig genom ett avtal att leva på ett visst sätt 

och det är väl närmast en symbolisk handling, men den sätter ens samvete 

på papper. Man skulle genomgå en läkarundersökning för att vidimera vissa 

saker. Det här borde man kanske göra en utredning om (ett fult ord som vi 

inte vill höra annars). Det är så pass viktigt att det här blir rätt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker, som jag sade in mitt anförande, att i grund och bot-

ten är det här en god idé. Den skulle vinna på om man kunde förklara mer 

om hur man ska administrera det. Jag har full respekt för motionärens in-
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vändningar att man inte hinner lösa alla problem på den tid man har på sig 

att skriva hemställningsmotioner.  

Två idéer vill jag komma med. Det ena är att man bordlägger den här mo-

tionen och kompletterar den lite. Den andra idén är att man direkt i utskottet 

kommer med lite tankar om mera om hur man ska kunna administrera det-

ta. Administrationen kan bli knepig om man ska se svårigheter med det här. 

Det gör inte jag.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande, så ser jag spontant framför mig 

att man skulle lägga ut det här på privata krafter. Det finns ju flera privata 

sjukvårdsaktörer. Man skulle göra det avgiftsfinansierat genom upphand-

ling. Den som gör det här förmånligast, får göra det här för alla ålänningar 

som vill delta i detta. En avgift skulle täcka kostnaderna för undersökningen 

och underskrivandet av avtalet. För att få genomgå detta skulle man först gå 

en utbildning som även den skulle vara avgiftsfinansierad, ex mediskurs eller 

kurs arrangerad av Folkhälsan. I samarbete med privata aktörer, inte bara 

företag utan även organisationer så kan man få ned kostnaderna för det här. 

Det går också att göra i ÅHS regi men jag tror att man i första hand ska för-

söka göra det i privat regi. Jag tror att de som vill ha det här avdraget är be-

redda att, åtminstone i början, kosta på lite. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Den här motionen har både fördelar och nackdelar. Först något om 

nackdelarna. Jag delar de talare som fört ett resonemang kring byråkrati och avtal 

och svårigheterna i det. Det finns personer som redan är sjuka, man kan ha gene-

tiska orsaker till att inte uppfylla de här kraven.  

Här står en tjockis som skulle stryka för BMI strecket, men som faktiskt har ett 

kolesterol på 3. Det är inte helt svart eller vitt hela den här frågeställningen.  

Kärnan i motionen är flera komponenter som är viktiga för folkhälsan. Det 

handlar om rökning, alkohol, kost och motion. Det här är stora områden och det 

är svårt att motivera befolkningen att man kan göra mycket själv för sin hälsa. Det 

finns aspekter i motionen som tar upp det här hur viktigt det är för samhälle att 

satsa på livsstilmottagningar och företagshälsovård. Siffror visar att inom hälso- 

och sjukvården så står 20 % av patienterna för 80 % av kostnaderna, så det finns 

betydande saker man ska göra. Men vad man ska göra så vet man inte riktigt idag.  

Vi har även erfarenhet från landskapsregeringens sida där man utarbetar rikt-

linjer för skolorna, för kosten. Ni minns det här med mjölken och smöret, där man 

försökte utarbeta riktlinjer som fick fel effekt. Det blev ett ramaskri, där får land-

skapsregeringen ta det i beaktande och fundera igen på hur man för ut informa-

tion.  

Det finns andra saker att fundera över när det gäller folkhälsan. Ett av de stora 

bekymren är den socioekonomiska situationen. Vi har klara siffror på att barn där 

familjer har det ekonomiskt tufft, har sämre tandhälsa. Vi har siffror på att kvin-

nor som har de ekonomiskt tufft har längre återhämtning och återfall när det gäll-

er bröstcancer och också hur psykisk ohälsa drabbar befolkningen.  
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Kärnan i motionen är intressant, landskapsregeringen jobbar med ett hälsopo-

litiskt program, som vi ska tillställa lagtinget. Där kommer de här frågeställning-

arna att komma upp. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag håller med om mycket av det som regeringsledamoten Ka-

trin Sjögren säger. Idag skulle det vara väldigt omöjligt att fastställa, vad 

sund kost är? Inte är det någon som är överens om vad det egentligen är. Ka-

trin Sjögren nämnde redan själv den här margarindiskussionen i skolorna 

som gick helt fel. Det finns många sådana exempel, det visar på ett problem 

som skulle dyka upp ganska snabbt. Det, som inte alls nämns, är det här att 

barnen sitter för mycket framför datorn, det här är en av de stora hälsoris-

kerna. Det finns mycket här som inte alls är med. Jag håller med Katrin Sjö-

gren att det är nog mera nackdelar än fördelar med det här avtalet.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Man kan diskutera mycket i samband med den här motionen men 

man kan också reflektera över hemställningsmotionernas roll. Vi har 50 hemställ-

ningsmotioner. En av mina första frågor när jag läste dem var vilka som är kost-

nadsdrivande och vilka som inte är det. Den här kanske ligger ganska långt ifrån 

förverkligande men man måste ändå beakta vad det skulle kosta med ett sådant 

här system. Om man ser från liberalernas utgångspunkt i den här typen av politis-

ka frågor, vad kan man vidta för åtgärder för att lösa det här problemet. Den här 

motionen ligger kanske ganska långt ifrån konkreta åtgärder. Det är motionären 

själv som vet mest om tankarna bakom, sedan är ju nästa steg utskottsbehandling.  

Det som jag undrade lite över är varför man inte ställer det här mot marknads-

lösningar? Varför skatter, som betyder att offentliga sektorn tar hand om vissa sa-

ker. Vi har det systemet att marknaden inte gäller fullt ut när det är frågan om 

livsföring. Dels för att man inte själv kan påverka allting, det är en risk som man 

kan kalla genetiskt för många människor, man får olika sjukdomar hur väl man än 

lever.  

En elitidrottare, om man generaliserar, kan man säga att de har väldigt stora 

problem med följdsjukdomar och medför kostnader för hälso- och sjukvården. 

Ska de först premieras och sedan betala för sig? Det här är ett generellt problem 

där skatteavdrag skulle kunna tänkas vara en lösning. Ser man på det här med 

skatteavdrag så är det en byråkratisk åtgärd i två steg. För det första, beskattning 

och för det andra, avdrag som skall kontrolleras och någon ska sätta upp kriteri-

erna. Det är ändå ganska svårt.  

Bortsett från det ideologiska perspektivet kan man se på etiken i det här. Det är 

ofta så man diskuterar sund livsföring. Vissa tidsperioder ska man vara rund och 

sen ska man vara mager och sedan blir man för mager osv. Jag har ett ganska 

starkt barndomsminne, som 40-talist, som gick ut på att man helst skulle vara lite 

rund som barn. Man skulle inta fiskleverolja dagligen. Det var ingen angenäm 

upplevelse. Där borde man ha fått ett "plågoavdrag" i beskattningen om man hade 

varit skattebetalare. Här visas hur tiderna förändras, idag kommer man tillbaka 

till det som man kunde höra av sina lärare och föräldrar att man skulle äta ordent-

ligt, sova ordentligt och gå ut och leka så ofta som vädret tillåter. Skulle man följa 

den principen ända upp i vuxen ålder så skulle man kanske må en hel del bättre.  
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Vi har andra s.k. kultur burna njutningsmedel som man brukar säga att alko-

hol, snus och tobak är. Det blir en sorts avdrag för att man avstår från det, var 

man sedan ska dra gränserna blir ju väldigt svårt. Man kommer inte ifrån den här 

etiska dimensionen att människor ska klassificeras. De som gör som skattemyn-

digheterna tycker är sunt de får en premie. De andra som drabbas av genetiska 

skador, får inte den här premien utan får istället högre skatt.  

Motionen kan ge anledning till mycket diskussion. Ställer man den pragmatis-

ka, liberala frågan så är det för det första, varför inte marknadslösningar? För det 

andra, hur kan man göra det här utan någon särskild byråkrati?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ju mer jag funderar på själva genomförandet så tror jag inte att 

den här byråkratin blir särskilt betungande om man gör det på rätt sätt. Själ-

va byråkratin med att bevilja skatteavdrag, den finns redan idag. Det görs för 

alla personer som deklarerar, så det är inget tillskott. Själva systemet att man 

blir godkänd och får det här skatteavdraget det har jag redan redogjort för.  

Min idé att det inte innebär någon driftkostnad för samhället utan det är 

avgiftsfinansierat.  

När det gäller genetiska förutsättningar för att leva länge, givetvis ska alla 

ha rätt till det här. Man ska inte behöva betala tillbaka sen om man blir sjuk i 

alla fall osv. Det där är ju ett sätt att problematisera frågan.  

När man pratar om marknadskrafterna, i marknadsekonomin är samhäl-

let en aktör. Om vi ska betala vad det kostar att vara sjuk pga att man 

misskött sig så varför får vi inte då också ge en premie till dem som undviker 

att missköta sig? Eller tycker ltl Erland att vi helt ska sluta med sjukvård i of-

fentlig regi?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! I offentlig regi har man sjukvård för dem som blir sjuka oavsett 

hur de själva har kunnat påverka det. Man har en komplettering som kan be-

tecknas som en marknadsekonomi. Man sätter upp skatten på alkohol, tobak 

och snus osv. Man försöker gynna livsmedelsproduktion som är sund, bl.a. 

grönsaker. För dem som drabbas har man rehabilitering och information. 

Hela tiden är det en process där man försöker säga hur man ska leva på ett 

visst sätt för att undvika vissa typer av skador. I det här fallet skulle man gå 

ett steg längre och säga att människor är skyldiga rent moraliskt för sitt eget 

leverne, då drabbar det dem själva. De som lever så som någon, här har vi 

den stora staten igen som säger att, lev så här så får ni förmåner från oss.  

Jag tycker nog att det är lite åt det socialistiska hållet om jag ser det från 

en pragmatisk, liberal synvinkel, som jag själv företräder.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ett socialistiskt samhälle som Åland, behöver ju ha socialistis-

ka lösningar. En gång socialist, alltid socialist. När det gäller sjukvården så är 

den offentligt finansierad av skattebetalarna. Ur ett strikt liberalt eller nyli-

beral synvinkel är det förkastligt. Egentligen borde vi sluta med det. Folk får 

väl själva ta vara på sig om de blir sjuka och betala ur egen plånbok. Så fun-
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gerar det inte här i Ålands lagting, det är ingen som är så liberal, även om det 

finns väldigt liberala typer, dock kanske inte så ofta inom liberalerna. 

Att staten säger lev så här så får du ett skatteavdrag, staten säger ju så re-

dan idag. Man straffar ju dem som röker och super. Pengarna räcker ändå 

inte till. Det har också diskuterats på annat håll att ha högre moms på mat 

som är osund. Det här är ingenting nytt, det är bara att anpassa det till 

åländska förhållanden och lägga en katalysator på alla de andra åtgärderna 

som samhället redan gör, som gör att det här skulle ta fart i det åländska 

samhället. När ålänningen får ett skatteavdrag så gör han/hon det som man 

måste göra för att uppfylla det.     

Ltl Olof Erland, replik 

Jag ser det här som i grunden en pragmatisk fråga, hur man ska kunna gyn-

na ett beteende, vare sig det är med skattemedel eller annat, som ger bättre 

samhällsekonomiska eller individuella förutsättningar. Jag ser inte det 

åländska samhället som socialistiskt. Till den del hälso- och sjukvården är 

samhällsfinansierad så ser jag det som en utvecklingsväg att komplettera 

med privat hälso- och sjukvård. Det är den vägen vi kan utveckla välfärden, 

anser jag. Vi kan inte säga att här går det inte att göra något i detta socialis-

tiska sega samhälle. Det tycker jag är att vara lite uppgiven och samtidigt ac-

ceptera att staten är lösningen på allting. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.  

 

Remiss 

7  Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utarbetande av en sjöfartspolitisk 
strategi (HM 13/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Motionens syfte är att skapa lite tankegods kring problematiken ut-

flaggningar och problematiken med uppgivenheten när det gäller Ålands tillsvida-

re, och förhoppningsvis fortsättningsvis, viktigaste näring. 

Jag läste i en av tidningarna att Ålands Framtid slår ett ensamt slag för sjöfar-

ten, på tal om uppgivenhet. Jag konstaterar också att media har gått hem och re-

geringsbänken är tom, så sjöfarten kanske inte är det mest intressanta just nu. Det 

är synd.    

När det gäller utflaggningar, som lantrådet sade, vad kan vi göra? Den väsentli-

ga behörigheten för vår viktigaste näring ligger fortfarande kvar på finska sidan. 

Vi kan inte bygga ett sjöfartsregister utan vare sig skattebehörighet eller behörig-

het över bemanningsreglerna. Det blir bara ett slag i luften, det vet vi. Det verkar 

inte heller som om någon process för att få över väsentlig behörighet pågår. Det 

verkar inte så.  

Det finns åtgärder som kan vidtas från åländsk sida för att främja sjöfarten. 

T.ex. att få ordning på sjöfartsutbildningen, att se över rederiernas intäkter från 
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PAF:s spelverksamhet, att se hur det fördelar sig mellan fartyg som har finsk re-

spektive utländsk flagg. En sak som var direkt avgörande för Eckerös utflaggning 

var lagtingets ställningstagande runt den nya lagstiftningen om snus. Där vågade 

inte majoriteten ens pröva om lagstiftningen höll för försäljning på inre svenskt 

territorialvatten. Bl.a. Leif Sevón med flera sakkunniga pekade på att det var fullt 

möjligt. Det hade funnits alla möjligheter att ha en liberalare lagstiftning, om ut-

trycket tillåts. Om Åland ändå hade blivit fälld i EU domstolen, vilket inte var så 

stor risk, skulle det ha lett till ett grundbelopp på ca 2 milj. euro samt en löpande 

dagsbot på 20 000 euro om dagen tills felet hade åtgärdats. Den här kostnaden är 

intressant att sätta i relation till att lagtinget ungefär samtidigt beslöt att 3,4 milj. 

euro skulle utbetalas retroaktivt till de anställda på landskapsfärjorna. Den utbe-

talningen gjordes på basen av ett domstolsbeslut som kan ifrågasättas. Den 

kostanden var politiskt mera viktig för landskapsregeringen än att försöka behålla 

våra fartyg under vår flagg. Någon annan slutsats går inte att dra av den här märk-

liga prioriteringen.     

Herr talman! Rubriken på motionen är utarbetande av en sjöfartpolitisk strate-

gi. Det brukar ofta vara program när man diskuterar sådana här frågor. Det finns 

ett fullgott sjöfartspolitiskt program i botten. Ytterligare ett syfte med den här mo-

tionen är att damma av det programmet. Man kan inte tro, när man ser den här 

pärmen, att det är ett åländskt sjöfartsprogram.  

Det lämnades ett förslag till sjöfartpolitiskt program till landskapsstyrelsen den 

6 april 1998 av den då tillsatta rådgivande sakkunniga organet för sjöfartsnäring-

en. Det var ett organ bestående av representanter för rederinäringen, fackföre-

ningarna och för förvaltningen. Det fördes hela tiden en framåtsyftande, god ut-

vecklingsorienterad diskussion i det här organet. Det utmynnade sedan i ett sjö-

fartspolitiskt program som var ute på en bred remiss i det åländska samhället. Det 

resulterade också i ett meddelande som gick till lagtinget, där det behandlades 

både i näringsutskottet och i finansutskottet. Landskapsstyrelsen, som det hette 

då, lät utreda de praktiska och juridiska förutsättningarna för ett åländskt, inter-

nationellt parallellregister. Utredningen färdigställdes den 14 april 1999 av den 

norska advokatbyrån Tomas Krefting Greve Lund AS.  

Med allt det här i botten formulerade dåvarande landskapsstyrelsen ett sjöfart-

politiskt program där det övergripande målet var: Att bevara och utveckla sjöfar-

ten samt de åländska arbetsplatserna såväl ombord som inom den landbaserade 

sjöfartsanknutna näringen som en av Ålands viktigaste basnäringar. Det sades 

också att landskapsstyrelsen har målet att BNP, som genereras inom sjöfarten ska 

fortsätta att växa. Så är det inte nu, statistik visar att det går åt fel håll. Även om vi 

har ålänningar som arbetar kvar t.ex. på Birka Paradise, så vet jag att många av 

dem aktivt söker andra arbetsplatser. Det är inte åländska arbetsplatser mera, det 

är svenska arbetsplatser på svenskregistrerade fartyg som är ägda av ålänningar. 

Sjöfartens andel av åländskt BNP minskar hela tiden. 

Jag vill också nämna två andra saker som togs fram i målsättningarna för det 

sjöfartspolitiska programmet. 1) Landskapsstyrelsen avser att skapa ett större 

handlingsutrymme för att kunna driva en aktiv sjöfartspolitik om är anpassad till 

åländska förhållanden. Visar det sig fördelaktigt med ett eget åländskt fartygsre-

gister, bör behörighet överföras från riket åtminstone inom ramen för självstyrel-

selagen § 29, den s.k. B-listan, och successivt inom beskattningens område. Avsik-

ten med en behörighetsöverföring är att det ska möjliggöra ett beslutsfattande 

som bidrar till att den åländska sjöfarten erhåller en bättre internationell konkur-

renskraft (även lagtinget konstaterade i sin behandling att åtgärder behövs för att 
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skapa ett större handlingsutrymme för att driva en aktiv sjöfartspolitik som är an-

passad till åländska förhållanden). 

Det fanns en stark politisk samsyn, man måste göra något för att skapa bättre 

förutsättningar för sjöfarten. Både i dåvarande landskapsstyrelsen också i lagting-

et. 

En annan sak som togs upp. 2) Landskapsstyrelsen avser att utveckla utbild-

ningen inom sjöfartens område så att en högkvalitativ utbildning som är interna-

tionellt efterfrågad kan erbjudas. Det var ett högt uppsatt mål som jag upplever 

att tyvärr inte har förverkligats.  

När det gäller strategin så nämner jag bara rubrikerna här eftersom vi har tids-

begränsning.  

1) EU anpassningen som var det största problemet då, där har vi lyckats få till 

stånd förbättringar.  

2) Sysselsättningen  

3) Tillämpningen av Ålands skatteundantag  

4) Miljön  

5) Utbildning och sjöfartskultur    

6) Utveckling av förvaltningen 

Punkt 6) Utvecklingen av förvaltningen ledde till att det i programmet sades att 

det måste göras en kompetensförhöjning inom förvaltningen. Det ledde till att 

man rekryterade en sjöfartsutvecklare.  

Herr talman! Något utvecklingsarbete som jag här beskrev verkar inte existera 

mera. Vi har fortfarande inte näringsministern här fast vi diskuterar så här viktiga 

frågor. Jag tycker det är hög tid att utarbeta en strategi för att utveckla sjöfarten 

på Åland. Jag tror det behövs mera positiva tongångar om vi ska få åländska ung-

domar att utbilda sig inom sjöfartssektorn.  

Avslutningsvis, vill jag säga att när jag pratar om att landskapsregeringen utar-

betar en sjöfartspolitisk strategi med sikte på att skapa sådana förutsättningar för 

sjöfarten på Åland att det kan leda till inflaggningar, så finns det väldigt mycket 

grundarbete som man kan ta fasta på.  

Den här motionen behöver inte landskapsregeringen gömma och säga att nu 

måste man utreda, för den här frågan är utredd, det är bara att sätta igång att ar-

beta.  

Jag vill till sist säga att det inte finns några dagsaktuella siffror när det gäller 

andelen sysselsatta ålänningar inom sjötransport sidan. De senaste siffrorna är 

från 31.12.2006.  

Den 31.12.2003 fanns det 1 508 anställda, 11,5 % av totala andelen sysselsatta. 

Samma siffror år 2006 var 1 408, 10 %, där har 100 personer, 1 % försvunnit. Men 

hur ser siffrorna ut nu, det finns det tyvärr inte statistik på, men det är enkelt att 

räkna fram. Birka Line, som jag nämnde i en tidigare debatt, står ju för nästan 1 

milj. euro när det gäller bortfallet av kommunalskatt till de åländska kommuner-

na. 

Det är hög tid att göra något, herr talman!     

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Vi är helt överens om att sjöfarten har väldig stor betydelse för Åland och all-

tid har haft det och förhoppningsvis kommer att ha. Det är bra att vi så ofta 

som möjligt för diskussioner och att det också leder till något.  
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Jag håller inte med ltl Anders Eriksson att det i princip bara skulle vara 

Ålands Framtid som arbetar för det här. Det råder en politisk samsyn om 

sjöfartens betydelse även nu.  

Beskattningen och att man behöver de verktyget, där råder det också en 

rätt stor samsyn, vad jag kan förstå. Parlamentariska skattekommittén kom 

fram till ett resultat. Nu väntar vi på en utredning som är i antågande för-

hoppningsvis under våren. Det är ett viktigt instrument för att komma vida-

re.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vill rätta ltl Eliasson, jag citerar media där det står att Ålands Framtid 

slår ensamt ett slag för sjöfarten. Det tolkar jag som att det inte är så mycket 

debatt när det gäller sjöfartsfrågorna, det är en viss uppgivenhet. Däremot 

har jag inte sagt att Ålands Framtid arbetar ensamt för sjöfarten. Den här ut-

redningen som jag visade var bland annat dåvarande lantråd, Roger Jansson, 

ordförande för. Han med flera i lagtinget arbetar oerhört för de här frågorna.  

Så det kom inte från mig, det var ett citat från media, som jag ville ta till 

för att beskriva det svala intresse för de här frågorna. Att vi är helt överens 

och att det råder en samsyn det är bra, men ltl Eliasson, det måste hända nå-

got också.   

Jag vill väcka tankarna som fanns i det här sjöfartspolitiska programmet 

och att man försöker förverkliga något.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jovisst, det var ett citat som ltl Anders Eriksson tog till. 

Syfte skulle väl ändå vara att det skulle smitta av sig positivt på Ålands Fram-

tid, enbart. Jag tycker det är viktigt att i flera frågor, de senaste åren så har vi 

varit överens i lagtinget, det gäller framförallt sjöfarten.  Här ska vi fortsätta 

att arbeta tillsammans.  

Den här utredningen, som kommer beträffande beskattningen, den är vik-

tig för att se hur vi kan går vidare där. Det är enormt viktigt att ha det in-

strumentet förbättrat för att man verkligen ska kunna göra något här.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det fanns många tankar. Jag nämnde den sjätte punkten att man skulle ut-

veckla förvaltningen. Sjöfarten är en väldig speciell näring. Det är den vikti-

gaste näringen för Åland. Vi har väldigt begränsande kompetens inom för-

valtningen. Det fanns mera kompetens då, än vad det finns nu. Ändå konsta-

terade sakkunnig organet att kompetensen måste stärkas inom förvaltning-

en. På basen av det anställdes det en sjöfartsutvecklare, som jag såg som ett 

första steg. Men, av för mig outgrundlig anledning, avvecklades den tjänsten.  

Det finns väldigt bristfällig kompetens när det gäller sjöfartsnäringen inom 

förvaltningen. Det tar jag som ett tecken på att de regeringspartier vi har nu 

inser inte hur viktig den här näringen är.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Jag delar i mångt och mycket den oro som ltl Anders 

Eriksson uttalar i sin tämligen vida hemställningsmotion. Den välfärd vi har 

på Åland idag är byggd till stora delar av sjöfarten. Jag delar också de syn-
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punkter som finns här om att sjöfarten har och kommer att ha en väldigt stor 

betydelse för Åland. Där har vi en samsyn. Visst är frågan problematisk, läser 

man ltl Anders Erikssons hemställningsmotion noga så är det ett väldigt 

brett område som tas upp med problempunkter. Problem är ju till för att 

övervinnas. Sist och slutligen är det i dagsläget ganska få av de här som vi 

kan påverka själva.  

Vad gäller utbildningsbiten, så hoppas jag, att landskapsregeringen nu 

under centerns ledning med Britt Lundberg, ska kunna utveckla utbild-

ningsbiten rejält.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag uppfattar ändå att centerns ordförande ganska långt håller med mig om 

problemställningarna. Jag hoppas också att man från centerns sida i när-

ingsutskottet sätter sig ner och börjar jobba med det här. 

Man kan alltid problematisera hur mycket man vill, men jag håller med 

om att det är ett brett område, det finns många problem. Därför måste det 

finnas en strategi hur man ska tackla de problemen.  

Vi har begränsad behörighet när det gäller vår viktigaste näring, därför 

nämnde jag i motionen att den här strategin bör indelas i två nivåer. För det 

första, vad kan vi göra på Åland? För det andra, vad är det som ska påverkas 

via finska myndigheter. Däremot vet jag, att det var en helt annan aktivitet i 

arbetet ifrån landskapsstyrelsen, på den tiden när det här programmet utar-

betades, än vad det är nu. Det går inte bara att konstatera att det här är vik-

tigt, vi har mycket problem, man måste faktiskt agera.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Nej i soffan kan man ägna sig åt reflektoriskt tänkande, men 

arbetet måste ske här i lagtinget och på landskapsregeringen.  

Vad gäller utbildningsbiten så finns det ett enormt behov av både man-

skap och befäl. Här har vi möjligheter själva till stora delar och där hoppas 

jag att vi ska kunna förkorta ner utbildningen genom att i större utsträckning 

använda oss av yrkesprov. Naturligtvis har vi STCW -95 som ligger till grund, 

men jag ser inte att det skulle vara något större problem.  

De behörigheter som finns på rikssidan, löser vi de genom en dialog. Ge-

nom att skapa en dialog med Helsingfors, inte genom att stå här och säga hur 

vi vill har det. Det är viktigt att vi alla försöker arbeta här på Åland. De pro-

blem som vi upplever att finns i Helsingfors, löser vi endast genom att skapa 

en dialog med Helsingfors. Där ska fokus sättas in.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är helt enig med ltl Veronica Thörnroos. Det som man är väldigt nyfiken 

på är varför det inte är någon dialog med Helsingfors om de här viktiga frå-

gorna, det är väldigt begränsat. Jag noterar att riksdagsledamoten ibland tar 

upp de här frågorna, det är bra. Jag vet inte när jag har hört att man från 

landskapsregeringens sida, att näringsministern har jobbat med de här frå-

gorna. 

När det gäller sjöfarten, så nämnde jag tidigare vilket ltl Thörnroos höll 

med om, att man skulle ha sjöfartsutbildningen på en sådan nivå att den 

skulle bli internationellt efterfrågad.  

Det sades vidare: " Landskapsstyrelsen har som mål att bredda utbild-

ningsbasen att även omfatta kvalificerad högskoleutbildning på internatio-
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nell nivå inom områden gränsande till sjöfarten inom t.ex. juridik, ekonomi 

och miljö. Dessutom bör rekryteringsbasen ökas". Det här var också land-

skapsregeringen och lagtinget eniga om för snart tio år sedan. Fortfarande är 

man från näringens sida kritisk till hur sjöfartsutbildningen är uppbyggd. Åt 

det kan vi göra något åt själv, som ltl Thörnroos sade, men tyvärr, tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Ålands Framtid slår ensamt ett slag för sjöfarten, citerade Anders 

Eriksson ett uttalande från massmedia. Jag ska återkomma till att det ligger en 

hel del i det påstående, tyvärr.  

Jag ska börja med att säga med att jag inte den här omgången skrivit en enda 

egen hemställningsmotion. Det ska ses som en protest mot lagtingets dåliga ar-

betsmoral och dåliga politiska moral när det gäller det demokratiska instrumen-

tet, hemställningsmotioner. De behandlas undantagsvis i utskotten. De sista da-

garna har ett visst motionsarbete kommit igång i utskotten, efter att vi snart ha 

suttit ett och halvt år. Motionerna har legat inne ett år. Orsaken till att det har 

börjat behandlats lite motioner är så att säga tvångsmässigt, för att framställning-

arna lyser med sin frånvaro och övrigt från landskapsregeringen. Det här är oac-

ceptabelt, jag vet inte hur länge min protest ska pågå. Jag hoppas att det blir kort 

med beaktande av att lagtinget måste ta sitt ansvar. Annars ska vi i lagtingsord-

ningen slopa alternativet med initiativ ifrån de 30 ledamöterna.  

När det gäller sjöfarten, är jag bekymrad över vem det är som ansvarar. På 

landskapsregeringen är det inte näringsministern, ledamot Eriksson, utan det är 

finansministern. Det är en nyordning som kom till för ett antal år sedan i någon 

av Nordlunds regeringar. Jag tycker det är fel att det ska ligga på finansavdelning-

en, den är ingen näringspolitisk administration. Det är uttryckligen näringsavdel-

ningen som är det. Det här ansvarsförhållandet borde fortast möjligast förändras. 

På näringsavdelningen finns det förutsättningar hos de anställda att aktivt jobba 

med de här frågorna ur näringspolitiskt synpunkt. På finansavdelningen finns det 

inte det.  

Samma är det här i lagtinget. Vi har en oklarhet beträffande fördelningen av 

ansvaret mellan näringsutskottets och finansutskottet i sjöfartspolitiska frågor. 

Enligt arbetsordningen så remitteras den här motionen helt riktigt till näringsut-

skottet, eftersom näringspolitiska frågor ska behandlas i näringsutskottet. Samti-

digt har man en sjöfartsfråga i näringsutskottet, som är sjöfartspolitiskt fientlig, 

som man har börjat behandla. Jag har inget förtroende, om det visar sig att man 

inte klarar av den behandlingen, att man heller skulle klara av den här. Jag åter-

kommer till den frågan.  

Ltl Eliasson sade, i en replik, att det har funnits enighet här i lagtinget, så långt 

kan jag hålla med. I den mån åsikten innehöll en uppfattning, om det har funnits 

enighet om hur sjöfartspolitiken ska bedrivas från landskapets sida, så håller jag 

inte med. Lagtinget är närmast uruselt på sjöfartspolitik. Kunskap och intresse 

saknas i huvudsak när det gäller vår viktigaste näring som byggt upp det här sam-

hället tillsammans med andra näringar naturligtvis. Men sjöfarten har varit hu-

vudmotor i den processen.   

Den här motionen föreslår att landskapsregeringen skulle utarbeta en sjöfarts-

politisk strategi, en strategi på två nivåer. En för vad man ska göra på Åland och 
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en hur man ska påverka finska myndigheter. Det höga målet ska vara att vi även 

kan få inflaggningar. Det där innehåller väldigt mycket och är en hög ambitions-

nivå.  

Vi kan konstatera att för att hantera sjöfartspolitiken så saknar vi behörighet. 

Det är riks behörighet när det gäller alla väsentliga skäl till varför utflaggningar 

sker ifrån det här landet.  

Avtalsrätten, är absolut nödvändig om man vill driva sjöfartspolitik, det fram-

kommer också av motionen. Man kallar det bemanningsregler men det är hela 

spelet mellan arbetsmarknadens parter och den lagstiftning som reglerar det som 

det är frågan om.  

Det gäller hela lagstiftningen om myndighetskraven när det gäller säkerhet 

ombord, säkerhet i farlederna och miljöfrågor. Det gäller hela den väsentliga frå-

gan om beskattningen som är det främsta konkurrensmedlet inom EU när det 

gäller att locka fartyg under den egna flaggan eller hålla dem kvar. Det gäller hela 

frågan om registerlagstiftningen, som är totalt värdelöst, den s.k. B-listan i själv-

styrelselagen, värdelöst. Den har funnits där sedan 1993, den resulterar i ingen-

ting. Finland är inte intresserad av att utnyttja det.  

Jag har sagt att sjöfarten är så stor. Åland har ett kunnande inom sjöfarten, om 

vi skulle ha den politiska förmågan och kunskapen att utveckla, de har man på 

näringssidan, så kunde Åland om ett antal år har 100 000 invånare. Så mycket 

sysselsättning kan det med lätthet ge, med tanke på den expansion som sker inom 

den näringen. De förutsättningar som finns när det gäller det egna hemområdet, 

Östersjöområdet, den kunde växa hur mycket som helst. Det innebär ju inte att 

inte andra näringar skulle växa, de kan sannerligen också fortsätta att växa. Sjö-

farten är beroende av många andra näringar, och andra näringar är beroende av 

sjöfarten. Vi kunde utveckla Åland hur långt som helst, om vi skulle begripa detta. 

Det är en av världens största, globalt sätt, framtidsnäringar. Vi har en världs kun-

skap inom sektorn som är otrolig värdefull. Den går inte att räkna i normala seki-

ner utan det är ett enormt värde i den här kunskapen.  

Utflaggningen inverkar negativt på den kunskapens bevarande i landskapet och 

därför är utflaggningar så farliga.  

Herr talman! Varje tid erfordrar sina egna lösningar beroende på de beslutsfat-

tare som finns. Den stabila beslutsfattar organisationen, vår förvaltning, där finns 

ingen sjöfartsorganisation alls inom vår viktigaste näring. Medan i andra fallande 

näringar har folk hur mycket som helst. För en utomstående betraktare är det 

fullständigt obegripligt.  

Varje tid erfordrar också sin egen politik beroende på de politiska aktörerna 

som just finns då. Hänvisningen till slutet av 90 talet gav ett svar på det frågan, då 

fanns det ett politiskt intresse att driva de frågorna. Nu synes det magert. 

Personbundenheten i politiken är synnerligen väsentlig. Har man inte folk som 

är anställda för att jobba med väsentliga politiska frågor, så jobbas det inte med 

det. Har man inte politiker som brinner för att jobba med svåra politiska frågor, 

så händer ingenting. Man inväntar nästa dag och nästa dag och nästa dag och det 

blir ogjort arbete. Landskapsregeringen saknar organisation, som framgår av mo-

tionen, när det gäller vår viktigaste näring.  

Näringsavdelningen borde absolut ges det här ansvaret så som det var tidigare. 

Näringen bör få sin uppmärksamhet, inom landskapspolitiken som den är värd, 

oberoende av att vi saknar behörighet inom de viktigaste områden. I Helsingfors 

säger man att ni på Åland kan sjöfart, vi lyssnar på er när det gäller sjöfartspoliti-
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ken. Det förutsätter att vi ska visa att vi har en kunskap som är större än vad de 

själva har. Deras kunskap är i allmänhet inte särskilt stor så ribban är inte så hög.  

Det sjöfartspolitiska programmet från 1999 gjordes utgående från den tiden. 

Det var ett enormt ambitiöst program och innehåller bra förslag som fortfarande 

kan leva idag. En del kanske är svårare att genomföra. Behandlingen av detta sjö-

fartspolitiska program i lagtinget var ytterst negativ. Behandlingen i finansutskot-

tet och i näringsutskottet resulterade i " ta det nu lugnt", ids inte göra någonting, 

det kan vara farligt, var försiktiga". Det är en sorglig läsning, de finns i den blå vita 

boken, det blåa representerar havet och det vita representerar fartygen, ltl Eriks-

son. Det var negativt, alltså. Regeringen Nordlund II, lade ner arbetet med sjöfar-

ten i stort sett, också på landskapsregerings nivå. Sen dess har det inte hänt så 

mycket. Man har drivit en del förhandlingar med Finlands regering när det har 

varit erforderligt.   

Jag var, efter det att ha varit med i det här arbetet, med att utarbeta ett sjö-

fartspolitiskt program för Finland, där inte staten var uppdragsgivare, utan ar-

betsmarknads parter. Det resulterade i en hel del goda saker, det viktiga var att 

man fick ihop arbetsmarknadspartner för att samarbeta. Det var en förutsättning 

för att få framsteg i finsk sjöfartspolitik. Då kunde jag notera i riksdagen, att mot-

svarande försiktighet, eller restriktiv hållning till en aktiv sjöfartspolitik, inte 

fanns i riksdagen, fast man där egentligen inte kan sjöfart. Man hade en positiv 

inställning i de utskotten som behandlade de frågorna. Man drev till och med re-

geringen framför sig i flera frågor. Sedan dess har det olyckliga hänt inom reger-

ingen att man inte förde över sjöfarten, som man borde ha gjort, från tidigare 

kommunikationsministeriet till det nybildade superministeriet, närings- och ar-

betsministeriet. Det är kvar på kommunikationsministeriet. Där har det totalt 

spårat ur, i en organisationsreform som underställer sjöfarten. Det handlar istället 

om järnvägstrafiken, landsvägstrafiken, man ska flytta ut det ena till Jyväskylä 

och det andra till Vilmanstrand osv. Det gör att Finland blir ännu sämre på sjö-

fartspolitik än vad man varit hittills. Det ställer krav på oss här på Åland att vi blir 

bättre, att vi får mera och säga till om inom den här, för oss helt avgörande, när-

ingen.  

Mot avslutningen herr talman! Det blev för långt det här, jag ber om ursäkt 

men jag är så otroligt engagerad. Jag är fortfarande ordentligt inblandad i de här 

frågorna, både från näringslivets sida och, vilket gläder mig, också från landskaps-

regeringens sida och ansvarig minister Mats Perämaas sida. Jag kan säga att det 

är på gång en hel del när det gäller sjöfartspolitiken. Jag ser med en viss positi-

vism på att det kanske ska hända något i närtid när det gäller utvecklingsfrågorna 

kring den åländska sjöfartspolitiken.  

Jag noterar att behandlingen av den här motionen i näringsutskottet kommer 

väl att ta ett eller två år. Det är för lång tid, de här åtgärderna måste vidtas ome-

delbart, det är politik som vi måste driva idag och i morgon. Då kan man inte vän-

ta på någon motionsbehandling. Därför deltar jag i ett arbete vid sidan om, och 

försöker tillsammans med sjöfartsintresserade, näringen själv och de som man 

kan hitta inom landskapsförvaltningen som är intresserade att försöka uppnå nå-

got positivt.   

Det är särskilt, herr talman en aktivering av det åländska sjöfartsklustret, att 

det blir en motor med näringslivet, inte bara rederierna. En gemensam motor för 

att ytterligare skapa tillväxtmöjligheter inom sjöfarten och dess kringnäringar på 

Åland för lång tid framöver behövs. I de arbetet finns många hinder, det finns den 

åländska inskränktheten, ointresse och okunskapen för sjöfarten, Finlands sjö-
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fartspolitik till vissa delar osv. Situationen är ganska komplex. Vi får inte ge upp, 

vi måste kämpa vidare. Den här motionen är bra i den kampen, eftersom den lyf-

ter upp de här frågorna igen också här i lagtingssalen, tack herr talman!   

Talmannen 

Repliker har inte begärts. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag hade tänkt diskutera motionen och begärde så tidigt som möjligt 

taltur, men det gick inte heller den här gången. Nu blev jag så pass inspirerad av 

ltl Roger Janssons anföranden att jag måste kommentera det. Han talar om urusel 

kunskap och inskränkthet. Jag har varit ansvarig för sjöfartsfrågor i olika sam-

manhang sedan 1987 i förvaltningen i landskapsregeringen och i lagtinget. Jag har 

också tampats med ltl Roger Jansson när Åland lyckades få in passagerarsjöfarten 

på nettolönespåret 2001-2003, 2004. Då arbetade Roger Jansson aktivt för en 

annan lösning. Det tror jag han vill glömma idag. Då skulle vi ha haft en total ut-

flaggning. Den 16 augusti 2003, meddelande svenska riksdagsgruppen att man 

har en lösning på passagerarfartygsstödet. Det skulle inte behöva kosta med än 5 

miljoner, men man sade också att nettolönesystemet kommer inte att lyckas. Då 

hade regeringen Nordlund II, som nämndes här, redan fått försäkringar om att 

nettolönesystemet skulle gå vidare. Idag har vi ett någorlunda hyfsat system, som 

dock inte räcker till för att hindra utflaggning.  

Jag ska ge den korta historiska bakgrunden. Det här är ett påstående som helt 

och hållet ställer Roger Janssons anförande i en lite märklig dager. 

I mars 2001, gick liberalerna in i landskapsregeringen och Frisinnad Samver-

kan gick ut. I sjöfartspolitiken fanns det inga möjligheter till en vettig dialog med 

kommunikationsministeriet eller med finansministeriet. Den 7 april 2001 skrev 

Olli Pekka Heinonen, kommunikationsminister och andra finansminister ett brev 

till Sveriges regering som då stod i beråd att införa nettolönesystemet, att man 

skulle komma överens med Sverige och Finland om att man skulle ha likartad sjö-

fartspolitik. Åland skulle stå utanför. Så var situationen på den tiden.  

I maj 2001 förde landskapsregeringen fram en ny strategi om att man skulle 

satsa på sjöfartsklustret där Finland var en del och Åland en del. Ekonomiminis-

termötet i Helsingfors i maj sade man att man inför ett första stöd till passagerar-

sjöfarten. Det här fortsatte i slutet på 2002. I augusti 2003 kom beskedet att nu 

går vi in för nettolönesystemet. Budgetrestriktionerna gjorde att det inte fullt ut 

var så. Landskapet gjorde en utredning, ÅSUB:s klusterutredning.  

På aftonskolan 2002 lyckades vi, med mer eller mindre tvång, få till stånd en 

gemensam utredning, mellan regeringen och landskapet. Det var Kimmo Sasi som 

då var kommunikationsminister, han hade först vägrat, sedan fick landskapssty-

relsens näringsavdelning och finansavdelning tillsammans med kommunika-

tionsministeriet uppdraget att göra denna utredning. Det här gick vidare, teknolo-

gicentralen gjorde en klusterutredning, som blev avgörande tillsammans med 

ÅSUB:s utredning, för det sjöfartspaket, som beslöts i november 2003 av reger-

ingen. 

Det gjordes ytterligare en uppföljning av det i en utredning, i kommunika-

tionsministeriet där jag var medlem, det lades fram i oktober 2005. Där skulle 

man gå vidare med alla de här frågorna, bl.a. Fjärdvägens stöd, tillfällig personal, 

olika tonnageskattediskussioner, var upp i aftonskolorna osv.  
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Däremot blev det i riksdagen en lucka på flera år. Under minister Heinäloumas 

tid, stod det stilla, nu är vi där vi är.  

När det gäller frågan om sjöfartspolitiken i landskapet så har det funnits en ex-

pertgrupp. Den fanns åtminstone 2004 och 2005 när Lasse Wiklöf var ordföran-

de. Frågorna har pga personlig lämplighet och erfarenhet i landskapsregeringen 

varierat mellan näringsminister och finansminister. När jag kom till landskapsre-

geringen var det redan prövat att finansansvariga har hand om sjöfartsfrågorna 

eftersom det då gällde skattefrågor.  

Den utredning som gjordes 1998-1999 var omfattande. Den var inte så använd-

bar, eftersom lösningen då var eget register. Eget register fanns det inte möjlighet 

att få regeringen med på. Frisinnad samverkan har sedan i sitt valprogram sagt att 

vi borde ta över den direkta beskattningen och sjöfartsregistret. Jag har sagt här i 

lagtinget att det innebär omfattande åtaganden rent finansiellt, därför att nettolö-

nesystemet betyder att staten står för försäkringar, olycksfallspremier och liknan-

de och för all skatt som ingår i sjöfartsskatten. Det är något som staten över sin 

budget har betalat. Det är reella kostnader som rederierna inte står för, såsom 

andra företag gör här i landet. För detta, självklara påstående för mig åtminstone 

att det här är en reell kostnad för staten, har jag fått höra ifrån FS bänken, både 

att jag har helt fel och att jag ljuger. Det får väl stå för Frisinnad Samverkan men 

jag tycker nog att ltl Roger Jansson tar upp här med darr på stämman om uselhet, 

dålig kompetens och ointresse och inskränkthet faller tillbaka på honom själv.  

Herr talman! Det som är viktigt i sjöfartspolitiken idag, är att få likartade vill-

kor, åtminstone i Östersjöområdet och mellan de nordiska länderna. Det är en 

viktig strategisk fråga men jag skulle säga att, pga de erfarenheter som jag har haft 

av sjöfartspolitiken och de omfattande program som gjordes här men som inte var 

relevant för utvecklingen, att man skulle göra det i samråd med regeringen och 

ministerierna i riket.  Det är där deras kompetens finns, det är där skattefrågorna 

löses. Sen kan vi göra mycket på hemmaplan. Jag tror att en gymnasieutredning 

som nu ev. kommer till lagtinget som ett meddelande säger en hel del om fram-

steg på sjöfartspolitiska området. Genom att man profilerar hela sjöfarten på alla 

nivåer, det är en viktigt strategisk fråga. Hur man sedan ska fördela arbetet mel-

lan avdelningarna ser jag inte som ett problem utan det är givet samrådsförfaran-

de inom förvaltningen.          

De utredningar som har gjorts från åländsk sida har haft representation både 

från finansavdelningen och från näringsavdelningen när det gäller tjänstemän. 

Man kan göra en bedömning av de två sjöfartsutvecklare som har funnits på när-

ingsavdelningen. Den bedömning som gjordes 2001-2002 var att rederierna själ-

va besitter en avsevärd kompetens när det gäller sjöfartspolitiska frågor. Den 

kompetensen ska vi utnyttja och stöda och samverka med på alla tänkbara sätt. 

Det har lett till stora framsteg när det gäller sjöfartsutvecklingen i Finland på 

skatteområdet. Vi fick fullt ut nettolönesystemet.  

Nu håller man på att bereda en tonnageskattelag, EU håller på med en sjöfart-

strategi, som siktar mot 2018. Där gäller det för landskapet att haka på. Det som 

pågår nu är att det finns utredningar, det finns även en senare utredning från 

ÅSUB om det åländska sjöfartsklustret. Det som pågår är diskussioner med fi-

nansministeriet och regeringen, det är ju där det händer något. Vi kan ägna oss åt 

utbildningspolitiken, åt påtryckningar gentemot regeringen.  

Men lärdomen från 2003, det är att åländska krafter måste dra åt samma håll. 

Det var inte något större nöje för mig att få tampas med regeringsmedlemmar 

som frågar vad är det Åland riktigt vill? Här kommer landskapsregeringen med en 
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propå och så kommer riksdagsmannen från Åland med en annan propå som skul-

le innebära 5 milj. högre kostnader för budgeten, när man hade budgetrestriktio-

ner. Det var ingen trevlig upplevelse.  

Herr talman! Jag tycker att den här motionen förtjänar en ordentlig behandling 

i näringsutskottet på det sättet att man går igenom de faktiska strategier som 

landskapsregeringen har haft under den senaste tjugo årsperioden. Från 1989 då 

arbetet med lastfartygsstödet började, småtonnaget, till 2001, 2002, 2004 sen 

kommer en lucka och nu håller vi på att kanske få nya reformer för sjöfarten.  

Utflaggningen borde ju ändå leda till en analys i det här sammanhanget när det 

gäller de samhällsekonomiska konsekvenserna och möjligheterna att göra något. 

Näringsutskottet behandlar för närvarande en motion i det här sammanhanget. 

Det är kanske lämpligt att ta in den i en helhet.  

När det gäller påstående från ltl Roger Janssons sida, att lagtinget skulle i sina 

utskott behandla motionerna på ett sätt som inte anstår ett lagting, vill jag säga 

som så att vi har en rangordning på våra framställningar och betänkanden. Där 

har presidentframställningar en prioritet, tydligen inte Lissabonfördraget men det 

borde vara så. Lagutskottet har t.ex. sorterat upp motionerna och tagit en behand-

ling av dem i paket. Vi håller för närvarande på med självstyrelsepolitiska frågor 

av olika slag. Emellan dem behandlas viktigare ärenden, så har det alltid varit. 

Hemställningsmotionerna är sällan sådana att de direkt påverkar samhället med 

någon tids preferens.  

Herr talman! Den urusla kunskapen om sjöfarten som jag här har förmedlat, 

bygger åtminstone på lång erfarenhet. Den bygger också på deltagande i de pro-

cesser som faktiskt har varit samt medverkan i direkta förhandlingar med bra 

många ministrar och aftonskolor och möten och i skrivelser. Jag vill nog säga att 

sjöfarten på Åland, till den del landskapsregeringen har varit ansvarig, har fått det 

stöd som man har kunnat ge.  

Att man får se på framtida strategier särskilt noga, det är en annan sak. Sjö-

fartspolitiken på Åland är ingen personfråga. Det är en kollektiv fråga för land-

skapsregeringen för lagtinget, för arbetsmarknadsparterna och för rederierna, 

tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sista uttalande från ltl Erland att sjöfartsfrågor inte är någon personfrå-

ga var lite intressant, för jag undrade faktiskt varför ltl Erland reagerade så 

personligt?  Det är fullständigt ointressant, för mig, vem som har gjort vad i 

ett historiskt perspektiv. Den här motionen tar sikte på Ålands framtid, om 

uttrycket tillåts. Vill vi ha en strategi som leder till att vi får inflaggningar till 

Åland? Det är klart att man som liberalerna och som Olof Erland, kan säga:" 

Nej, det blir så omfattande, det blir skrämmande, vi har inte den behörighe-

ten".  

Eller så kan vi gå vidare och konstatera att vi måste ha den här behörighe-

ten för att vi ska få inflaggningar. Jag vet att det är en hög målsättning. Jag 

är väldigt bekymrad över att man mer eller mindre rycker på axlarna från 

åländsk sida. Fartyg efter fartyg flaggar ut, det leder inte till något. Det är 

klart att man kan göra som lantrådet och säga att vi kan ingenting göra, vi 

har inte behörigheten. Jag tycker inte det är ansvarsfullt att agera på det sät-

tet.      
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag vet inte med vem ltl Anders Eriksson här replikerar. I alla 

fall till min del så har jag minsann inte ryckt på axlarna sen jag började med 

sjöfartspolitik i början på 80-talet. Tvärtom så har det varit ett evigt jobb för 

hela landskapsregeringen och de tjänstemän som varit berörda. 

Att steg för steg mata in det här med nettolöner i passagerarsjöfarten, 

först 25 % sedan 50 %, 96 % och sedan 100 %. När det gäller behörigheten 

har jag sagt och det hävdar jag, att kunskapen är dålig. Till den delen står jag 

för det, Ålands Framtid skriver i sin statsbudget att det är ett nollsummespel, 

jag hävdar att det är reella kostnader för sjöfararnas pensioner, olycksfalls-

försäkringar osv.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Erland frågade vem jag vänder mig till i repliken. Det är klart att jag vän-

der mig till ltl Erland. Jag bara valde, av olika anledningar, att citera lantrå-

det som faktiskt sade i en intervju: "Att vad ska landskapsregeringen göra, vi 

kan inget göra". Det har varit en ganska lam debatt med tanke på vad som 

har hänt. I viss mån har man diskuterat kommunernas skattebortfall, men 

för de anställda, om vi t.ex. tar Birka Paradise, så är det i många fall en stor 

personlig tragedi. Pensioner, löner mm ändras.  

Om vi vill vara en sjöfartsnation måste vi ta sikte på det här sjöfartspolitiska 

programmet. 

Det blev väldigt mycket diskussion om vem som gjort vad, jag sade inte att 

jag var med att utarbeta det här, för det är ointressant vem som gör det. Det 

intressanta är vad vi vill göra. Jag vet fortfarande inte efter ltl Olof Erlands 

anförande vad han vill göra? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, det kan jag inte göra så mycket åt. Det jag säger om utbildningen, tonna-

geskattesystemet och harmonisering av sjöfartspolitiken i norden, om det 

inte går fram till ltl Eriksson, så visar det sig att det inte bara är kunskapen 

som brister om det nu gör det, det är inte jag som har påstått det. Intresset 

att lyssna är inte heller så stort, tack herr talman. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tänker inte sänka mig till den nivå att, i ett parlament, stå 

och prata om vem som gjorde vad och om det var dåligt eller bra. Vem som 

hade fel och rätt? Jag tackar för de här epiteten och de värderingar som jag 

fått som person utav kollegan Olof Erland, men jag betackar mig också för 

dem. Jag hör lyckligtvis till dem som inte behöver försvara mig beträffande 

de sjöfartspolitiska insatserna.  

När det gäller olika handlingslinjer, i ett historiskt perspektiv, så kunde 

olika handlingslinjer leda till olika resultat. Vi kan inte idag säga vad som var 
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bättre eller sämre i det sammanhanget. Vi har inte i Finland något nettolöne-

system, utan vi har ett bruttolönesystem med statliga återbetalningar eller 

subventioner som Olof Erland helt korrekt säger. I Sverige är man lite när-

mare nettolönesystemet. På kontinenten har man nettolönesystem, ja.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag vet inte om det är personligt när jag talar om vad känner 

till. All kunskap har ju en personlig förankring hos någon. När det är uruselt, 

inskränkt, uppgivet, omoraliskt, när allting är så dåligt, så måste jag väl ändå 

sätta upp spegeln för ltl Roger Jansson. Inte finns det någon som står ovan-

för all kritik, all diskussion och alla försök att se på vad som har hänt och vad 

man ska göra. Ingen står över någon annan i detta lagting.      

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman, jag har inte här, till skillnad mot ltl Erland, kritiserat någon enskild 

person. Jag har alltså inte bedömt näringschefens, finansministerns, ltl Olof 

Erlands kunskap och insatser när det gäller sjöfarten. Han hör till dem som 

har kunskap i det åländska samhället och det högaktar och uppskattar jag. 

Jag vet att det finns flera som har den kunskapen, det är inte det jag har talat 

om. Utan den samlade insatsen för sjöfarten, från lagtingets sida, den sam-

lade kunskapen och intresse i landskapsregeringarna som jag har talat om. 

Om inte ltl Olof Erland förstod det så hoppas jag han förstod det nu.  

När det gäller lagtingets behandling enligt arbetsordningen 22 §, så inne-

håller arbetsordningen ingen rangordning, att vissa frågor måste behandlas 

och vissa inte behandlas. Det är en behandlingsordning, i den här ordningen 

tar vi upp ärenden. Alla ska tas, även punkten nummer 9. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Så här kan vi hålla på, vi har gjort det förr. Det finns inget stör-

re utbyte av den här typen av diskussion. Jag tycker att man skulle ge som 

vägkost till näringsutskottet att reda ut det här med bruttolön och nettolön. 

Jag anser definitivt att när staten går emellan och tar hand om de kostnader 

som är utöver nettolönerna, då är det ett nettolönesystem. Jag anser att 

Ålands Framtid som i sin statsbudget säger att det är ett nollsummespel, har 

fel. Jag anser också att ett bruttolönesystem som begrepp inte klargör den si-

tuation som vi har i Finland. Låt oss komma överens om att vi reder ut be-

greppen, så att man inte behöver påstå att någon är inkompetent eller har 

helt fel. Saken kan gå vidare i näringsutskottet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag vet att det är många ärenden på listan. Det här ärendet är vik-

tigt, men alla prioriterar förstås olika.  

Med tanke på det som ltl Roger Jansson sade inledningsvis, att man inte skri-

ver motioner i protest med tanke på behandlingen i lagtinget. Jag vill också säga 

att tanken har föresvävat mig, man undrar vad man håller på med. Det är klart att 
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det är trevligt att man ser när de kommer i tilläggsbudgeten eller i framställningar 

ett eller två år senare men ändå.  

Den här behandlingen av hemställningsmotioner i lagtinget, lagutskottet, där 

vet jag att det varit helt omöjligt att få upp motioner fast det inte har funnits, någ-

ra ärenden. Det vet vi också nu, det fanns inte några lag framställningar på bordet 

överhuvudtaget. Då först måste man, "med långa tänder", sätta igång. Det är ju 

inte några direkta arbeten ute i utskotten. Jag tycker jag är olyckligt om det får 

konsekvenserna att duktiga och kreativa ledamöter låter bli att lägga förslag.  

Angående ltl Roger Janssons resonemang om var sjöfarten hör hemma, på när-

ings- eller finansavdelningen, så svarar jag kanske indirekt på det i o m att jag 

hela tiden hänvisade till näringsministern. Samtidigt som jag gick ner från talar-

stolen, kom jag på att det av någon konstig anledning, ligger på finansministern. 

Så det ber jag näringsministern om ursäkt för. Jag tycker ändå inte att det är fel 

om vi har en näringsminister som engagerar sig i de här frågorna, så på sätt och 

vis så var det väl ändå rätt.  

Ltl Roger Jansson sade också, att klämmen som tar sikte på att få inflaggning-

ar, är väldigt vid. Jag ska återkomma till det.  

Det intressanta är, som jag egentligen begärde ordet för, är att ltl Roger Jans-

son sade att det finns ett sådant enormt kunnande på Åland så vi kunde ha 100 

000 invånare. Det tror jag också, men problemet är att vi stampar lite på stället. 

Vi hade Majken Paulsson som höll ett föredrag på Ålands Framtids årsmöte i 

måndags. Där berättade hon om hur utvecklingen på Färöarna har gått ifrån 5000 

invånare till 47 000 invånare. Hon hade kurvor under samma tidsperiod på be-

folkningsutvecklingen på Åland, Färöarna och på Shetlandsöarna. Hon jämförde 

hela tiden med hur den ökade behörigheten har lett den här tillväxten. Skall vi få 

dessa 100 000 invånare, som jag tror att man kunde få, så krävs det en helt annan 

behörighet än vad vi har idag. Det är säkert ltl Roger Jansson och jag ense om. 

Frågan är om ltl Olof Erland och jag är överens om det? Det kanske inte riktigt är 

så.  

Ökad behörighet, det behöver inte vara så skrämmande och omfattande åta-

ganden. Det finns alltid en latent förmåga som kan växa. Majoriteten av våra ung-

domar utbildar sig i Sverige och säger ganska ofta att det inte finns intressanta 

ock krävande arbetsuppgifter på Åland. Det hänger ihop med att inom politiken så 

harvar vi på i samma nivå som vi befunnit oss hela tiden. Ltl Olof Erland sade i 

sitt långa anförande att vi i stort sett enbart kan ägna åt oss utbildning när det 

gäller sjöfarten.  

Ska vi slå fast en strategi som tar sikte på att vi inte rycker på axlarna när ut-

flaggningar sker, utan i stället ska vi ha en strategi som leder till att vi faktiskt 

lockar fartyg till Åland, lockar till inflaggningar som den här motionen tar sikte 

på, då måste man utöka behörigheten avsevärt.     

Ltl Olof Erland sade att den sjöfartsstrategi, som jag hänvisade till flera gånger, 

var inte bra, för den tog bara fasta på ett eget register. Det stämmer inte, det fanns 

massor av olika punkter. Det intressanta är ändå att näringen var med, arbets-

marknadens parter, både arbetstagare och arbetsgivare var med och utarbetade 

den här strategin. Ändå så vet ltl Olof Erland bättre, han vet att det inte är bra, det 

tycker jag är lite märkligt.  

Till sist när det gäller det här med ett nollsummespel. Det som Ålands Framtid 

har sagt i sin statsbudget att systemet är, som det är uppbyggt idag, att rederierna 

betalar de sociala avgifterna, man betalar skatterna och man får tillbaka dem från 

staten. Det är det vi har menat med ett nollsummespel. Kostanden uppstår när 
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dessa sjömän, konsumerar samhällsservice utan att de har betalat för den. Lands-

hövding Peter Lindbäck, som ofta går i takt med liberalerna, sa precis samma sak 

som ltl Olof Erland när han gjorde sina kalkyler, att vi skulle bära samhällskost-

naden för alla ombordanställda på åländska fartyg, oavsett om de bor i Sverige el-

ler Finland. Det är ju fullständigt orimligt. Vi bär samhällskostnaden, vi bär kost-

naden för den samhällsservice som de konsumerar för dem som bor här. Allt an-

nat är ju fullständigt orimligt. Därav resonemanget om ett nollsummespel. Det är 

inte bidrag som betalas ut.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag undrar om det är aktiv desinformation eller vad det bygger 

på när ltl Anders Eriksson säger att lagutskottet vägrar behandla motioner. 

Vi behandlar motioner när vi har tid till det. För min egen del har jag sagt att 

vi borde ägna oss åt Lissabonfördraget, det är inte så intressant längre, utan 

nu tar vi motionerna. 

Jag vet inte vad det är för sätt, om jag får uttrycka mig lite drastiskt, att i 

slängar hänvisar till landshövdingen och lantråd och den ena och den andra 

som har eller inte har liberala kopplingar. Det börjar bli någon slängdebatt, 

kan vi inte hålla oss till sjöfartspolitiken? Jag tycker den är intressant nog. 

Om det sedan leder till befolkningstillväxt på Färöarna om vi för en viss sjö-

fartspolitik, det kan man diskutera om det är relevant?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Är det någon som ägnar sig åt slängdebatt, det var ett intressant uttryck, så 

är det nog ltl Olof Erland. I sitt första anförande så pratade han på sin höjd 

2-3 % av tiden om motionen som låg till grund för behandlingen. Det blev 

mycket upprepning om vad man har gjort själv för den åländska sjöfarten 

och vem som har gjort fel och rätt. Det tyckte jag var fullständigt ointressant 

som jag sade redan i ett replikskifte. 

Om jag fått desinformation om hur man behandlar hemställningsmotio-

ner i lagutskottet så ska jag kontrollera upp det, men jag har hört det från 

flera håll. Vi har förmånen att ha en egen representant där.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det handlar om sjöfartspolitik och om jag får fortsätta prata 

om vad jag har "slängt" tidigare som var fullständigt ointressant. Det gällde 

harmonisering på nordisk nivå, utbildningen, tonnageskatten, möjligheten 

att överta eget register, ekonomiska konsekvenser. Det gällde sjöfartspoliti-

kens historia och vad som har lyckats och inte lyckats. Om det är "slängar" 

för ltl Anders Eriksson, så då ska jag med nöje delta i fortsatta slängdebatter.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, vad säger man om det? Motionen tar sikte på en strategi för inflaggning. 

Det intressanta vore att få reda på om lagtinget vill medverka till en sådan 

strategi? Tycker man att det är viktigt eller vill man bara rycka på axlarna, 

när nästa utflaggning kommer? Det vore intressant att få svar på.  

Jag är i alla fall glad för en sak, jag har provat fler gånger tidigare utan att 

lyckats, men synbarligen lyckades jag den här gången att förklara hur noll-

summespelet fungerar när det gäller sjöfartstödet. Det var bra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Jag har med intresse följt den här diskussionen en mycket intres-

sant motion. Jag skall inte blanda mig i lagtingets behandling av motioner, det 

finns en lång tradition i hur man har behandlat dem, det verkar inte bli någon 

större förändring som det ser ut.  

Varför jag begärde ordet så är att jag skulle vilja tillföra en del tankar. Jag har 

också noterat avsaknaden av en grund som låg till bedömning när framförallt 

Eckerölinjen flaggade ut M/S Eckerö och som fortfarande ligger till grund varför 

man har valt den flagga man nu har. Birka Paradise tror jag har i en högre grad 

samma incitament, och det är kronkursen. Det som leder till utflaggningar är fö-

retagsekonomiska bedömningar av flera orsaker. Om intjäningen är i kronor och 

utgifterna är i euro och man har finska avtal så blir det ett väldigt kraftigt incita-

ment i synnerhet när en valuta förändras i storleksordningen 25 %. Skulle ett före-

tag ha en vinstfaktor om 25 % så tror jag det är ett bra företag. Det kan hända att 

rederier ibland har den nivån, men jag tror inget företag någonsin kan leva under 

en längre tid med en sådan stor skillnad. 

Det är intressant det som lyfts fram, det skulle behövas utöver kontrollen på 

kronan.  

Om man hypotetiskt skulle tänka att näringsutskottet tittar på det här. För att 

få över sjöfartsregistret om vi hade ett åländskt sjöfartsregister, skulle det leda till 

inflaggning? Det är en intressant fråga, det kanske kunde hjälpa till. Skulle be-

manningsreglerna göra det? Det kan hända att vi har en något högre bemanning. 

Vi har ett mera styvmoderligt instrument i de fackliga organisationerna som ligger 

till grund för hur bemanningen ska se ut. Skattebehörighet utan vidare, det här är 

svåra frågor. Jag stöder tanken på att det här är frågor som vi borde få kontroll 

över. Grunden i klämmen är ett bra incitament för att näringsutskottet skulle pri-

oritera just den här motionen och titta på den. Jag vill också att man tar med det 

och ser vad man kan göra åt kronkursen? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tyckte det var positivt att det som näringsminister sade att 

han uppmanar näringsutskottet, han kan inte styra men kanske påverka sitt 

parti till, att prioritera den här motionen.  

Det är riktig slutsats han gjorde att kronkursen är viktigt. Men det är nå-

got som är viktigt nu. När Eckerökoncernen tog beslutet om utflaggning, det 

som kommunicerades ut var snuslagstiftningen, det var det som var den ut-

lösande faktorn. På den följande frågan om ett eget register skulle leda till in-

flaggning? Det är klart att ett register, utan innehåll, utan att kunna erbjuda 

något intressant, konkurrensfördelar, inte leder automatiskt till inflaggning-

ar. Det är ett stort steg för ett rederi att flagga ut, det är även ett stort beslut 

att flagga in. Det måste ju vara ett intressant register i så fall. Jag hoppas i 

likhet med näringsministern att utskottet kan titta på det här ordentligt.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Jag tycker i stort sett lika som ltl Anders Eriksson. Nu står vi i det läget att 

motionens innehåll är att vi ska skapa grunder för inflaggning. Då vill jag på-

stå att kronkursen är nog det största hindret just nu för att få en inflaggning. 

Ingen vet när kronan kommer tillbaka, förhoppningen är att på sikt ska även 

Sverige komma med i EMU och använda en gemensam valuta. Annars kom-

mer vi antagligen att få ligga i den här gränszonen, där kronkursen kommer 
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att variera. Ibland är den positiv och ibland är den negativ för oss. Den låga 

kronkursen just nu är väldigt negativ för vår lokala handel.  Kursen är positiv 

för oss som handlar.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt som Mattson säger om kursen. Vi kan spekulera i om hur det 

kommer att gå. Min tro är också det att de små valutorna kommer att få det 

svårare framöver, också från svensk sida kommer man att inse att det är ett 

omöjligt projekt att hålla liv i SEK. Den dag svenskarna övergår till euro har 

vi den här problematiken borta. Då har vi en annan problematik, den höga 

kostnadsnivån kommer att märkas inom turistbranschen på ett ännu tydli-

gare sätt, det måste man också ta i tu med.  

Kronkursen har varit uppe på exceptionella nivåer, nu har den gått neråt 

ganska raskt. Jag tror det både går upp och ner, det gäller att vi skördar i 

båda ändar när det är till vår fördel. Det är kanske ett övergående problem.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Min uppfattning är att både Eckeölinjens och Viking Lines led-

ning är på det klara med att det är tre orsaker i besluten att man känner sig 

tvingad att utflagga. Det är kronkursen det är 15-20% skillnad där, det är 

bemanningskostnaden skillnaden är 10-20 %, otroligt mellan två nordiska 

länder och det är konkurrensneutraliteten som den tredje punkten när det 

gäller konkurrens mellan olika rederiers båtar. Där är vi överens om det.  

Frågan var om ett åländskt parallellregister till det finska registret, skulle 

resultera i inflaggningar eller hindra utflaggning? Det är ju en väldig lång 

process över många år som en sådan sak skulle pågå. Det skulle vara helt be-

roende på innehållet i regelverket i det åländska parallellregistret. Bara att 

ha en registerlagstiftning är fullständigt ointressant.  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.  

 

Remiss 

8  Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en ökad skyddsjakt på skarv (HM 
45/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Tack herr talman! Först vill jag be om ursäkt för att jag anklagade talmannen för 

att ha kritiserat oppositionens motioner som skulle kunna driva på kostnadsut-

vecklingen. Eftersom så icke var fallet, ber jag om ursäkt, jag måste ha missför-

stått något där.  

Till min motion om skarv, motionen bygger på att Ålands fiskare och Åland 

viltvårdare begärde 2002 landskapsregeringen om att tillsätta en kommitté med 
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uppdrag att utarbeta en "handlingsplan för hantering av skarvbeståndet i land-

skapet".  

Arbetsgruppen som publicerade sin rapport 2003, konstaterade då att skarven 

mycket troligen kommer att öka i de åländska vattnen under de närmsta åren, i 

synnerhet sen vår skärgård tycks utgöra en lämplig miljö för arten. I nya rapporter 

meddelas också att skarven är en stor gäddätare, vilket kan vara en av orsaken till 

den mindre gäddstammen, tror jag personligen.   

Det konstaterades också att en mycket stor skarvstam innebär problem för yr-

kesfisket med skador på redskap och minskad tillgång på fisk som följd. På initia-

tiv från näringen tillät regeringen under förra året en begränsad licensjakt på 100 

skarvar, varav de flesta fälldes. Resultat av skyddsjakten var lovande och därför 

anser jag att antalet bör ökas till minst 1000 stycken, och systemet skulle samti-

digt ändras så att man inte söker och delar ut licenser i förväg utan krav ställs på 

rapportering av skjuten skarv så att när kvoten är full så skulle jakten stoppas. 

Dagens system är onödigt byråkratiskt och resurskrävande och sålunda är min 

motion 45 inte heller kostnadsdrivande utan effektivitetsåtgärd som minskar kra-

vet på resurser på jaktbyrån. 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer hos 

landskapsregeringen om att fortsättningsvis tillåta skyddsjakten på skarv, men 

med en kvot på minst 1000 stycken skarvar per år och med ett enklare system 

som inte kräver licensansökning på förhand. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Den skyddsjakt, som har bedrivits under den senaste hösten och 

vintern och avslutades 31.1.2009, det är riktigt att det fanns 100 fåglar att skjuta.  

Angående hemställningsmotionen, att man skulle ändra systemet så att man 

inte delar ut licenser i förväg, det är precis så som det har varit, man får tillstånd 

att skjuta skarv. Inte något antal, det fanns ett tak och sedan rapporterar man in. 

När antalet har uppnåtts så slutar man. Nu kom man inte riktigt upp till 100 det 

var ett par kvar. Systemet har fungerat exakt som ltl Fredrik Karlström har önskat 

sig i motionen. Avsikten är att vi också ska öka på antalet skjutna skarvar. Vi mås-

te ändå minnas att när det gäller all jakt så har vi någon som tittar på oss upp-

ifrån. Ni vet hur det blev med den övriga sjöfågeljakten. Vi vill gå försiktigt fram 

och se hur det här fungerar.  

Den funktion det har haft, att skydda fisket, effekterna har enligt muntlig rap-

portering, varit relativt goda. En utökning av jakten, t.ex. till 200 det inkomman-

de året är väl kanske att tänka sig en lämplig nivå.  

När det gäller den senaste jakten så var den på prov, den inleddes 1.9 och avlu-

tades 31.1. Den här vintern har det varit väldigt lite is, så att jakten kunde pågå 

ända till den 31.1. Ett normalt isår skulle, antagligen vinterjakten under januari, 

betyda att man kunde fälla några fåglar.  

Vi kommer att ha möjlighet att skjuta skarv under hela året framöver, eftersom 

det är en fågel som hitintills inte häckar på Åland, så torde den jakten få fortgå 

under hela året. 

Jag har också haft en personlig tanke, att det inte, som det är nu, bara yrkesfis-

kare, som får den här licensen att skjuta skarvar. Jag tycker att det skulle vara vik-

tigare att fiskaren ansöker om jakt på skarv, men han ska kunna anlita en jägare. 

Själv ska han vara hemma och förädla fisken han har fått, förhoppningsvis, så att 

han kan få ett mervärde i den.  
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! När näringsminister Mattsson talade om jakttider vill jag 

påpeka att det vore viktigt att man fick jaga skarven redan på sommaren, när 

den invaderar det yttre hällarna i skärgården. Skarvarna är där i månadsskif-

tet juli-augusti och sen ser vi när vi kommer in i slutet på augusti-september, 

då finns det inte längre fisk kvar och skarvarna försvinner och flyttar ännu 

längre in i skärgården. Därför skulle det vara viktigt att jaga Skarv redan med 

en gång den kommer. Det är ju inte skarvar som häckar här.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Precis som jag sade så är ju tanken nu att vi ska kunna skjuta 

den hela året. Närvaron kommer väl att avgöra när jakten bedrivs. Eftersom 

beslutet var nytt för det gångna året så kunde den inte inledas före 1.9 förra 

året. Inkommande säsong tror jag vi ska kunna inleda tidigare. Det är min 

personliga uppfattning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.  

 

Remiss 

9 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en reform av fastighetsskatten (HM 
5/2008-2009)  
Ärendet avfördes. 

Remiss 

10  Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ekonomiska föreningar och koopera-
tiv (HM 42/2008-2009) 
Ärendet avfördes.  

Remiss 

11  Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om småskalig livsmedelsproduktions avby-
råkratisering (HM 48/2008-2009)  
Ärendet avfördes. 

För kännedom 

Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2008 
(BB nr 1/2008-2009) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 30 mars 2009. 

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls måndagen den 30 mars 2009. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 16.44). 
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Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 27 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Henry Lindström för kommunalt revisions-

uppdrag samt lagtingsledamöterna Anders Eriksson och Barbro Sundback för privata ange-

lägenheter. Beviljas. 

 

Meddelanden 
Angående behandlingen av tilläggsbudgeten planeras att finnas på lagtingets bord, onsdagen 

den 8 april 2009. Med beaktande av påskhelgen startar debatten fredagen den 17 april kl. 

9.30 - 16.00.  Vid behov fortsätter debatten följande måndag 20.4 kl. 13.00.  

 

Bordläggning 

1  Lagutskottets betänkande nr 10/2008-2009 om godkännande av konventionen angåen-
de skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på till-
lämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud 
mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt 
ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som 
hör till området för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § i 
strafflagen (RP 7/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 1 april 2009. 

 

Bordläggning 

2  Lagutskottets betänkande nr 11/2008-2009 om godkännande av de avtal om ändringar 
och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-
avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med an-
ledning av republiken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen (RP 
8/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 1 april 2009. 

 

Tredje behandling 

3  Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående godkännande av protokollet om 
ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning be-
träffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i 
kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007-
2008) 
Först tillåts allmän diskussion. Därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i pre-

sidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Efter beslut om bi-

fall behandlas betänkandets motivering och därefter upptas klämmen för enda behandling. 
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Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! Av skäl jag anförde under ärendets andra behandling, så 

kommer jag i detaljbehandlingen av betänkandet att föreslå att andra reservatio-

nen i stora utskottets betänkande stryks.  

Beskattningen bör komma igång enligt protokollet, där om är vi överens. Den 

rättsosäkerhet som för närvarande råder för de skatteobjekt som kan underlyda 

protokollet bör få klarhet i sin egen ställning och beskattningsmyndigheterna bör 

lika så få veta vad som ska gälla. Den materiella delen är klar.  

Vad gäller den formella delen om klämmen nr. 2 så är det min och gruppens 

åsikt att politisk verksamhet bygger på förtroende. Vi måste kunna lita på var-

andras ord, att det politiska priset för att svika är mycket tungt. Vi ska undvika att 

förvandla detta parlament till en domstol. Där man kräver bevis såsom i skrift, 

muntligt, vittnen vilka paralleller man vill dra till den domstolsprocess som råder. 

Den bör vi hålla utanför denna sal.  

Därför, herr talman, bör inte här ett omedgörligt uppdrag ges åt landskapsre-

geringen om att föra ärendet för avgörandet till Högsta domstol, allra helst efter-

som vi inte vet vilket ärende det gäller. Jag återkommer i detaljbehandlingen. 

Talmannen 

Ingen replik är begärd. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! För mig är det en sista åtgärd i förhållandet mellan Helsingfors och 

Mariehamn att föra den här typen av ärende till HD för avgörande.  

Man kan som en enklare åtgärd ge i uppdrag åt landskapsregeringen att göra 

det. Sedan gör landskapsregeringen bedömningen, om man har ett brett stöd i 

lagtinget bakom en sådan åsikt.  

I en situation där vi inte vet hur statsrådet i Helsingfors behandlar hithörande 

frågor, så kan det vara erfordrat med denna sista åtgärd.  

Dock har nu här i lagtinget utlovats besked huruvida regeringen i Helsingfors 

låter Åland delta i det här internordiska arbetet.  

Idag är lantrådet och finansministern frånvarande i plenum, bägge ansvariga 

personer i landskapsregeringen som lovat oss klara besked, att Åland kommer att 

få vara representerat. 

I den information vi hittills erhållit, har vi hört att finansministern Katainen 

har talat med någon av sina tjänstemän eller politiska sekreterare som har talat 

med någon av tjänstemännen här i Mariehamn, som har informerat finansminis-

ter Perämaa om detta. Om den här beskrivningen är korrekt så kan vi inte göra 

annat än att invänta klara besked. Jag tycker att lagtinget har varit tillmötesgåen-

de i den här frågeställningen väldigt långt. Oppositionen i andra behandlingen 

förslog en längre behandling än vad regeringspartierna gjorde. Det var för kort 

bordläggningstid som regeringspartierna förslog.  

Det finns säkert några i lagtinget som tycker att det inte finns någon orsak att 

vänta mera och nu röstar vi om klämmen. Den kommer antagligen att gå igenom i 

så fall. Jag hör till dem som gärna vill ge landskapsregeringen möjlighet att infria 

sitt löfte till mig. Löftet är givet från den här talarstolen. Man ska lita på löften, 

säger vtm Gunnar Jansson och det har han rätt i. Genom den information som jag 

har erhållit så menar jag att det är inget löfte i den bemärkelsen som vtm Gunnar 
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Jansson talar om. Det är en indirekt information. Jag vill ha ett löfte, och ett löfte 

ska man kunna lita på.  

Herr talman! Jag förslår att ärendet bordläggs, alternativen är 2 eller 3 veckor. 

Jag föreslår 3 veckor till den 20.4.2009.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack herr talman! Den redovisning som regeringsledamot Mats Perämaa har 

lämnat till lagtinget, säger att finansministern Jyrki Katainen, per telefon 

underrättat vår finansminister Mats Perämaa om att Åland i kommande för-

handlingar deltar i en grupp var gäller dubbelbeskattningsärenden i norden. 

Den här indirekta informationsgången kan ha förekommit, men den infor-

mation jag har fått har gått raka vägen från minister till minister och därefter 

till lagtinget. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Mig bekymrar att jag har fått båda beskeden ifrån landskapsre-

geringen. Jag skulle vilja veta hur det egentligen står till? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Innan vi går vidare på talarlistan önskar talmannen informera att 

för bordläggning i tredje behandling, krävs att lagtinget fattar majoritetsbeslut om detta. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Ena av de omständigheter som finns i det här ärendet är hur skatte-

förvaltningen ska klara ut beskattningen för de pensionärer som lyfter inkomst 

från utlandet och har flyttat till Åland efter 4.4.2008.  

I de diskussioner som fördes när det här ärendet behandlades under hösten, så 

var det ett informellt önskemål, med skattekort och planering, att man skulle få 

det här ärendet under våren till skattemyndigheterna. Nu har de kanske räknat 

med att lagtinget godkänner själva skatteavtalet, men det vet vi ju inte. Blir det en 

lång bordläggning så ökar osäkerheten ytterligare för många skattebetalare om 

hur de kommer att beskattas. Det är aldrig bra, när det gäller beskattning, att man 

bygger in osäkerhet i systemet med medvetna beslut.  

När det gäller själva ärendet så vill jag påstå för min del, att lagutskottet har 

behandlat på mycket stort allvar det förhållandet att det är en osäker reglering när 

det gäller internationella avtal och Ålands deltagande. Därför föreslog också lag-

utskottets majoritet att om det är så att landskapsregeringen inte når framgång 

med deltagande i förhandlingar, då ska man överväga en domstolsprocess. I stora 

utskottet har man tillfört en kläm som är kategorisk, d.v.s. ärendet skall tas till 

domstol. Nu hänger det på om ett löfte som har förmedlats av landskapsreger-

ingsledamot, ett löfte som kommer från finansministern i riket. Ska man tro på 

det eller inte? Det är det som den här processen handlar om. För min del kunde 

jag under lagutskottets behandling konstatera pga de sakkunniga vi hörde, att en 

domstolsprocess i det här ärendet, inte är helt klar när det gäller utfallet för 

Ålands del.  

I den här typen av avtal som det handlar om har Åland inte någon grundad rätt 

tack vare självstyrelselagen att delta i förhandlingarna. Man vet inte om det kan 

bli ett negativt beslut, risken är stor.  

Det skulle vara viktigt att man framöver kommer på förhandlingsnivå med fi-

nansministeriet.  
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Vi har en utveckling av beskattningen på Åland som leder till att vi under det 

här året har ett par tusen personer som i huvudsak betalar skatt i Sverige och bor 

på Åland. Det är en fråga om bortfall för åländska kommuner på flera miljoner, 

särskilt mindre kommuner i skärgården och i glesbygden. Vi har all anledning att 

se på hur vi ska kunna föra förhandlingar om ev. kompensation för kommunerna. 

Jag är övertygad om att en kategorisk kläm om domstolsbehandling av ett 

ärende, som redan är avslutat när det gäller förhandlingarna, är en mycket dålig 

vald väg rent pragmatiskt. Det kanske inte är fråga om resultat och pragmatism i 

det här fallet men för min del anser jag att som lagutskottets kläm att om land-

skapsregeringen inte når framgång, då ska man överväga att gå vidare den juri-

diska vägen.      

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Vi från Obunden samlings sida begärde en bordläggning av 

ärendet för att få fram det muntliga löftet i skriftlig form. Vi föreslog den 1 

april för att brevgången skulle få ta tid. Nu säger de att allt är klart men bre-

vet har inte kommit fram. Då förstår jag inte vad som ligger till grund för det.  

Ltl Olof Erland säger att det inte ska prövas i rätten, det kan jag inte hålla 

med om. Om det inte finns något att pröva, kommer pappret, då finns det 

ingen anledning att föra något till domstol. Är det så, som i vissa andra fall, 

att löftena inte riktigt har blivit i samma form i skriftligt som muntligt. Jag 

anser att det här är en absolut klockren skrivelse från stora utskottet, den ger 

landskapsregeringen möjligheten att agera. 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag undrar om ltl Nordberg blandar ihop stora utskottet med lagutskottet. 

Lagutskottet säger att om landskapsregeringen inte kommer fram till en för-

handlingsposition, då skall man gå till domstol. Stora utskottet är kategoriskt 

och säger att man ska gå till domstol. Röstar man för det, ska man gå till 

domstol. Landskapsregeringen ska lyda lagtinget. Det viktiga i det här fallet 

är att det konkreta skattepolitiksbeslutet, som skatteförvaltningen behöver 

ha för att kunna beskatta våra utlandsinkomstlyftande pensionärer, förverk-

ligas för att de ska kunna ha en förutsägbar beskattning. Det är en praktisk 

fråga.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Jag hade möjlighet att delta i stora utskottets behandling av det här ärendet. 

Samtliga närvarande var helt överens om att pensionärerna och de som om-

fattas av det här inte ska komma i kläm.  

Om jag läser på föredragningslistan i dag, punkt nr. 3 står det: Stora ut-

skottets betänkande, det är de facto stora utskottets kläm, som vi idag under 

tredje behandlingen ska ta ställning till. Inte lagutskottets kläm som ltl Olof 

Erland har tagit upp. Jag föreslår att vi röstar om stora utskottets kläm, jag 

tror att den finner stort understöd idag.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om ledamoten Nordberg vill rösta ska han inte vända sig till 

mig utan till talmannen och lagtinget.     

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Uppfattar jag faktiskt ltl Olof Erland rätt, när han säger att 

Åland skulle sakna, en i självstyrelselagen given rätt, att få delta i den här 
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formen av förhandlingar. Är det så? Önskar en form av klargörande inled-

ningsvis, tack.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har inget minne av jag uttryckte mig på det sättet. Jag sade 

att om man prövar i domstol, om Åland har rätt i det här ärendet att delta el-

ler inte, då kan man få ett nej eller ett ja. Får man ett nej så kan det leda till 

konsekvenser för andra förhandlingar. Det är en risk såsom utskottsbehand-

lingen i lagutskottet har visat. Där har ltl Harry Jansson deltagit.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag tyckte det var viktigt att vi fick det påtalat till steno-

grafiska protokollet att det var en missuppfattning att föra fram att vi inte 

skulle ha den här rätten.  

Vad gäller specifikt att det här på sikt skulle vara ett hot mot Ålands möj-

lighet att ta del i internationella fördrag så måste man minnas att varje en-

skild prövning av det här är en form av in casu behandling. Varje form av in-

ternationell förhandling är unik. Ifall vi mot förmodan skulle förlora i högsta 

domstolen så skulle det enbart begränsas till det här specifika fallet. Inte ha 

några som helst följder för våra möjligheter att i övrigt hävda vår rätt att del-

ta i internationella förhandlingar.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror att ett fall om det avgörs på ett visst sätt, har betydelse 

för andra fall. Så utvecklas juridiken, inom EU så kallar man det för kreativ 

lagstiftning, d.v.s. man lägger på fakta, beslut och bedömningar. Bedömer 

man självstyrelselagen på ett visst sätt i ett fall, får de konsekvenser för 

andra fall. Även om själva avgörandet avser det enskilda fallet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag ska be att få understöda, det av ltl Roger Jansson framförda för-

slagen om bordläggning till plenum 20.4.2009. 

Talmannen 

Förslag om bordläggning har givits av ltl Roger Jansson till 20.4.2009 och detta förslag har 

vunnit understöd av ltl Johan Ehn. Kan detta förslag omfattas av hela lagtinget? Ärendet 

kommer att bordläggas enhälligt av Ålands lagting till 20.4.2009.  

Kvar på talarlistan är ltl Camilla Gunell. 

Ltl Camilla Gunell 

Tack, herr talman! Jag skulle också ha gett mitt stöd till bordläggning. Det är bra 

att den här tidsfristen ges, det ger regeringen möjlighet att presentera det papper 

som man väntar på, från minister Katainen. Det skulle också vara önskvärt att re-

geringen i samband med det redogör för lagtinget vilken typ av arbetsgrupp det 

här handlar om. Vad är det för ett samarbete som man kommer att ingå i? Jag 

tycker det förblev oklart, vid tidigare plenum vilken typ av samarbete det är. 

Handlar det om en grupp som sammanträder? Eller är det, som jag har förstått, 

ett nätverk av tjänstemän från de olika skatteverken? Det har säkert ingen något 

emot att man får en presentation av vilken typ av organ det här handlar om, tack.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag ställde senast frågan till ltl Barbro Sundback, hon har suttit 

med i både lagutskottet och stora utskottet och tydligen inte berättat vad 

ärendet rör sig om. Hur ska man då enligt ltl Camilla Gunell föra ett ärende 

till domstolsprövning, när man inte vet vad det handlar om? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, bästa ltl Olof Erland lagutskottet för vilket Olof Erland är ordförande för, 

var ju inne på samma linje. Får inte Åland det här inflytande då ska man föra 

ärendet till prövning. Jag tycker att varken lagutskottet, stora utskottet eller 

lagtinget som helhet riktigt har fått klarhet vilken typ av samarbetsorgan det 

handlar om? Vi har efterlyst en redogörelse både från regeringen och även 

från ltl Olof Erland. Ingen har kunnat presentera något hittills, vi får vänta 

och se om det kommer till den 20 april.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det ligger åtminstone på mitt ansvar tycker jag. När lagutskot-

tet behandlar ett ärende så har man handlingar till underlag, man tar reda på 

av sakkunniga vad det handlar om, man bildar man sig en uppfattning. Det 

är klart att om jag var osäker på vad det handlar om, då skulle jag naturligt-

vis inte uttala mig så tvärsäkert. Det märkliga är att ltl Camilla Gunell erkän-

ner att hon inte vet vad det handlar om, men ändå vill hon att det här ska 

kunna föras till domstol. Vad ska man säga åt en domstol? Vi har ett ärende 

som vi inte vet vad det handlar om men skulle vilja sätta dit den där och den 

där för de har gjort fel. Vilka är de, jag det vet vi inte. Det är mycket märkligt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Om ltl Olof Erland vet precis vad det handlar om, varför redogör han inte då 

för lagtinget vilken typ av samarbete det här handlar om? Det är ju det som 

varit oklart. Det som lagtinget här efterlyser är ett inflytande när det gäller 

dubbelbeskattningsfrågorna. Vilken typ av inflytande är det? Det har vi inte 

fått svar på av dem som suttit i utskotten och inte heller av landskapsreger-

ingen. Landskapsregeringen borde ju rimligen veta det man efterlyst, vilken 

typ av inflytande, i vilket organ. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till den 20.4.2009. 

 

Tredje behandling 

4  Lagutskottets betänkande nr 9/2008-2009 angående godkännande av vissa avtal om 
inkomstbeskattning med Jersey och Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de 
bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen (RP 6/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i 

presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall i enlighet 

med förslaget i lagutskottets betänkande. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall 

till lagförslaget!  

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 
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Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

 
Tredje behandling 

5  Näringsutskottets betänkande nr 3/2008-2009 angående blankettlag om elsäkerhet (FR 
6/2008-2009) 
I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling.  Lagtinget har i tredje behandling 

antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling 

godkänt motiveringen.  

Föreläggs slutligen det i betänkandet ingående klämförslaget för godkännande i enda be-

handling. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Klämmen är godkänd!  

Klämförslagets enda behandling är avslutad. 

Ärendet är slutbehandlat!  

Enda behandling 

6 Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 
2008 (BB 1/2008-2009) 
Enligt 9 § reglementet för lagtingets bibliotek skall berättelse över bibliotekets verksamhet 

avges vid varje kalenderår. Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lagtinget berät-

telsen till kännedom. 

Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! Under motsvarande behandling i fjol gjorde jag reklam för lag-

tingets bibliotek, dess nyttjande och dess tjänstvillighet. Inget har skett som har 

ändrat den inställningen. Lagtingets bibliotek är en källa till visdom, vi känner 

alla till de elektroniska informationsströmmarna som i dagens samhälle flyter, 

men biblioteket förblir där, så ord av reklam står fast.  

Den andra iakttagelsen jag gör, som kanske ledamöterna inte tänker på, är att 

också tidningsrummet, det ännu mera än biblioteket, utnyttjade utrymmet här i 

lagtinget är också en guldgruva och utnyttjas mycket flitigt av oss alla. Det är vi 

glada för i kanslikommissionen, det ska vi fortsätta med. Jag säger detta för att 

påminna om att närhelst någon av oss eller andra besökare behöver bistånd eller 

annan service, även i förbindelse med tidningsrummet, så är vi alla inbjudna att 

anlita bibliotekets service och personal. Jag vet av egen erfarenhet, att inte bara 

dagstidningar, utan än mer tidskrifter i tidningsrummet är mycket läsvärda och 

innehåller en oerhörd mängd information. Utnyttja den, värderade kollegor. 

Den tredje saken, vi lite djupare har behandlat i kanslikommissionen, är biblio-

tekets fysiska placering i huset. Den är långt ifrån den optimala. I andra samman-

hang har kanslikommissionen behandlat frågan, lika som den här gången, i för-

bindelse med bibliotekskommissionens berättelse. Jag har uppdraget att meddela 

att planerna på att flytta biblioteket går vidare i dessa kärva ekonomiska tider 
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med de begränsningar som följer av realiteterna. Kanslikommissionen och lag-

tinget kommer att jobba för att biblioteket ska utnyttjas än mer, att dess tillgäng-

lighet ska förbättra och att allmänhetens tillträde till biblioteksutrymmen ska för-

kovras med alla medel. Tidtabellen kan jag inte uttala mig om nu, men flyttning 

kommer att ske, tack.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig be-

rättelsen till kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

 

Föredras 

7  Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Danne Sundmans enkla fråga om prin-
ciper om lönesättning (EF 13/2008-2009) 
Ärende nr 7 kommer att tas upp senare under dagens plenum.  

 

Remiss 

8  Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om kostnader för vård utom Åland (HM 
12/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Med anledning av att ltl Anders Eriksson har förhinder idag, ber jag 

lagtinget att bordlägga motionen till 27.4.2009.  

Talmannen 

Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden?  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag understöder bordläggningen och bordläggningstiden.  

Talmannen 

Ltl Harry Jansson understödd av ltl Danne Sundman har förslagit att ärendet bordläggs till 

27.4.2009. Ärendet bordläggs till 27.4.2008. 

 

Remiss 

9  Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en allmän prostataundersökning (HM 
9/2008-2009)   
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Motionen berör allmän prostata undersökning eller screening av 

prostata undersökning. Vi har diskuterat detta flera gånger tidigare i lagtinget, fle-

ra perioder tillbaka och det finns också en motion om det här anhängiggjord den 

här perioden från socialdemokraterna.  
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Det nya i sammanhanget är att det har gjorts en europeisk undersökning med 

över 100 000 deltagare som i någon mån ger belägg för att det här borde man 

överväga. Man kan inte säga att det ger svar på frågan, men argument för att 

överväga screening för prostata. 

För alla män över 40 år är det en överhängande risk att man förr eller senare 

får prostatacancer. Tar man särskilt i beaktande senare, har de allra flesta män det 

här den dag man dör, även fastän man inte dör av detta. Det bekymrar många 

män och det är många redan i dag som på eget initiativ låter screena sig och re-

gelbundet kontrollerar sitt PSA värde som man gör genom ett enkelt blodprov. 

Det är betydligt enklare än de cancerunderökningar som görs hos kvinnor.  

I den här undersökningen visade man på att vart femte dödsfall kan undvikas 

med screening.  

Faktum kvarstår att det finns vissa bekymmer med överdiagnostisering och be-

handling av tumörer som inte skulle ha spelat någon roll, man skulle inte ha dött 

av det. Den problematiken kvarstår. Man kan påvisa en sjunkande dödlighet. Det 

är det som är det viktigaste. Den som har eller haft prostatacancer kan nog säkert 

tåla lite biverkningar, bara man får behålla livet. Det är det viktigast för var och 

en.  

Den här studien har gjort att det har börjats diskutera igen. De som är för scre-

ening har fått vatten på sin kvarn, de som är emot har kanske inte fått så stora 

motargument men relativt sätt, lite motargument.  

Jag har förstått att det här har behandlats i social- och miljöutskottet. Man 

borde också titta på den här studien, om man inte har tänkt göra det.  

Jag föreslår att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen att en analys görs 

avseende de hälsopolitiska och ekonomiska förutsättningarna för att avgöra frå-

gan om huruvida en allmän regelmässig prostataundersökning för män, ska infö-

ras för att upptäckta sjukdom i tidigt skede och minska dödligheten i denna. 

Det här är något som på sikt, om det införs på rätt sätt, troligen sparar samhäl-

lets resurser, det sparar lidande hos de drabbade männen. Det leder till att vart 

femte dödsfall kan undvikas.  

Själva provtagningen är inte avancerad eller byråkratisk. Det handlar om ett 

blodprov som kan finansieras med en avgift. Någon större tilläggskostnad är det 

inte, tvärtom är det billigare att behandla sjukdomsfallen i ett tidigt skede än att 

det leder till svår sjukdom och ev. dödsfall.  

Man borde på allvar ta tag i den här frågan, som har diskuterats i tio år, i 

Ålands lagting.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Som ltl Sundman sade så har vi ju redan en motion som är 

identisk som ligger i social- och miljöutskottet. Vi har börjat arbeta med den 

tidigare, och det är väldigt problematiskt och svårt att fatta politiskt beslut 

om. Medicinen kan många gånger vara värre än sjukdomen har det visat sig, 

så långt vi har kommit i utredningen nu. Vi kommer att ta med den här mo-

tionen, vi behandlar dem naturligtvis tillika. Det här med att man sparar in 

på det, är ganska oklart för screeningen är ganska otillförlitlig. De värden 

som man får, betyder inte att man har cancer alla gånger. Cancern som man 

kanske behandlar, som är koststam, kanske aldrig blivit till något större men 

för den här patienten. Däremot den aggressiva cancern som ofta leder till 

döden, upptäcker man ganska snabbt. 



  

 Plenum den 30 mars 2009 kl. 13.00 189 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag är ingen expert på den här saken. Jag vet bara vad folk i 

den här åldersgruppen oroar sig för. Det som framgår av studien är att man 

får ökad klarhet i de här problemställningarna. Rent medicinskt tekniskt kan 

man göra missbedömningar och det är individuellt både hos patient och hos 

läkare, hur man bedömer resultatet. Om jag har förstått saken rätt så hjälper 

det också om man har följt PSA värdet en längre tid, att man inte drar slut-

sats efter ett prov.   

Många män gör redan detta regelbundet. När man ser förändringar, kan 

man på basen av historien göra en bättre diagnos. Det förfinas hela tiden, det 

är kanske först när man börjar med detta i stor skala som man verkligen lär 

sig hur systemet ska vara utformat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Vad jag skulle tillägga var att man redan idag har möjlighet att 

ta PSA och betala för det själv. Det finns inget som hindrar detta, de som är 

intresserade av det. Att man skulle tvinga gemene man att ta de här proven, 

där tycker jag inte man är tillräckligt på det klara med att samhället har så 

mycket att vinna på det. Den som vill kan ju ta provet idag utan några pro-

blem.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Så är det, återigen, så gör många. Men studien visar att om 

man gör det allmänt och regelmässigt så kan man skona vart femte liv. Trots 

att många redan idag tar det här provet. Det är ganska stor förbättring när 

det gäller överlevnad. Då bör man överväga det här, väldigt noggrant. Ska 

man avstå från det att kunna rädda vart femte dödsfall?  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Jag har tillhört den kategorin som har varit lite skeptisk 

till PSA provet. Främst för att svaret många gånger är så otillförlitligt. Jag 

har nu förstått av andra undersökningar att PSA provet i kombination med 

en undersökning av prostatan är avsevärt mycket säkrare. Jag stöder det för-

slag som ltl Danne Sundman har att man bör göra en konsekvensanalys. Vad 

betyder det här för individen? T.ex. i form av ett falskt värde, hur länge ska 

man gå med oron innan man får det bekräftat att man har cancer eller inte, 

det är det ena. Det andra är vad det betyder för samhället?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis det som efterlyser i klämmen att man ska göra 

den här analysen. Den är för individen, som ltl Thörnroos säger, hur det här 

kan påverka de som ev. drabbas felaktigt. De som drabbas positivt, det bra 

för dem, särskilt för den här femtedelen som annars skulle ha dött. Även för 

samhället och hur det här ska organiseras. Det är en stor apparat att dra 

igång och framförallt i dessa tider hur det ska finansieras. Själva blodprovet 

lär man kunna göra avgiftsfinansierat. Om det leder en ökad belastning initi-

alt så bör man vara beredd på det. Jag tackar för stödet.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Det är väl lovligt med tankar på sådana här saker. Det som 

ltl Danne Sundman kom in på redan var det här ekonomiska besparandet om 

det blir ett ekonomiskt besparande och mindre lidande. Det vet vi inte, men 
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har ltl Danne Sundman funderat på vad det egentligen kan kosta? Dels ana-

lysen och om man skulle införa en screening, vad det kan kosta samhället? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman, jag har inte dess mera funderat. Det man kan säga mellan tummen 

och pekfingret är att själva blodprovet, är så pass enkelt rent tekniskt att det 

kan säkert täckas med en avgift. Det kan tänkas att man anlitar något privat 

läkarföretag som gör det här på uppdrag av landskapet med avgiftsfinansie-

ring. Det som kan kosta är om man i stor uträckning felbehandlar, då är det 

bortkastade pengar.  

Om man med det här som studien säger, lyckas upptäcka flera fall tidiga-

re, då är ofta behandlingen billigare och enklare. De här torde ta ut varandra, 

högst troligen så borde det på sikt leda till besparande kostnader. Det är be-

tydligt dyrare att behandla en sent upptäckt cancer. Framförallt så är det 

svårt att sätta pris på en femtedel av människoliv. Vad är det värt att spara 

ett människoliv? Det hade vi diskussion om här senast det var upp.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Jag tänkte inte enbart på den analysen utan också konse-

kvensanalysen av det och den totala screeningen. Det kommer att belasta 

sjukvården som samhället får betalas naturligtvis. Jag motsätter mig inte, att 

man går igenom och ser vad det kan ha för konsekvenser om man skulle in-

föra en screening. Det har sagts här tidigare redan, att alla män kan få det 

här i sin hälsokontroll varje år och på så sätt få en uppföljning av hur deras 

värden ser ut. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är väldigt viktigt att överväga kostnaderna, när man funde-

rar på det här. Framförallt när man funderar på hur det ska genomföras i 

praktiken, man kan med ganska enkla medel spara stora kostnader om man 

gör det smidigt och obyråkratiskt. När man tillför en så här stor mängd nya 

patienter, när det handlar om screening, kan man överväga att anlita privata 

läkarföretag, för att inte belasta den ordinarie sjukvården med det. Man få 

också en konkurrenssituation, priset blir kanske lägre, än om vi gör det i 

egen regi i ÅHS. Det kommer även att få konsekvenser för ÅHS när man får 

flera fall att behandla, varv av vissa kan vara felaktiga. Det är viktigt att titta 

på det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Som representant för den grupp som alltmer blir i riskzonen för 

prostata cancer så har jag med intresse deltagit i de återkommande diskussioner-

na i lagtinget i den här frågan. Jag måste säga att utgående från den kunskap som 

jag har kunnat inhämta genom åren, så blir jag alltmera ambivalent till allmän 

screening, kanske även ifrågasättande.  

I början av 2000-talet behandlade vi en motion av ltl Lasse Wiklöf i den här 

frågan. I fjol för ett år sedan fick vi en socialdemokratisk motion igen i den här 

frågan, dess behandling i social- och miljöutskottet är nästan klar nu. Det man har 

att ta ställning till är positiva effekter av en screening och negativa effekter. De 

positiva effekterna kan vara att en allmän screening skulle rädda liv. Det har man 
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trott, ända tills den senaste rapporten i raden har kommit, publicerad häromda-

gen i "The New England Journal of Medicine", en mycket stor undersökning, jag 

tror att den svenska undersökningen är en del utav den här internationella under-

sökningen. Där förvånas man över att de som har utsatts för allmän screening, de 

kan inte påvisas en minskad dödlighet. Det säger den här utredningen klart och 

tydligt, jag har den här framför mig. Man finner flera orsaker till att det är på det 

sättet. Däremot har de screenade personerna dött av många andra orsaker. När 

det gäller skillnaden mellan screenade och oscreenade, kan man inte se några sig-

nifikanta differenser. Det här får vi fortsätta att utreda i utskotten, men antagligen 

kommer det att bli en ganska snabb behandlig av den här motionen eftersom det i 

princip finns en kopia från den i fjol.  

Det andra är att väga mot räddning av liv, när resultaten visar fel, att man har 

en aggressiv cancerform fast det inte är det. Det här är tyvärr väldigt vanligt. Det 

sägs att det kan var upp till 10-20 % av de fall som ger utslag, som är felaktiga. Det 

här resulterar i två saker. En väldig oro hos dem som får den här diagnosen och 

ifall det görs ingrepp så förstör man en stor del av livskvaliteten hos de männen. 

De kanske skulle leva tio år kortare istället för att få en förstörd livskvalitet. Frå-

gan är väldigt svår.  

Det som är positivt på Åland idag, är att i stort sett alla, genom företagshälso-

vården och genom den hälsoinformation som ges, har förstått att man ska gå på 

regelbundna hälsokontoroller. Man kan i företagshälsovården eller i sin äldreom-

sorgs vård, de som inte mera jobbar, få PSA provet utfört. Man håller ordning på 

hur ofta det sker för ens egen del. Det kan vara orsak att göra det vartannat år när 

man börjar komma upp i åren. Visar det något, kan man snabbt få en totalunder-

sökning gjord. PSA är inte alls heltäckande utan den berömda pekfingermetoden 

är ofta bättre och olika former av genomlysning och andra prover.  

Det är bra att lagtingsledamöterna engagerar sig i den här frågan, sist och slut-

ligen är det ändå den medicinska expertisen som måste avgöra vad som är bäst att 

göra. Just nu så är den medicinska expertisen sällsamt oenig.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att ltl Roger Jansson gör en väldigt saklig och 

bra sammanfattning av den här problematiken. Det är bra att en man går ut 

och säger att man vill mer, än man kan bevisa med undersökningarna. Det är 

väl inte obekant att jag och liberalerna har varit strängt emot den här PSA 

undersökningen, just på de grunderna som ltl Roger Jansson kommer fram 

med. Tills man har bevisat motsatsen så är det viktigast att man går på in-

formation, likaväl som man ger information om kvinnosjukdomar borde 

man ge om de här manliga besvären.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag förstår om ltl Eklöw har den här uppfattningen själv. Jag 

förstår inte att ett parti har en viss uppfattning i den här frågan. Det är ingen 

partipolitisk fråga. Det är uttryckligen en medicinsk fråga. En fråga som ska 

bedömas på medicinska grunder av dem som är utbildade och erfarna inom 

den här sektorn. De är väldigt oense, därför blir det fel att ha en partipolitisk 

åsikt i en sådan här fråga. Det är klart att i förlängningen sedan, är det en 

fråga om ekonomi också. Men detta är till skillnad från andra screeningar, en 

väldig billig lösning, den är inte kostsam. Folk går på hälsokontroller ändå, 

då blir det ännu billigare personalmässigt.  
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Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det var synd att ltl Roger Jansson svängde min välmenande 

positiva inställning till något negativt. Jag sade att jag har talat för det här 

och också mitt parti har talat om just själva undersökningen. Om sjukdomen 

kan inte vårt parti ha någon åsikt om. Jag tycker det inte var roligt att få det 

den här vägen. Om jag nu talar i egen sak, så stöder jag ltl Jansson angående 

de åsikter han har i det här, att man inte ännu har kommit till slutsats om 

PSA undersökning är den rätta vägen. Jag anser att information och mera in-

formation är den rätta vägen.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag ber om ursäkt ifall jag på något sätt föreföll aggressiv. Det 

var inte min mening alls, jag gladde mig åt att vi var överens i sakfrågan. Jag 

ville komplettera mina tankar kring det här med politik i sammanhanget, om 

bedömning av en allmän screening i någon sjukdomsform erfordras.  

Om det är väldigt ekonomiskt kostsamt så är det klart att vi politiker har 

en roll där. Men om det är såsom PSA screening, inte särskilt kostsamt, sär-

skilt inte idag när folk ändå går på undersökningar, är det orsak att vi över-

lämnar det till den medicinska vetenskapen att bedöma.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Det är det som är problemet med PSA att svarsvärdet är 

otillförlitligt. Därför riktade jag tidigare en fråga om den här undersökningen 

som det hänvisades till, om PSA provet där är kompletterat med andra medi-

cinska undersökningar? Det skulle vara intressant att veta. Är det så att det 

skulle finnas en möjlighet att via PSA och kompletterande undersökningar 

göra en screening av åländska män, tycker jag det skulle vara intressant om 

Åland kunde bli ett pilotprojekt. Det förutsätter att svaren är mer tillförlitliga 

än vad de är i dagsläget.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har ännu inte hunnit läsa igenom artikeln i den här medi-

cinska journalen fullständigt, annat än valda delar av den. Vi har den i ut-

skottet för kontroll. Att de uppgifter vi fått där stämmer i förhållandet med 

sakkunniga och det som finns vederlagt i den här artikeln. Jag är helt överty-

gad om, som svar på frågan, att man inte har gått vidare med operativa in-

grepp och den typen av insatser utan kompletterande undersökningar. Man 

har på ett vetenskapligt sätt försökt visa huruvida en allmän screening skulle 

minska dödsrisken. Efter sju års undersökningar bland tiotusentals män i 

gruppen, så har svaret blivit, det kan man inte se.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag önskar avslutningsvis säga några ord eftersom den här frågan 

har drivits av socialdemokraterna sedan en lång tid tillbaka. Först genom Lasse 

Wiklöfs aktivitet i den här frågan och den motion som nu ligger i social- och mil-

jöutskottet, författad av ltl Barbro Sundback. Jag är glad att ltl Danne Sundman 

fortsätter att lyfta den, den är viktig och den grundar sig på omtanke om med-

människan, att man ska ha det bra så långt som möjligt upp i livet.  
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Jag tror att väldigt mycket klokt har sagts redan huruvida man ska genomföra 

en screening eller inte. Efter att vi har behandlat motionerna som kommer upp 

om livmodelshalscancer så kanske man på sikt behöver göra värdering kring vil-

ken typ av prov som är bäst att lägga in för att få det ekonomiskt förvarbart. Enligt 

det som jag har läst i den här frågan så kan man nu efter den här stora undersök-

ningen, där resultatet presenterades på en urologikonferens i Stockholm, konsta-

tera att av 10 000 testade män kan man rädda livet på 7. Är det ekonomiskt för-

svarbart eller inte? Den diskussionen måste vi ta längre fram, kanske den landar i 

ÅHS styrelse på sikt att vi får avgöra frågan där.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Det finns många olika utredningar på det här. Den här 

svenska undersökningen är den senaste, vi har den här stora undersökning-

en från USA som visar på lite andra siffror. Det intressanta är att vid obduk-

tion av 70- åriga män så har ca 50 % den typen av förändringar i prostata 

som ger cancer. De här positiva proven, utgående från vad läkarna säger, 

man ska vara ganska säker på att det är positiva förändringar, att det är en 

positiv cancer. Man gör olika prover. Är man övertygad om att det är en ofar-

lig cancer då behandlar man inte, annars försöker man alltid behandla. Man 

ställer väldigt stora krav på patienten som skall välja om han ska ta emot be-

handling eller inte. Det här är negativt för livskvaliteten många män, de kan-

ske skulle ha dött långt före de skulle ha fått cancer.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag ser ltl Åke Mattsons replik bara som ett tillförande av ytterligare infor-

mation inte som ett argument emot. Den här frågan har många infallssvin-

klar. Jag antar att man i social- och miljöutskottet har tittat noga på alla 

aspekter av det här.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag för min personliga del är emot en allmän screening. 

Jag anser att man ska gå andra vägar fram. Risken är överhängande att 

många som får negativ effekt av de här proven, börjar må dåligt, vad jag har 

förstått.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det är det man måste väga in. Jag antar att det är det som motionären tar 

sikte på att man gör en konsekvensbedömning av vad som är ekonomiskt 

försvarbart osv. Där får man väga in den överdiagnostiseringen som gör att 

många män får behandling i onödan som leder till inkontinens och impotens 

och vad det kan vara för tråkigheter.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Egentligen sade ltl Åke Mattsson i stort sett det som jag tänkte. 

Jag har också följt med det här. Häromdagen var det en artikel i Helsingin 

Sanomat om precis samma sak. Där konstaterades att den medicinska veten-

skapen är negativt inställd till allmänna screeningar. Det beror mest på att 

konsekvenserna av en allmän screening är att resultaten är ganska osäkra. 

Det kan leda till att man gör onödiga behandlingar som har mera negativa 

konsekvenser för den person som blir utsatt för behandling. Där finns just 

den här aspekten på livskvalitet. Det visade sig också att det här med att man 
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räddar livet på 7 personer av 10 000 det är också behäftat med vissa osäker-

hetsmoment. Det är inte glasklart.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Det kommer med stor sannolikhet att bli screening av män och pro-

statacancer. Det är något som ligger i framtiden, forskningen går framåt, det stora 

problemet är att avgöra om man har en låg differentierad eller en hög differentie-

rad cancerform, en aggressiv eller icke aggressiv cancerform. Det är det absolut 

avgörande när man diskuterar PSA och att screena prostatacancer. Att forskning-

en skulle gå så långt fram att man kan avgöra när det handlar om aggressiv eller 

icke aggressiv cancer. I dagsläget är det inte aktuellt att screena män med PSA 

prover, tack herr talman.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.  

 

Remiss 

10  Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion om vaccinationsprogram mot livmoder-
halscancer (HM 10/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Den här motionen tar sikte på livmoderhalscancer och alldeles sär-

skilt åtgärder för att förhindra att sjukdomen bryter ut. Idag har vi gynekologiska 

undersökningar för att i mån av möjlighet upptäcka ev. avvikelser. Det här kan 

man inte nog berömma, det är ett bra sätt att upptäcka avvikelser. Men då har det 

redan kommit så långt i processen att sjukdomen har brutit ut. För att förhindra 

det kan man vaccinera unga flickor före deras sexdebut. Man kan även vaccinera 

sig mot infektionen senare i livet, men den största effekten får man om man vac-

cinerar unga flickor, 13-17 år. 

Det här blir en utgift som jag är medveten om. Enligt mitt sätt att se det är det 

viktigt att samhälle fortsätter att fortgå och inte stannar upp för att vi har en bud-

getsituation som förbjuder en större ökning.  

Man kan räkna med att vaccinationen, som på andra ställen än i Finland redan 

är verkställd, kostar mellan 100-150 euro per person att vaccinera. Det är ett vac-

cinationsprogram som innehåller 2-3 vaccinationstillfällen. Det är klart att det 

kostar på kort sikt. På lång sikt ska man väga in mänskligt lidande, arbetsfrånva-

ro, personliga ekonomiska förluster och inte minst samhällskostnader.  

I fjol diskuterade vi också ett liknande ärende. Det var socialdemokraterna som 

hade en liknande motion. Jag upplevde i den diskussionen att det fanns en skepti-

cism. Man ställde sig tveksam till det här ärendet, för att inte säga negativt. Så 

upplevde jag den här diskussionen. Det var kanske fel av mig att tänka så, men så 

uppfattade jag det. Den här motionen från i fjol, skriven av socialdemokraterna, 

har legat i social- och miljöutskottet, utan att bli behandlad. Jag skrev en liknande 

motion eftersom det här är ett ämne som ligger mig väldigt nära hjärtat.  
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Efter motionens inlämnande har jag också blivit medveten om man har påbör-

jat arbetet med den tidigare motionen. Jag hoppas att man i likhet med den tidi-

gare motionen, av Danne Sundman vad beträffar prostatacancer, att man också 

för in min motion i det arbete som påbörjats i social- och miljöutskottet. Att väga 

för och emot, naturligtvis är det en kostnadsfråga, men jag ser att det även finns 

en klar fördel.  

Jag säger i min kläm att man ska göra en utredning angående behovet av och 

möjligheten till ett vaccinationsprogram mot livmoderhalscancer. Jag tar inte 

ställning för att det här absolut ska göras i morgon dag men jag hoppas att den 

här motionen ska resultera att man inför ett vaccinationsprogram.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att det är väl lovligt att man utreder det här och 

ser vart man kan komma, om det är möjligt rent ekonomiskt att införa det 

här. Jag blir lite fundersam när man läser olika saker om detta, att man har 

60-70 % skydd efter en vaccination. Den här vaccinen skyddar bara mot två 

virussorter, medan det finns 12-13 olika virus inom det här området. Det här 

behöver man också ta i beaktande när man utreder det, att det verkligen ger 

det skydd som man vill ha.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det är ett viktigt påpekande. Det här, tillsammans med gyne-

kologiske undersökningar, då har man ett fullgott skydd. Vaccinet i sig skyd-

dar till 70 %, det tillsammans med gynekologisk undersökning borde täcka 

allt det man vet idag. Vaccinet skyddar också mot andra sjukdomar, t.ex. 

kondylom, som på Åland har ökat oerhört vad beträffade antalet. Det här 

tror jag är ett fullgott skydd tillsammans med gynekologiska undersökning-

ar. Vi får en effekt som har stor betydelse på andra områden också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Tack herr talman! I fjol den här tiden presenterade jag en motion i samma ärende. 

Jag tycker att det är bra om vi får en diskussion om livmoderhalscancer och vac-

cinationsprogram fast varje år ända fram tills det träder i kraft på Åland, det be-

hövs. 

Globalt sett är det här den näst vanligaste cancerformen för kvinnor, speciellt 

under 45 år. Det är igen vanligt efter 70 års ålder. I Europa drabbas ca 33 500 

kvinnor av livmoderhalscancer och hälften dör i den här sjukdomen varje år. Det 

är ingen lätt cancerform. Det är ofta unga kvinnor som drabbas, från 25 års ålder 

och uppåt.  

Vi har i social- och miljöutskottet börjat behandla den motion jag lämnade in i 

fjol som första undertecknare. Jag ska inte gå händelserna helt i förväg, men det 

finns stöd för motionen hos gynekologer på ÅHS. Man ser att det skulle vara värt 

ekonomiskt att börja vaccinera unga flickor, 10-13 år, innan de blir sexuellt aktiva.  

Om vi tittar på cancerstatistik från Finlands cancerregister så är livmoderhals-

cancer väldigt vanligt på Åland. Det är nästan 100 % vanligare än i övriga Finland. 

Om man har 54 fall av livmoderhalscancer per 100 000 i riket, så har vi 105 fall 

här på Åland per 100 000. Det är en väldigt vanlig förekommande cancerform på 

Åland. 
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Vi i utskottet har fått erfara att PAPA proven, som infördes på 60-talet någon 

gång, som kvinnor regelbundet har gått på vart femte år ungefär, att det verkar 

som det har blivit färre kvinnor som tar proven, vi är tillbaka på nivån på 60-talet. 

Det är ett bekymmer. PAPA provet, som är en sorts screening, fångar upp en hel 

del av den här cancerformen. Om man inte förstår att ta de här proven, man kan-

ske missar annonser som är i tidningarna före jul, så då är det allvarligt. Därför 

behövs de här vaccinationsprogrammen.  

Åland skulle kanske kunna bli ett område i Finland där vi startar upp och inför 

det här vaccinationsprogrammen och ser vilket intresse och engagemang det 

finns, för att sedan få ett nationellt vaccinationsprogram. 

Jag stöder den här motionen till fullo. Jag hoppas att hela lagtinget så små-

ningom kan gå in för ett omfattande åländskt vaccinationsprogram, tack herr tal-

man. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag tackar för stödet för motionen, jag ser det som helt natur-

ligt eftersom ltl Aaltonen hade en liknande förra året. Jag tackar också för in-

formationen som vi får från utskottets behandling. Det betyder att vi kan få 

ett ganska snabbt svar därifrån också. Det skulle vara välkommet.  

ÅHS och gynekologerna ställer sig positiv till det här, det är bra. Ålands 

Cancerförening r.f. ställer sig också positiv till det, eftersom frekvensen av 

den här sjukdomen är väldigt hög på Åland.  

Information kan man också hämta på cancerfonden.se för den som vill 

läsa mer om det här.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är också så att den finska gynekologföreningen stöder ett 

allmänt vaccinationsprogram. Man anser att det finns välbaserad kunskap 

och forskning. Här är vetenskapen tydligare än vad det är inom PSA scree-

ningen. Här ser man att det är värt att börja vaccinera, enda nackdelarna är 

kostnaderna. Om man tänker att vi årligen har två fall per år på Åland, ett 

vaccinationsprogram skulle kosta ca 50 000 euro per år, så är det värt kost-

naderna i alla fall. Den här booster effekten verkar som den håller i sig länge, 

man behöver inte återvaccineras så tidigt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det är intressant på det sättet att ett ärende som vi just nu behand-

lar i social- och miljöutskottet, kommer upp till remissdebatt i lagtinget. Vi får ta 

till oss det man säger här. Vi har tittat på HPV vaccinationen. Infektionen med 

human papillon viruset HPV, idag en av den vanligaste sexuellt överförda infek-

tionssjukdomarna. De allra flesta HPV infektioner ger inga symptom alls och själv 

läker. En riktigt liten andel blir kvarstående, som kan leda till cellförändringar, 

som i vissa fall utvecklas till cancer. Trots att en stor del av Sveriges befolkning 

har smittats med det här viruset är det endast hos en kvinna på 10 000 som drab-

bas, det blir ca 450 kvinnor varje år, vilket gör den här sjukdomen till den femte 

vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det går att vaccinera förebyggande mot det 

här, det är intressant att vetenskapen har gått så framåt att man kan vaccinera 

mot cancer. Det är inte mot alla HPV virus utan det är endast mot två av minst 13 
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som man känner till idag. Det gäller barnvaccinationer i de här sammanhangen. 

Man har också sett effekter av den här vaccinationen ända upp till 26 års ålder, 

räknar man efter det så är det ingen större idé att vaccinera mera.  

Man är inte hundra procent säker på att det här stoppar cancern ännu, man har 

endast fem års studier på det här. Det är ganska nytt och oklart, man förutsätter 

att det ska vara på det sättet.  

Vad man kan fundera på är att 70 % av de här virusformerna som ger cancer, 

kan man vaccinera mot, 30 % är kvar. De här vaccinerade kvinnorna har fortfa-

rande en risk. Det är två aspekter som man kan fundera lite kring, det ena är att 

man inte gör den här PAPA undersökningen återkommande regelbundet. Där har 

andelen deltagande gått ner väldigt dramatiskt, framför allt de yngre gör inte den 

här undersökningen. Anser man då att man är vaccinerad mot den här typen av 

cancer, så kanske man ignorerar den här undersökningen, det behöver man fun-

dera över. Hur ska man få dem att undersökas? Jag är helt övertygad om att det är 

betydligt viktigare att man gör undersökningen än att man blir vaccinerad. 

Det andra är att om man tror att man blir skyddad mot kondylom och också 

andra ev. sjukdomar i samband med den här vaccinationen. Det kan också vara 

att man upplever att man är skyddad mot könssjukdomar. Man är vaccinerad mot 

det, man använder kondom mindre. Det har vi också erfarit när vi har diskuterat i 

utskottet att könssjukdomarna sprids mer och mer, man skyddar sig inte i till-

räcklig omfattning. Det är oroväckande i Sverige och vi förutsätter att det är lika-

dant här.  

Den här vaccinationen kan man göra redan idag, den kostar 114 euro per spru-

ta. Man behöver tre sprutor. Man vet inte idag om man behöver en booster spruta 

längre fram, man förutsätter att man inte behöver det.  

Vi har fortfarande lite att fundera kring i utskottet, och vi kommer även att sät-

ta oss in djupare i den här frågan, det är angeläget att det blir rätt. Kostnaderna är 

inte försumbara heller i det här sammanhanget, tack.   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Trots mycket funderande kring den här motionen upplever jag 

ändå att ltl Åke Mattsson ställer sig ganska positiv till själva problematiken i 

det här ärendet. Det är jag tacksam för och hoppas att man behandlar det här 

positivt. Jag önskar er lycka till med det arbetet i utskottet. Det är alltid bätt-

re med förebyggande vård om det är möjligt, och det är det i det här fallet. 

Det visar den informationen som finns till hands idag. Det är bättre att före-

bygga än sen behandla sjukdomar, det blir både mänskligt lidande och eko-

nomiska konsekvenser. Vad beträffar kopplingen mellan vaccinering och 

screening undersökning så är information A och O i alla ärenden.   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Absolut, spontant så är jag definitivt positiv till den här motionen. Sen måste 

man alltid sätta saker och ting i relation till något. Den här vaccinationen 

kommer att bli dyrare än all vaccination vi har för övrigt just nu i landskapet. 

Vad kan man annars göra för de här pengarna? Finns det några andra saker 

som man kan få lika mycket effekt av? Det behöver man också titta på. Na-

turligtvis, om man kan rädda ett eller två liv så är det värt det, absolut.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman, eftersom jag är ganska väl insatt i ÅHS budget, så vet jag att 50 000 

euro är en relativt låg summa vad beträffar att vaccinera och istället kunna 

minska de besöken och de operationer, eftervård allt vad beträffar skillnaden 

mellan att inte få den här sjukdomen och att den bryter ut. Jag tycker det är 

bra om utskottet verkligen penetrerar den här frågan. Penningfrågan är nog 

väldigt liten i relation till det man får.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Vi har inte någon klar summa vad det kostar, ska man 

vaccinera alla flickor upp till 26 ålder, så räcker det inte med 50 000 euro. 

Men man kan ju börja i en mindre omfattning, med en grupp i taget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

social- och miljöutskottet.  

 

Remiss 

11  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ÅHS:s skyldighet att informera sjuk-
skrivna (HM 32/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet . Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Jag ber att få bordlägga ärendet till den 27.4 pga ltl Barbro Sundbacks frånvaro 

idag.  

Ltl Camilla Gunell 

Jag understöder bordläggningen och bordläggningstiden.  

Talmannen 

Ärendet bordläggs till den 27.4.2009 

 

Remiss 

12 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en kartläggning av äldres medicine-
ring (HM 16/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet . Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till 27.4.  

Ltl Johan Ehn 

Jag understöder bordläggningen och bordläggningstiden.  

Talmannen 

Ärendet bordläggs till den 27.4.2009 
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Remiss 

13  Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion om införande av lagstiftning angående anmäl-
ningar om missförhållanden inom äldreomsorgen (HM 36/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Hemställningsmotion 36 rör ett förlag om införandet av något som i 

Sverige kallas för "Lex Sarah" lagstiftning. Vi är alla, i den här salen, och vi som är 

aktiva kommunalpolitiker, medvetna om den utmaning vi står inför vad gäller 

äldreomsorgen. En utmaning som bygger på det att från att ha varit en relativt 

sett begränsad del av befolkningen som behövt komma i åtnjutande av äldreom-

sorg så kommer vi inom bara ett antal år att ha en ganska stor del av samhället 

som behöver den här äldreomsorgen.  

Det här ställer krav på att det finns kvalité på den äldreomsorg som utförs. Er-

farenheten är väl den att det fungerar relativt sett bra. Det finns inte i dagsläget, 

vad vi vet i alla fall, några sådana saker som har avslöjats på olika ställen runt om 

i Sverige. Däremot är det naturligtvis på det sättet att när man utökar tjänsterna, 

finns alltid en risk att det kan leda till att ju mera tjänster man producerar, desto 

större är risken att något kan gå fel. Jag tror att vi alla kan vara överens om att det 

är viktigt att äldreomsorgen utförs med god kvalité.  

Ett sätt att säkra upp det här på ett relativt enkelt sätt, utan speciellt mycket 

kraft från en övervakande myndighet, är att man för in både en möjlighet och en 

skyldighet för personalen som jobbar inom området att själva granska arbetet 

som utförs. Larma när något går fel. Det här har gjorts i Sverige i en Lex-Sarah 

lagstiftning, som går ut på att man har gett den här skyldigheten och rättigheten i 

lag. Vilket har gjort att man har fått reda på en hel del där det fungerat dåligt. Ut-

gående från det här resonemanget föreslår vi undertecknare att landskapsreger-

ingen skulle titta närmare på det här, hur man kunde göra en liknande lagstiftning 

också här på Åland som kunde säkra upp vår kvalité. Nämnas bör att det här inte 

är det enda sättet att göra det på. Det är ett av de verktyg som man kan lägga till i 

verktygsboxen för att få det att fungera på ett bra sätt. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att det här är en jättebra motion och jag vill 

verkligen understöda den. Jag tycker också det är bra när man för in den här 

diskussionen att den gäller både den offentliga sektorn och den privata sek-

torn. Ofta när man diskuterar kvalité och säkerhet i vården så blir det att 

man talar om den privata vården, att den skulle ha sämre villkor, eller på nå-

got sätt vara sämre för patienterna, klienterna. Den här motionen tar fasta 

på att samma regelverk ska gälla både för offentliga och det privata, det väl-

komnar jag verkligen. Jag trodde redan att det här existerade, det är ett tom-

rum i lagen, när vi inte har det här. Det här borde inte ens vara politik i det 

här utan det här är en rättsäkerhetsfråga som absolut måste korrigeras.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljö-

utskottet.  
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Remiss 

14  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om allmän tandvård (HM 34/2008-
2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag förslår att ärendet bordläggs till den 27.4. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Beaktande av scenariot här framför mig så ber jag att få understöda.  

Talmannen 

Ärende bordläggs till den 27.4.2009. Vi återinför på listan ärende 7. 

 

Föredras 

7  Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Danne Sundmans enkla fråga om prin-
ciper om lönesättning (EF 13/2008-2009) 
Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lant-

rådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med anledning av 

svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, 

vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan 

rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden 

samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Danne Sundman. 

Ltl Danne Sundman 

Tack herr talman!  I massmedia rapporteras om PAF:s planer på att införa rörliga 

löner för sina anställda och sedan tidigare finns inslag av resultatbaserade löner 

inom bl.a. Posten Åland. Samtidigt som detta kan vara en behövlig utveckling för 

att stärka dessa bolags konkurrenskraft och på sikt säkra avkastningen från dem, 

pågår en diskussion om den generella och branschvisa lämpligheten av dylika lö-

nesättningar. För att få en balanserad utveckling som finner stöd hos ägarna, 

Ålands folk, borde landskapsregeringen som ägare fastställa tydliga riktlinjer för 

hur dylika lönesystem ska få utformas avseende villkor och syften. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag tillvederbörande 

medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Avser landskapsregeringen 

ta fram riktlinjer för hur lönesystem ska få utformas av landskapet ägda samfund?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Som jag läser den fråga som ltl Sundman har ställt så emotsätter sig 

inte ltl Sundman helt tanken på att man kan ha rörliga löner också i de offentligt 

ägda bolagen. Posten har haft ett sådant system sedan 1993, de har vi fått redovi-

sat av bolagets ledning, men även via massmedia. Styrelsen för PAF har bestämt 

sig för att införa ett sådant system f r om detta år. Detta ska utvärderas efter det 

första året. Man måste ända säga att diskussion om bonus och rörliga löner, som 

nu har väckts, härrör sig närmast från synnerligen lukrativa bonusutdelningar 
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som har förekommit både i USA och i Sverige, säkert på andra ställen också. Men 

dessa länder har varit föremål för medias bevakning, sett ur åländsk synpunkt. De 

här systemen som Posten och PAF har, är ju ingenting som ens närmar sig det.  

Det oaktat, tror jag det är på sin plats, att landskapsregeringen utformar vissa 

principer och riktlinjer hur en rörlig lönesättning skall utformas i dem av land-

skapets ägda bolag.  

Svaret på frågan är att vi nog tänker överväga det här och med all sannolikhet 

kommer att utvidga den ägarpolicyn som är antagen av landskapsregeringen vå-

ren 2007. Där finns inget nämnt om de här sakerna, där står att det är bolagens 

styrelser utformar lönesättning och driver verksamheten medan landskapet som 

ägare skall agera via bolagsstämman.  

Vi kommer att överväga, med all sannolikhet, att utvidga riktlinjerna för hur 

man har en rörlig lönesättning. Jag vill inte här säga att vi kommer att komma 

fram till att det inte ska vara möjligt över huvudtaget. Den girighet som har före-

kommit närmast i USA, kanske också i Sverige, i de här löneförmånerna, något 

sådant ska inte få förekomma här. Här ska vi utforma riktlinjer som utgår ifrån 

måttlighet. Det ska finnas en måttlighet i lönesättning, i förhållandet mellan led-

ningen i bolaget och den övriga personalen. Det ska finnas en måttlighet i löne-

sättning för dessa av landskapet ägda bolagen i förhållande till de övriga bolag här 

på Åland, tack.  

  Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Som finansminister Perämaa konstaterar så motsätter jag mig inte 

generellt att man har en resultatbaserad del av lönen, en rörlig del av lönen. 

Tvärtom kan det av vissa fall vara tvunget, dels att konkurrera om samma kompe-

tens som privata företag och för att uppnå samma effektivitet i offentligt ägda bo-

lag som privata uppnår med vettiga lönesystem. Det bör dock vara noggrant ge-

nomtänkt och styra effektiviteten utan att drabba samhällsansvar. Där kan man 

fråga sig om t.ex. Posten, när man lägger ner postkontor och förändrar distribu-

tionsförutsättningar för lokala tidningar osv. om man gör det för att driva upp re-

sultatet och därmed sin egen lön, där kanske inte det här lönetillägget är rätt "de-

signat". När det gäller PAF, är det hela tiden en balansgång, det omoraliska som 

spel egentligen är och att man inte alla gånger kan lita på individens eget ansvar. 

Bolaget måste aktivt själv verka mot spelberoendet. Är man misstänksam kan 

man tro att man försöker få alla att spela så mycket som möjligt för att få upp sin 

egen lön. Finansministern förstår säkert den här kopplingen, därför bör det vara 

genomlysbart och förankrade de här principerna. Jag är tillfreds med det svar att 

man ska komma med de här principerna. Jag tror att det skulle vara nyttigt att 

också den här ägarpolicyn skulle komma till lagtinget som ett meddelande, att 

landskapsregeringen får efterhöra lagtingets uppfattning om de här frågorna. Det 

är ju inte bara de här med lönesystemet utan också i övrigt hur man ska agera i de 

av helt eller delvis ägda landskapsbolagen. 

Min tilläggsfråga blir: Kan finansministern tänka sig att den här ägarpolicyn 

ges som ett meddelande till lagtinget för att förankra det här i parlamentet.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Fråga nummer två om att man borde föra ägarpolicyn som ett med-

delande till lagtinget, det tänker jag inte ge ett svar på här. Det får vi överväga. Det 

finns en arbetsfördelning mellan lagtinget, parlamentet och operativa landskaps-

regeringen. Ett sådant här dokument som ägarpolicy, är ett dokument mellan 
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landskapsregeringen och bolagen. Det blir en otydlighet i rollerna om det är lag-

tinget, som ltl Sundman antyder, som ska bestämma vilken ägarpolicy landskaps-

regeringen ska ha i förhållandet till bolagen. Jag är inte säker på att det är rätt väg 

att gå, däremot det dokument som vi tar fram, som vi utvidgar, kommer naturligt-

vis att vara offentligt för vem som helst att läsa. Mera exakt svar vill jag inte ge på 

den frågan.  

Vad gäller huruvida en rörlig lönesättning är bra i de offentliga bolagen eller 

inte, ltl Sundman antydde att om man har en rörlig lönedel, strävar man till att 

maximera bolagets resultat vilket kan drabba då t.ex. postkontor. Säger man på 

det sättet, säger man samtidigt att om man inte har en rörlig lönedel utan bara 

fast lön, då skulle man inte sträva till att maximera ett företags resultat. Man kan 

argumentera från båda håll, man kan argumentera mot båda systemen samtidigt.  

Jag håller med om att det är svårt att dra en exakt linje, vad som ska vara tillå-

tet eller inte tillåtet, i hur stor mån det ska vara tillåtet med en rörlig lön i de här 

bolagen. Det ordet som jag vill använda i sammanhanget är: Måttlighet, det måste 

finnas en måttlighet också i den rörliga lönedelen.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! I likhet med Ludvig den fjortonde som han sade, så får jag väl säga 

att staten det är jag, landskapet det är vi här i lagtinget. Det här en slags bolags-

stämma eller åtminstone fullmäktige i bolaget om valet är bolagsstämman. Därför 

tycker jag att de här övergripande riktlinjerna kunde diskuteras i lagtinget. Själva 

beslutet ska givetvis tas av den verkställande makten, regeringen. Den övergri-

pande diskussion som leder till att det här förankras ute i samhället tror jag är 

tvunget, annars kan man få en situation där alla sådana här bonussystem måste 

skrotas för att de inte har förankring ute i samhället. Det är viktigt att förankra de 

till den delen det är motiverat att de finns. När det gäller den här rörliga lönedelen 

så är det kritiskt hur den utformas, särskilt i ett bolag med samhällsansvar, där 

det inte bara gäller att tjäna pengar, som sagt jag gav exemplet PAF och Posten.  

Det jag läst i massmedia om PAF:s system, där har man noggrant definierat vil-

ka moment i budgeten som kan bidra till en ökad lön. Frågan om Postens system, 

det känner jag inte till eftersom jag inte har säte och stämma i Postens styrelse, 

det kan vara att det finns ingredienser som man behöver titta på och kanske änd-

ra. Givetvis sak man alltid verka för effektivitet, men om incitamentet är alltför 

stark så kan det hända att man effektiviserar bort samhällsfunktioner som det i 

slutändan inte är klokt att ta bort. I spelbolag är det synnerligen viktigt att man 

värnar om ett ansvarsfullt spelande. Det tror jag, åtminstone vad jag har läst och 

hört om PAF systemet att det är inflätat där. För att stilla folkets undran, så kan-

ske den här diskussionen kunde föras i lagtinget. Förhoppningsvis får vi då en 

samstämmighet om man kan ha de här resultatlönerna till den del det är motive-

rat som finansministern sade, med måttlighet.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Givetvis så har också jag som ägaransvar i landskapsregeringen fått 

en bild av hur PAF:s styrelse har avsett att utforma det här rörliga lönesystemet. 

Vi kommer att överlägga med PAF:s ledning denna vecka, hela landskapsreger-

ingen så att alla får en bild av hur man tänkt sig. Den information vi får då kom-

mer att ligga till grund för utvecklandet av ägarpolicyn. Givetvis kommer vi att 

väga in de system som posten också har. Det finns inte så mycket mer att säga i 

det här skedet. Vi har enats om begreppet måttlighet. Företagen, både Posten och 
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PAF måste föra en sådan verksamhet och ha sådana löner så att deras förtroende i 

samhället kvarstår. Det är viktigt att man utformar det så att inte den här förtro-

endegränsen överstigs. Med det vill jag inte säga att det skulle ha gjorts i det här 

skedet, men ifrågasättande finns ju kvar i samhället. Vi kommer att diskutera frå-

gan vidare, och överväger på allvar och det troliga är att vi utvidgar ägarpolicyn.     

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 

För kännedom 

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål om förbudet mot borrande av djupa borrhål (S 2/2008-
2009) 
Landskapsregeringens svar på spörsmålet eller meddelande om att landskapsregeringen inte 

avser att besvara spörsmålet kommer att lämnas senare. Svaret skall dock avges inom 10 da-

gar efter mottagande. Spörsmålet lämnades av talmannen till landskapsregeringen den 25 

mars 2009. Antecknas. 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga om indragning av övergångsställen (EF 14/2008-2009) 
Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak 

till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 26 mars 2009. 

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls onsdagen den 1 april 2009. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

14.54). 
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Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 29 ledamöter närvarande. 

 

Första behandling 

1  Lagutskottets betänkande nr 10/2008-2009 om godkännande av konventionen angåen-
de skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende 
på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om 
förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av 
mänskligt ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i 
dessa som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 
3 § i strafflagen (RP 7/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion.  

Enligt 54 § 2 mom. LO kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet 

efter det att diskussionen avslutats. 

Diskussion. 
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! Den här presidentframställningen berör väsentliga saker i vårt mo-

derna medicinsktvetenskapliga samhälle. Det gäller ingrepp i människokroppen, 

ingrepp i det mänskliga livet med biologiska och medicinska kunskaper som 

grund.  

Lagutskottet, som har sett på det här i ett ganska brett perspektiv, har en del 

kommentarer som berör den åländska lagstiftningen och den praktiska betydelsen 

för Åland. Vi har även haft en diskussion om ändringar och preciseringar i själv-

styrelselagen som berör presidentframställningar i allmänhet.  

För det första, herr talman, berör det här till största delen speciallagstiftning 

som är rikets behörighet. Vissa lagar på Åland har också betydelse när det gäller 

patienträttigheter. Vi föreslår i betänkande att man, mot bakgrund av den här 

konventionen, ser över en del av den åländska lagstiftningen, och ser till att den är 

anpassad till konventionen.  

För det andra, herr talman, så konstaterade vi att även om lagstiftningen berör 

riksbehörighet så har det betydelse för många verksamheter i praktiken på Åland. 

Det gäller främst utbildning, vård och försäkringsverksamhet. Konventionen är av 

betydelse för den praktiska verksamheten, även om lagstiftningen huvudsakligen 

är riksbehörighet.  

För det tredje har vi konstaterat att det här arbetet med konventionen har på-

gått i 15 år om jag är rätt informerad. Det involverar naturligtvis mycket special-

kunnande och speciallagstiftning. Ändå kan man konstatera att det finns ett be-

hov av att precisera när landskapsregeringen ska kunna, på eget initiativ eller på 

andras initiativ, vara delaktig i förhandlingsarbetet bakom en sådan här presi-

dentframställning och när det gäller förändringar av en sådan här konvention.  

Vi anser i utskottet att man i samband med en översyn av självstyrelselagen 

också ska ta in den här aspekten dvs. när kan och ska landskapsregeringen vara 

delaktiga i förhandlingar? Vi gör en hänvisning här till hur EU ärenden hanteras 

när det gäller ministerrådsprocessen, dvs. det kommer förslag från kommissio-

nen, redan där har landskapsregeringen möjlighet, att på eget initiativ, ta del i den 

fortsatta beslutsprocessen. Det finns också en procedur inom landskapsregering-

en och lagtinget för att hantera de här förslagen. Vi tycker att man skulle kunna 

göra på samma sätt när det gäller internationella förhandlingar och avtal dvs. 

landskapsregeringen ska bli informerade och landskapsregeringen ska kunna be-

gära att bli hörd och delta i beredningsarbetet när det är frågor om åländsk behö-

righet, eller när det annars är fråga om viktiga frågor för Åland i paritet med det 

som gäller i EU arbete, tack.   

Talmannen 

Ingen replik är begärd.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag har två saker som jag vill anföra i samband med det här ärendet. 

Utskottet har igen en gång diskuterat det problematiska i att vi får presidentfram-

ställningar som inte har någon beredning från regeringens sida.  

I vissa fall kan det vara så att regeringen givits tillfälle att ge sitt utlåtande, då 

finns det någon sorts ställningstagande tillbaka i tiden. Aldrig har regeringen tagit 

ställning till konventionen och texten i den form den form den kommer hit. Då 

står sig utskotten ganska slät i den diskussion som vi ska ge vårt bifall eller inte. 
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Utskottet har i den här punkten, utskottets övervägande, tagit upp den här frågan 

och säger att det här borde regleras i självstyrelselagen. Jag tycker dock att man 

inte behöver låsa sig vid det, utan regeringen har full frihet och skyldighet att re-

dan nu söka lösningar för hur beredningen och landskapets ställningstagande i 

konventioner, i ett tidigt skede av behandlingen, beaktas. Jag hoppas att regering-

en gör något i den här frågan.  

I utskottet hörde vi landskapsläkaren, han hade gjort sin granskning av kon-

ventionen, som är omfattande och komplicerad och mycket viktig. Han kom med 

värdefulla synpunkter, men dock med den anmärkningen att synpunkterna var 

ganska snabbt tillkomna och kanske inte heltäckande. Min uppfattning är att re-

geringen redan ska fundera över det här och se till att de tjänstemän som har spe-

cifika ansvarsområden följer med utvecklingen också på nordiskt, europeiskt och 

internationell nivå.  

Herr talman! Som en randanmärkning, fick vi den uppgiften att vi saknar 

samma heltäckande folkhälsolagstiftning som man har i riket. Man säger att det 

motsvarar ÅHS lagen, det motsvarar en enda bestämmelse i den lagen, rikets 

folkhälsolag. Det är en otroligt viktig lagstiftning för medborgarna. I den lagen re-

gleras medborgarnas rätt till hälso- och sjukvård. Det är specificerat i ganska hög 

grad. I den lagstadgade vårdgarantin i riket har man ett bättre folkhälsoskydd på 

fastlandet än på Åland. Någon kan alltid påstå att det ändå alltid är bättre på 

Åland. Om man ser ur formell synvinkel så har vår lagstiftning luckor. Den här la-

gen borde prioriteras, en folkhälsolag för Åland som skulle innehålla inte bara rät-

tigheter i fråga om hälso- och sjukvård utan också reglera det förebyggande arbe-

tet, vilket är mycket viktigt, samt att man på sikt eller så fort som möjligt borde få 

en lagstadgad vårdgaranti, annars är det ingen garanti egentligen, tack.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman, till den del anförande rör sig om vårdgarantin på Åland så stämmer 

det som ltl Barbro Sundback tar upp. Vi har ingen lagstadgad vårdgaranti. 

Jag undrar om det är så att lagutskottet har den här informationen att ge lag-

tinget vad beträffar arbetet med att lagstifta om vårdgarantin. Så länge vi 

inte har vårdgarantin, så har man inte heller laglig grund att hävda t e x kö-

system och annat som vi faktiskt möter idag, vi har långa köer till vissa enhe-

ter.  

Lagutskottet har kanske fått den här frågan från landskapsregeringen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nej, lagutskottet har inte på det viset tagit ställning till vårdga-

rantin eller folkhälsolagstiftningen, utan det är i relation till den här konven-

tionen. På den punkten kan man inte säga att inte åländsk lagstiftning skulle 

leva upp till kraven. Utskottet har ändå önskat ta upp den här frågan efter-

som vi tycker det är väsentligt att ålänningarna har minst samma skydd som 

man har i riket vad gäller hälso- och sjukvård och vårdgarantier.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Eftersom diskussionen om vårdgarantin kom upp så ville jag säga 

att utskottet har konstaterat att vårdgarantin inte är lagfäst i det skede som nu 



 

 

208  

gäller, utan det bygger på ett beslut av landskapsregeringen. Vårdgarantin är fö-

remål för prövning, eftersom man har infört den och vill utvärdera hur den utfal-

ler. Någon direkt betydelse i samband med den här konventionen har den inte. 

Kommissionen skall följas upp på det sättet att man ska se att all landskapslag-

tiftning följer konventionen. Det är innebörden av lagtingets beslut, om det blir 

det bifall som lagutskottet förslår.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Eftersom den här diskussionen tillåts i det här ärendet, så skulle jag 

vilja efterhöra det här arbetet ifrån landskapsregeringens sida, det gapar ganska 

tomt där i bänkarna men jag hoppas att de hör på och kommer springande i kor-

ridorerna för att berätta om hur arbetet framskrider. Vi har lagstiftning i en 

”andra bedömning”. När det kommer till vårdgaranti lagstiftning, så har vi det 

inte på Åland.  

I mitt anförande, när man då förde debatten i salen angående vårdgarantin, 

sade jag att det är ett steg i rätt riktning att man tar någon form av principdoku-

ment, som man också i andra avseende är väldigt angelägen att skriva i land-

skapsregeringen. Det är inte det som är rättssäkert för individen att man har ett 

principdokument, man kan inte hävda det i något avseende. Man sade från land-

skapsregeringens sida att det här var ett första steg, det skulle komma mera. Det 

skulle komma lagstiftning på det här området. Därför skulle det vara angeläget att 

få veta, var det nu befinner sig? 

Talmannen 

Ingen replik är begärd.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag måste ha varit otydlig i min presentation. Lagutskottet måste ha 

skrivit ett mycket otydligt betänkande. Det här gäller presidentframställning, där 

lagutskottet i samband med genomgång av rikslagstiftning och åländsk lagstift-

ning konstaterar att det finns skillnader men att huvudsakligen berör det här 

riksbehörighet. När det gäller vårdgarantin så är det en annan fråga, skulle jag på-

stå. Även om det är ett exempel på lagstiftning som skiljer sig mellan Åland och 

riket och där Åland har haft sin särskilda beslutsväg till den typ av garanti som 

man idag har med verksamheten inom ÅHS. Med konventionen har det väl knap-

past att göra med, vad jag kan förstå.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var i stort så där som utskottet har resonerat. Det finns ju 

inte någon som kan säga att inte det här har att göra med konventionen, hur 

vi har det ordnat med folkhälsolagstiftningen och vårdgarantin. Ingen har 

granskat det. Det är bra. Var och en får ha sin åsikt i den här frågan.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har inte på något sätt ifrågasatt någon åsikt i den här frå-

gan. Jag förklarade vad det här ärendet handlade om. Vad lagutskottet har 

behandlat när det gäller vårdgarantin dvs. ett exempel på skillnader i lag-

stiftning där rikslagen kan vara utformade på ett sätt och den åländska på ett 

annat sätt. Det leder till att man i landskapsregeringen bör se över lagstift-

ningen enligt utskottets mening. Det är min uppgift att redogöra för det, inte 
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att säga vilken åsikt man får ha. Jag redovisar hur jag uppfattar utskottsarbe-

tet. Jag tycker det här börjar bli en pseudodebatt, får jag väl säga.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om man en gång anser att vår ÅHS lagstiftning bör ses över, så 

är slutsatsen ganska nära att det har att göra just med det här ärendet som 

betänkande handlar om.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman, drar man sådana slutsatser så är det så att man kan diskutera vad 

som helst, man kunde t o m få in cykelvägar i det här ärendet om man vill.  

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Herr talman! Det är inte cykelvägar jag är intresserad av. Jag är intresserad 

av vad man kunde informera ifrån landskapsregeringens sida och ifrån libe-

ralernas sida eftersom man också ansvarar för ÅHS verksamheten. Vi kunde 

lätt ha fått den informationen, jag hade hoppats att man kunde berätta om 

det. Det handlar om medicin, det är en väldigt viktig del av de mänskliga rät-

tigheterna att man har en rättsäkerhet vad beträffar den vården man får eller 

inte får. Att man har en lagstiftning i ryggen som man kan hävda vid tillfälle 

där det brister, där det inte fungerar. Det hade varit lätt för ltl Olof Erland att 

svara på min fråga men tyvärr finns det inte för dagen ett svar.  

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är av-

slutad. 

 

Första behandling 

2  Lagutskottets betänkande nr 11/2008-2009 om godkännande av de avtal om ändringar 
och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-
avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med an-
ledning av republiken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen (RP 
8/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion.  

Enligt 54 § 2 mom. LO kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet 

efter det att diskussionen avslutats. 

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Den här presidentframställningen som lagutskottet har behandlat 

rör frihandel och världshandelsorganisationers arbete med att underlätta handel 

mellan länder, särskilt när det gäller tjänster. I samband med att det finns flera 

organisationer som sysslar med den här typen av avtal och handelsutvecklingsåt-

gärder så kan de här regelverken ibland stå emot varandra, världshandelsorgani-

sationers regler och de överenskommelser som finns bland medlemsstaterna i EU.  
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I stora drag kan man säga att den här problematiken beror på att det utveckla-

de länderna i allmänhet är mera beroende av tjänster och tjänstehandel, dvs. an-

delen av bruttonationalprodukten i de utvecklade länderna är större när det gäller 

tjänster. I det här fallet har man reglerat tjänstehandeln när det gäller vem som 

vinner och vem som förlorar när det gäller tjänsterna.  

För Finlands och Ålands del är det vissa typer av tjänster som man kompense-

ras för när villkoren försämras så att det blir en positiv effekt för utvecklingslän-

derna. Även Finland garanteras en öppenhet i tjänstehandeln. Utskottet förordar 

bifall till konventionerna, med hänvisning till tidigare ärendet, kan man säga att 

den här typen av konvention utarbetas i allmänhet av expertgrupper. Det är en 

förhandlingssituation som man kunde kalla ständigt pågående och rutinartad ur 

politisk synvinkel enligt min bedömning.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss 

till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

 

Remiss 

3  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om en Sverige - Åland kommitté (HM 
31/2008-2009) samt  

4  Ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion om en parlamentarisk samarbetsföre-
ning med Sveriges riksdag (HM 6/2008-2009)  

Talmannen 

Talmannen föreslår en gemensam diskussion om de båda ärendena. Godkännes? Godkänt. 

Talmanskonferensen föreslås att båda ärenden remitteras till lagutskottet Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den åländska arbetskraftens rörlighet gynnas av den europeiska in-

tegrationen och sedan länge av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. 

Ålänningarna söker sig gärna västerut för att jobba, utbilda sig, turista, shoppa 

och i viss mån också för fast bosättning. På individplanet är det inte alltid helt 

problemfritt att ha sin fasta hemvist på Åland samtidigt som man jobbar i Sverige. 

En ansenlig del av den åländska arbetskraften är pendlare, en stor grupp utgörs av 

de fartygsanställda som i allt högre grad nu jobbar på svensk registrerade fartyg. 

Det finns flera gränsöverskridande arbetsmarknader runt Östersjön.  

Sedan hösten 2007 är jag med i en kommitté inom ramen för det parlamenta-

riska Östersjösamarbete, som granskar överskridande arbetsmarknader och har 

till uppgift att komma med förslag hur man kan underlätta för de som pendlar, 

och jobbar i ett annat land. Problembilden för dessa pendlare är likadan oberoen-

de av var de finns. Det finns fyra viktiga saker som alla vill ha svar på: 

1. Skatterna, hur mycket skatt ska man betala när man jobbar som pendlare? 

2. Den sociala säkerheten, vad händer om jag måste sluta eller får sparken?  

3. Pensionen, hur påverkas mina pensionsrättigheter av pendlandet? 

4. Sjukförsäkringen, vad händer om jag blir sjuk och inte kan jobba?  
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I region syd Jylland och Slesvig har man inrättat ett särskilt informationskontor 

som finansieras med EU pengar. Kontoret har specialiserat sig på att serva och 

hjälpa pendlare. Antalet pendlare är betydligt större från Tyskland till Danmark, 

utpendlare var ca 10 000 år 2007, än danskar som pendlar in till Tyskland, de var 

samma år 1500 pendlare. Det här är ganska typiskt just för sådana här gränsöver-

skridande arbetsmarknader.  

Från Åland pendlar mellan 1500–2000 löntagare vilket gör att Åland är ett re-

levant område i dessa sammanhang. Antalet ålänningar som studerar i Sverige 

börjar närma sig 1000 personer. Antalet Sverigeålänningar som pendlar till sitt 

fritidsboende på Åland vet jag inte, men det torde röra sig om 1000 personer, inte 

bara om några hundra. Stockholm, Sverige–Mariehamn, Åland är m a o en region 

med intensiv rörlighet. Vi har en gemensam arbetsmarknad, ett gemensamt ut-

bildningssystem, ett gemensamt handelsområde och en gemensam besöks- och 

fritidsverksamhet.  

Rörligheten begränsas av olika gränshinder. På landskapsnivå finns inte någon 

gemensam organisation mellan region Stockholm, Sverige-Mariehamn, Åland 

som kontinuerligt skulle dokumentera dessa gränshinder och systematiskt arbeta 

för att eliminera dem så att det inte blir så stora problem för den enskilde ålän-

ningen.  

En modell som jag tycker att man kan utgå ifrån när man diskuterar ett mera 

fast samarbete i den här regionen finns i Öresundsområdet. Där har man en 

kommitté som består av politiker, som representerar båda regionerna, Skåne och 

Själland, men också de största kommunerna i den här regionen. Kommittén är 

ganska stor, den möts ca två gånger i året. Den har en exekutiv och ett sekretariat 

som bereder, följer upp och verkställer besluten. Kommittén arbetar för att elimi-

nera gränshinder, stärka regionen ekonomiskt och att utveckla sociala och kultu-

rella kontakter på gräsrotsnivå. Den här kommittén har funnits sedan början av 

90-talet. När den parlamentariska Östersjökommittén besökte det här området så 

tyckte man att just nu började den här kommitténs arbete ge resultat. Det var in-

tressant att konstatera att det hade utvecklats en sorts gemensam identitet för det 

här området. Ju lägre gränsen är desto större är samhörigheten på alla nivåer i 

den här regionen.  

Herr talman! En motsvarande kommitté för regionen Åland-Stockholm borde 

skapas för att ålänningarnas möjligheter att röra sig fritt i regionen skulle förbätt-

ras. Kommitténs medlemmar borde bestå både av parlamentariker och kommu-

nala förtroendevalda. Jag tycker att det är ganska naturligt att Ålandskontoret i 

Stockholm kunde utgöra, åtminstone till en början, ett naturligt sekretariat och ha 

en koordinerande funktion. Om det här utvecklas, behövs det säkert mera resur-

ser. Det är naturligt att båda parter deltar. Vi har också inpendling från det här 

området till Åland.  

Arbetsuppgifterna är krävande, det fodras långsiktighet för att nå resultat. Ett 

första steg är att dokumentera problemen från båda sidor, utbyta information och 

sedan lägga upp en plan för hur arbetet ska genomföras. Integration kräver myck-

et av gränsöverskridande samarbete mellan myndigheter och politiska organ. Det 

innebär nya rutiner, nya attityder och ett nytt sätt att tänka. En inte helt enkel 

förändringsprocess vare sig för politiker eller förvaltare.  

Ett första steg till en sådan förändring är att få till stånd en kommitté av det 

slag som förslogs i motionen. Det är troligen mest framgångsrikt att tala om regi-
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onalisering och integration i detta sammanhang, istället för att vifta allt för myck-

et med flaggor och dokument från gångna tider. 

Åland är idag en jämlik part i det nordiska och europeiska samarbetet. Rörlig-

heten för arbetskraften, företagare och studerande är en gemensam angelägenhet 

för båda parter i den här regionen. Vi i lagtinget och i kommunerna har som an-

svar att se till att det fungerar på bästa tänkbara sätt för de ålänningar som söker 

sig västerut för arbete eller studier. 

Herr talman! Det finns också ett europeiskt organ som heter Eures som sysslar 

med samarbete mellan olika gränsregioner. Det finns europeiska kontor, men på 

den kartan är inte Åland med. De främsta informationspunkterna finns i Tysk-

land, Belgien, Nederländerna och Frankrike osv. Det är ganska naturligt eftersom 

Tyskland är centralt i Europa.  

I Norden förefaller vi inte alls ha samma framförhållning som man har i Europa 

i de här frågorna. Jag tror att det beror på att vi av tradition har ansett det vara 

helt naturligt att de ålänningar, som jobbar på sjön eller inte får jobb hemma, ska 

åka iväg och det är deras sak att se till att de får sysselsättning medan vi som har 

lyckan att få arbeta på Åland, vi har inte känt det som någon särskild uppgift att ta 

vara på dessa ålänningarnas intressen.    

Nu, herr talman, tycker jag det är dags att tänka i andra banor. Regionalise-

ringen är en tydlig följd av en viss centralisering inom EU. Det är det som är det 

viktigaste för medborgarna att de fritt kan röra sig och arbeta utan risk för att de 

ska få sämre förmåner och sämre trygghet än vi som både bor och jobbar på 

Åland, tack.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Den här frågan diskuterade vi ju i samband med behandlingen 

av dubbelbeskattningsavtalet och insåg att det fanns olikheter mellan regio-

ner i Sverige, Finland och Åland. Jag tycker att det här är en idé som är värd 

att fortsätta på. Om det ska heta kommitté eller göras på något annat sätt, 

det kan jag inte säga nu men jag tycker att lagutskottet absolut borde ta till 

sig den här idén, fundera på frågan. Det finns många exempel i omgivningen 

som man kan ta hjälp av. Jag tycker att vi ska fortsätta jobba på den här mo-

tionen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tackar för de orden och stödet. Jag hoppas att det håller i sig.  

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror säkert det håller i sig. Jag tycker också att det är 

en mycket intressant hemställningsmotion. Vi vet vilka problem vi har och 

att det finns möjligheter att förbättra. Säkert medför detta kostnader, jag tror 

att det kan ge mycket mera än vad det kostar. Jag anser att lagutskottet ska 

ta den här motionen till sig på djupaste allvar och arbeta vidare på den, tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tackar för de synpunkterna. Frågan är vem som ska betala de här gränshind-

ren? Är det den individ som drabbas av det, som ibland måste stånga sin 
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panna blodig med alla myndigheter och får inte sina problem lösta eller är 

det samhället som ska ta de kostnaderna? Jag tror att man måste resonera 

att samhället åtminstone ska ta ett större ansvar.  

Nu känner jag det som att det är de som flyttar från Åland eller pendlar, 

att det är deras ansvar att lösa alla de frågor som uppstår när man bor på ett 

ställe och jobbar på ett annat ställe. Det kanske är att hård dra det men det 

är för att belysa problematiken och att vi kanske har missat något här.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är på det sättet att den enskilda individen har svårt 

att kunna klara ut sådana här saker själv. Det är självklart så, att samhället 

måste vara med och lösa de problem som finns. Det är till nytta, inte bara för 

de enskilda individerna, utan till nytta även för hela vårt samhälle. Det finns 

säkert intresse att vara med på någon form av aktivitet även från svensk sida, 

det tror jag, tack.  

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag skulle vara intresserad av att veta lite, om ltl Sundback 

kunde redogöra, ungefär vad kommittén kan tänkas kosta i verksamhet och 

drift osv.  

Ett par synpunkter till, när de gäller de här individuella problemen att få 

reda på saker och ting. Det finns redan en organiserad verksamhet, Hallo 

Norden, som fungerar med nordiska pengar inom ramen för föreningarna 

Norden. De håller på exakt med den här individuella rådgivningen gentemot 

myndigheter osv. När det gäller gränshinder så finns det också ett nordiskt 

arbete där Ole Norrback sitter som ordförande i en gränshinderskommitté, 

som håller på att utreda de här sakerna. Det finns säkert lokalt här anledning 

att förbättra just den här biten när det gäller förhållandet Åland-Sverige.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det finns säkert, både på nordiskt och som jag nämnde här europeisk nivå, 

tjänstemän som sitter och brottas med dessa frågor. Jag tror ändå att vi från 

åländsk sida måste inse att det är något alldeles speciellt med den här regio-

nen Stockholm, Sverige-Mariehamn, Åland. Så kraftig är den åländska integ-

rationen i det svenska samhället just i den här regionen att det krävs konti-

nuerliga diskussioner med svenska politiker och myndigheter för att förbätt-

ra situationen och öka den fria rörligheten, även i motsatt riktning förstås. 

Jag tycker inte det ena utesluter det andra.  

Jag kan nämna ett exempel på vilket problem det kan vara om man jobbar 

i ett annat land och blir sjukskriven i det landet. Det är det inte säkert att den 

sjukskrivningen godkänns i det land där man är skriven. Då står man sig 

ganska slätt.    
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Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag tycker att det här initiativet som ltl Barbro Sundback lyfter 

här, är både lovvärt och bra. Jag tycker mig märka att de här överenskom-

melserna mellan Åland och Sverige eller Finland, i fråga om gränshinder och 

andra frågor, har gått i stå. Tidigare, i slutet av 80-talet och i början av 90-

talet kunde man komma överens om sjömansskatten. En sådan här kommit-

té skulle vara väldigt bra. Jag anser också att den här kommittén inte bara 

ska syssla med information och berätta vad man även kan få tag i på annat 

håll. Jag tycker man ska utveckla och förbättra på alla sätt och vis.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag kan som en replik till det säga något mera om den här Öresundskommit-

tén. Själva kommittén är ganska stor. Den består av rätt många politiska fö-

reträdare på olika nivåer. På kommunalnivå, regionalnivå och man försöker 

också få in politiker som sitter i Folketinget eller i riksdagen i Sverige. Man 

får hela den här politiska kopplingen på alla nivåer. Det handlar ofta om 

rättsliga frågor, administrativa frågor och förvaltningsåtgärder. Den här 

gruppen sammankommer ganska sällan, sen ”knoppas den av” i mindre 

grupper som har ett mera verkställande och beredande uppdrag.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag hoppas att det här initiativet tas positivt av lagutskottet så 

att vi kommer framåt den här vägen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Till det sista kan jag säga att jag hoppas samma sak.  

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat.  

Ltl Danne Sundman 

Talman! Detta år uppmärksammas vid flertal tillfällen det att Åland för 200 år se-

dan skiljdes från Sverige efter 1808-09 års krig. Under dessa 200 år har mycket 

hänt och Ålands unika och delvis dramatiska närhistoria utformats, vilket alla 

känner väl till. Intressant kan dock vara att under detta år fundera på framtiden, 

hur relationerna med våra närregioner ska utvecklas framdeles.  

När det gäller kontakterna mellan Sverige och Åland blir dessa alltmer viktiga, 

inte minst språkligt och kulturellt. Det finns många goda exempel på hur Sverige 

erbjudit det självstyrda Åland hjälp, t.ex. genom TV-sändningar, utbildning m.m. 

Ett konkret exempel som förtjänar att nämnas är införandet av svenska byggbe-

stämmelser på Åland. Det finns utan tvivel ett klart behov av att aktivt fortsätta på 

denna inslagna linje för att på sikt kunna förverkliga självstyrelsens syften. 

Efter att dagens unga generation, som till allra största delen studerar i Sverige, 

kommer hem och slår rot i det åländska samhället knyts fler och starkare band 

över Ålands hav med de nätverk de hunnit skaffa sig under studietiden. Denna ut-

veckling renderar också i en beställning av närmare politiska relationer mellan 

Åland och Sverige liksom en förutsättning för denna utveckling utgör samma be-

hov. 
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För att bana väg för en intensivare politisk dialog mellan Sverige och Åland är 

det vår mening att en parlamentarisk samarbetsförening kunde bildas, av och 

med representanter för Ålands Lagting och Sveriges Riksdag. Föreningen skulle 

vara fristående men med visst stöd från respektive parlament. För att utröna in-

tresset för detta föreslår vi att lagtinget tillskriver Sveriges Riksdag och efterhör 

intresset till att understöda bildandet av en gemensam samarbetsförening mellan 

de två parlamenten. 

Det här är en motion som har blivit en motion från det att det har varit ett brev 

som vi hade tänkt tillställa talmanskonferensen. Jag tycker det är mycket intres-

sant att både Obunden samling och Socialdemokraterna, på var sitt håll, har 

kommit fram till ungefär samma initiativ och ser samma behov i relationerna mel-

lan Åland och Sverige. Om man gör det som en kommitté eller som en förening el-

ler kanske både och, det får lagutskottet fundera på. De utmaningar och bekym-

mer vi har i relationerna i den här regionen, som ltl Sundback förtjänstfullt ut-

tryckte det, så är redan uppräknande. Det är faktiskt ganska mycket som vi har 

behov av att diskutera i ett samarbete. Generellt handlar det om att väcka intresse 

och öka kunskapen om Åland i Sverige bland svenska politiker, för att förstå våra 

behov. Vi står oss slätt om man inte är intresserad av att hjälpa oss. Sundback 

sade också att man inte ska damma av gamla dokument och vifta med flaggor. Det 

tror inte jag heller, men man kanske måste damma av andan och meningen i de 

här gamla dokumenten. De har fått en ny innebörd framförallt när våra ungdomar 

är så starkt integrerade i det svenska samhället i o m att man studerar där, och allt 

som den integrationen för med sig när de förhoppningsvis kommer hem eller när 

vi ska möjliggöra för dem komma hem och verka i det åländska samhället.  

Det här är en nydimension som faktiskt inte har så många år på nacken. Man 

kan säga att den är i sin linda ännu eftersom många av de här ungdomarna är 

kvar, studerar eller har studerat färdigt och står i beråd att ev. flytta hem. Gläd-

jande är att undersökningar visar att de har en stark vilja att flytta hem. Det här är 

den absolut viktigaste frågan för att Åland ska klara av sina framtida åtaganden. 

Att den unga generationen inte väljer att bli kvar i Sverige.  

Jag såg en intervju med Islands president på TV4. Presidenten fick frågan om 

hur Island skulle ta sig ur sitt elände. Han svarade att det inte är någon fara, vi tar 

oss ur den, det finns ett hot som är allvarligare än det, det är om ungdomen väljer 

att flytta bort från Island. Då är det kört, om det bara blir den äldre generationen 

kvar.  

Det är viktigt att ”kratta manegen” för den här generationens återflyttning till 

Åland, då krävs det sådana här åtgärder.  

Jag behöver inte upprepa de här redan uppräknade frågorna, vi känner alla till 

de stora utmaningarna som finns.  

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget hemställer hos 

talmanskonferensen om att kontakter tas med Sveriges Riksdag i syfte att grunda 

en parlamentarisk samarbetsförening.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Båda de här motionernas syfte är att öka kontakterna mellan Åland 

och Sverige. Jag vill säga att redan nu sker det mycket på det området. Det är po-
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sitivt, det är många faktorer som samverkar bl.a. EU integrationen, att nations-

gränserna suddas ut.  

Det är inte bara språkligt och kulturellt som kontakterna med Sverige ökar, 

också handelsmässigt söks det nya vägar. Det är viktigt att notera att även om 

Åland av någon outgrundlig anledning inte skulle vilja att kontakterna skulle ökas 

med Sverige så trängs Åland sakta men säkert västerut.  

Jag har blivit inbjuden att medverka i radion idag i en språkdebatt, där man tar 

fasta på statsrådets redogörelse av hur språklagstiftningen fungerar i Finland. Jag 

har tittat lite på det här. Det hör inte riktigt hemma i det här ärendet, men en fak-

tor som gör att kontakterna mellan Åland och Sverige måste ökas finner vi här. 

Jag ska läsa ett citat när det gäller tillämpningen av språklagstiftningen under 

uppföljningsperioden 2006-2009: ”Myndigheterna (i Finland) planerar sin verk-

samhet i regel endast på majoritetens språk i ämbetsdistrikten”. Ett annat citat: 

”Svenskan upplevs ofta vara en specialfråga som nämns i samband med nordiskt 

samarbete och Åland, hellre än som en del av den dagliga verksamheten, åtmin-

stone anses det inte vid ministerierna naturligt att arbeta på två nationalspråk och 

användningen av svenska är slumpmässig”. Av den här redogörelsen kan man ut-

läsa ganska stora problem för svenskan på den finska sidan. Det här är ingenting 

nytt för oss. Jag hoppas att den här diskussionen inte blir som det ofta blir, en 

svensk eller finsk nationalistisk debatt, utan helt enkelt en debatt om vad som är 

bäst för Åland.  

Vi har från Ålands Framtids sida har många gånger bekymrat oss över hur vi 

ska få tillbaka våra högskolestuderande. Vi har även nämnt att vi sakta men säkert 

håller på att byta ut vår befolkning. Precis som ltl Danne Sundman sade tidigare, 

så finns det en väldig stark vilja hos de högskolestuderande i Sverige att flytta till-

baka. Det är oerhört positivt. Då gäller det för oss att hjälpa till, att underlätta in-

flyttningen, försöka få bort gränshindren. Därför tycker jag att de här båda motio-

nerna är intressanta. Jag tycker det var en god idé av talmannen att vi hade 

gemensam diskussion om de här motionerna. I grund och botten tar de upp sam-

ma problematik med lite olika infallsvinklar.  

Tittar vi på socialdemokraternas motion nr 31, gör man en intressant utblick på 

de olika samarbetsorgan som finns i andra områden. Det är viktigt för oss att vi 

också lär oss av andra regioner, mikrostater och autonomier, hur man har löst lik-

artade problem. Det som nämns är hur utbildningen ökar, inflyttningen av ar-

betskraft från Sverige samt pensionärerna. Man nämner också att den här befolk-

ningsrörelsen inte är oproblematisk på individnivå. Examensbehörighet, en käll-

skatt på 35 % för att nämna de största problemen. Det är något som man måste 

komma till rätta med på politisk nivå.  

Om det är som socialdemokraterna förslår att en särskild Sverige-Åland kom-

mitté skapas, i syfte att på hög politisk nivå kontinuerligt diskutera hur gränshin-

der mellan Åland och Sverige kan undanröjas och hur den kulturella, sociala och 

ekonomiska integrationen kan förstärkas, om det är det bästa förslaget vågar jag 

inte säga, men det är ett bra förlag. Jag anser att det är bra att man tar upp de här 

frågorna.  

Obunden Samling med Danne Sundman som första undertecknare tar egentli-

gen upp samma sak som jag tog upp i mitt anförande och som jag också ser i soci-

aldemokraternas motion. Man skriver att det är viktigt att man får igång en inten-

sivare politisk dialog mellan Sverige och Åland. Man föreslår från Obunden sida 
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att man tar kontakter med Sveriges riksdag i syfte att grunda en parlamentarisk 

samarbetsförening.  

Till sist, herr talman, jag hoppas på en seriös och en bra behandling av de här 

båda motionerna. Det borde inte vara något större bekymmer för det finns inte 

några framställningar att arbeta med. Det hänvisades till talmanskonferensen i 

den ena motionen, men båda motionerna remitteras till lagutskottet. Man kunde i 

den här seriösa behandlingen också ha informella kontakter med Sveriges riksdag 

om hur man ska kunna komma till rätta med de här frågorna. Vi ser ofta att det 

finns dålig kunskap om Åland i Finlands riksdag, det är riktig. Kunskapen är inte 

bättre i Sveriges riksdag. Sammanfattningsvis är det två väldigt positiva motioner 

som jag hoppas får en positiv och bra behandling i lagutskottet. 

Talmannen 

Ingen replik har begärts. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Den motion nr 6, som jag har skrivit under, den som Danne Sundman är 

den först undertecknare av, är en motion som vi i gruppen har diskuterat än läng-

re tid om att man borde öka de här kontaktytorna till Sverige. Det är helt rätt i ti-

den, anser jag. Ungdomarna har redan visat vägen. Man har allt mera börjat vän-

da sig till Sverige när man söker sin studieplats. Det gjorde man säkert för 30 år 

sedan och även ännu längre tillbaka, men idag är vi uppe i över 80 % av ungdo-

marna som söker sig till Sverige. Man kan säga att ungdomarna har visat vägen. 

Näringslivet börjar även mer och mer vända sig till Sverige. Det senaste vi nu har 

upplevt är att Ålandsbanken köper Kaupthing bank. Det är också ett viktigt steg 

att man etablerar sig i Sverige. Därför tror jag att det är viktigt att vi politiker ock-

så knäcker den koden som både ungdomar och näringslivet har gjort, att vi följer 

den inslagna vägen, att man vänder sig mer mot Sverige. Vi har många kontakt-

ytor som det finns orsak att diskutera om också på politisk nivå. Vår motions syfte 

är att öka de kontaktytorna och följa upp dem.  

Politiker, vi behöver alltså förstå betydelsen av att man vänder sig mer till Sve-

rige. Det tenderar många fler att göra. Den som inte förstår det här, utan försöker 

se andra spöken som nationstillhörighet och annat, blir lätt på efterkälken. Det är 

ett viktigt arbete som lagutskottet har, att visa på att man faktiskt har knäckt ko-

den och förstått betydelsen av att öka den här kontakten med Sverige.  

Vi trodde att vi skulle vara ensamma om att se det på det här viset. Därför är 

det väldigt glädjande att socialdemokraterna också har förstått betydelsen av det. 

Replikväxlingarna har gett vid handen att också centern är med. Jag hoppas att 

det blir ett enhälligt lagutskott som faktiskt tar sig an den här, och båda motio-

nerna och för dem till salen som ett positivt betänkande, tack.   

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag hade inte förberett något deltagande i debatten. Jag blev så in-

spirerad av ltl Anders Eriksson diskussion om språklagen i Finland för jag tycker 

att den faktiskt har betydelse, jag ger honom rätt i det. Jag tror att vi kan vara 

överens om att kontakterna till Sverige är viktiga, och har varit så länge. Jag har 

själv personlig erfarenhet av studier i Sverige och för egen del knäckte jag koden, 

som det numera heter, redan 1967 när jag och en annan ålänning var de enda stu-

derande i Uppsala. Jag förberedde också en knäckning av koden redan 1965 när 
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jag uppvaktade Ålands riksdagsman om att ålänningar som studerade i utlandet 

borde få studiemedel. Det var en fråga om gränshinders som var viktig på den ti-

den. Efter det har studerande andelen ökat otroligt i Sverige jämfört med Finland. 

Det är ganska naturligt för Åland som en typisk blandbefolkning där 30 % är föd-

da utanför Åland och andra har sina rötter på många andra håll. Under 50-talet 

flyttade nästan en Helsingfors generation, arbetande ungdomar till Sverige, till 

gruvindustrierna i Dalarna och Västerbotten och Surahammar så det är inte bara 

Stockholm det gäller kontakterna till Sverige.  

Nordiska rådet som startades 1971 var en kodknäckare på många sätt, en 

Åland-Norden kommittén kan man väl kalla det, där den fria arbetsmarknaden, 

passgiltigheten, socialförsäkringssystemen, skatterna, examensbehörighet osv. 

Alla har fått sina regleringar men det är på många håll fortfarande gränshinder 

kvar. Säkert är det bra att man bildar arbetsgrupper och kommittéer på det sättet.  

När det gäller förhållandet till Sverige och förhållandet mellan Sverige och Fin-

land, är att det faktiskt är en svårighet p.g.a. medveten politik. Det gäller skattepo-

litiken och det gäller utbildningspolitiken, för att man vill värna om sitt eget skat-

tesystem, man vill värna om sin egen behörighetsnivåsättning osv. Där finns det 

säkert behov av de här politiska kontakterna att utveckla och formalisera dem.  

Det är självklart att lagutskottet behandlar tar sig an den här typen av motio-

ner. Men det är inte så att vi saknar framställningar, som ltl Anders Eriksson på-

stod här. Vi levererade ju två framställningar idag, vi har Lissabonfördraget, vi har 

lagframställningar osv. Det finns också andra viktiga ärenden än hemställnings-

motioner.  

Herr talman! Jag begärde ordet i den här frågan när det gäller språklagen. Jag 

tror att det är viktigt när man utvecklar kontakterna med Sverige som är vår na-

turliga språkbas, att man också tänker på konsekvenserna av det som händer med 

det svenska språket i Finland.  

Jag har i många olika sammanhang direkt till ministerier och regeringen och i 

tidningar påpekat att språklagen inte är hållbar för det svenska språket i Finland. 

För att ta ett enkelt principiellt exempel så ger språklagen garanterad svensk ser-

vice när det gäller fattade formella beslut, och när det gäller de formella doku-

menten som finns i anslutning till beslut. På det sättet är lagen ett skydd för språ-

ket. Om vi tänker på ett samhälle och delar upp verksamheten i informella doku-

ment och formella dokument, är det de informella dokumenten som är de viktiga. 

Jag har särskilt vänt mig till finansministeriet när det gäller deras ekonomiska ut-

redningar, som ligger till grund för budgetering på både kort- och lång sikt. De 

publiceras på finska naturligtvis och ibland även på engelska, men i allt mindre 

utsträckning på svenska. Det här tycker jag vore en sak för de olika kommittéer 

som nu tar sig an grundlagen, men frågan om riksdagens behandling av språkla-

gen och en möjlig revidering av språklagen. Språklagen blev inte bra, vilket den 

här utredningen visar. Jag hoppas att radiodebatten, vilken radiokanal det nu kan 

ha varit, tar upp den här problematiken som är så särskilt viktig för Ålands del, 

den informella användningen av svenska språket och utredningsväsendet framför 

allt. Hur viktigt det är att garantera svenska versioner. Följer man språkbehand-

lingen i EU, ser man för det mesta på de olika dokumenten att de finns en rad oli-

ka språkvarianter, kanske 16-17.…..  

Jag vet inte om det lönar sig …. kanske Sundback begärde ordet, jag hörde inte, 

men det är bättre om vi pratar en i taget här i lagtinget.  
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När det gäller språklagen, där måste man balansera Ålands ställning på det sätt 

att när man utökar kontakterna naturligt nog med Sverige, ska man också arbeta 

för att skydda det svenska språket i Finland. Annars kommer vi att få en ganska 

utsatt situation rent språkligt när det gäller myndighetskontakter, utbildnings-

möjligheter osv.  

Jag tycker det var bra att ltl Anders Eriksson tog upp den här aspekten även om 

den inte direkt fanns i motionen, så är den viktig.   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik  

Talman, ltl Erland har, ett för honom typiskt sätt, haft sina icke synpunkter 

framförda, genom att raljera med andras anföranden. Det får han gärna göra 

för mig om det känns bättre för honom. Det som skulle vara intressant för 

mig, och säkert för många andra också, är att veta vad han egentligen tycker, 

vad han har för åsikter om de här båda motionerna? För mig och för oss är 

det väldigt viktigt att ge de signalerna till ungdomar att man lyfter deras frå-

gor och situation på en hög politisk agenda. Vad tycker egentligen Olof Er-

land om just det? 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tyckte det var ett intressant anförande från ltl Erland sida. 

Jag tycker att han ser problemen som vi så många gånger har påpekat. Jag 

har lite fått den känslan av att man från liberalt håll många gånger har velat 

sopa de här problemen under mattan, jag fick inte den känslan nu. Däremot, 

den finska språklagen som jag tog upp, som tydligen gjorde att Erland ville ta 

del i debatten, där tror jag vi har lite olika infallsvinklar. Det har också kom-

mit fram när det gäller det åländska spåkrådets arbete, att vi ska försöka 

skydda det svenska språket i Finland så långt som möjligt, på det sätt som ltl 

Erland sade. Där tror jag vi har är en övermäktig uppgift. Den finska språk-

lagstiftningen har visat att utvecklingen kan man inte stoppa med den här 

typen av lagstiftning. Att vi ska träda in som någon sorts räddande svensk 

ängel, tror jag blir en övermäktig uppgift.  

Ltl Olof Erland, replik 

 Herr talman! För min del är vi inte, och knappast heller för liberalernas del, 

beredda att ge upp kampen för det svenska språket i Finland. Svenskan är ett 

historiskt-, kultur- och nationalspråk enligt konstitutionen, men också ett 

samhällsspråk när det gäller funktionerna i stadsförvaltningen i olika organ. 

Svenska språket i Finland är viktigt för oss.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Även om det kommer som en överraskning för ltl Erland så kan jag säga att 

det är också viktigt för oss i Ålands Framtid. Däremot så ser vi nog det här på 

olika sätt. Orsaken till att jag citerade statsrådets redogörelse över uppfölj-

ningen av språklagen var att man väljer att svenskan upplevs ofta vara en 

specialfråga som nämns i samband med nordiskt samarbete och Åland. Indi-

rekt blir Åland en svenskspråkig livboj i Finland, jag tror inte att den kom-

mer att kunna hållas flytande på sikt. Som jag sade inledningsvis, tror jag det 
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är bra om man lämnar bort det här resonemanget om svensk- och finskna-

tionalistiskt, utan vi tar sikte på vad som är bäst för Åland. Jag tror att den 

här uppgiften som Erland igen pekar på, att vi måste kämpa för svenska 

språket i Finland, den blir oss övermäktig, men vi måste se till att vi klarar 

svenska språket på Åland. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror att man kan se det här ganska pragmatiskt. Att bevara 

språket på Åland är lättare om det finns ett levande svenskt språk i Finland. 

Det här går hand i hand. Åland må vara en livboj i Finland det tycker jag att 

säkert det finns fog för att säga, men jag begärde egentligen ordet för att säga 

att också språklagen är viktig. Jag pekar på ett konkret exempel som jag no-

terat i många sammanhang och även försökt påverka myndigheterna, sär-

skilt finansministeriet. De utredningar som görs borde kunna översättas till 

svenska för att man ska ha möjlighet att sprida debatten och diskussionen. 

När det gäller Finlands nationalekonomi är det väl i allmänhet experter som 

diskuterar det, men det finns intresse av också svenskspråkiga versioner.  

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. Talmannen önskar att vi så långt som möjligt kan hålla fo-

kus på de två motionerna som är underlag för dagens debatt. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Jag tyckte den här sista delen av diskussionen var väldigt långt 

borta från den motion som socialdemokraterna har lämnat in. Vi har en pragma-

tisk inställning i den här frågan. Individen i centrum brukar vara ett slagord. Det 

kan vara bra att ha det i tanken när man läser vår motion. Det är de enskilda 

människorna, de enskilda löntagarna, studerande och andra… 

Jag undrar var debatten pågår? Är det från talarstolen eller från någon annan 

plats?  

Det är individen i centrum, hur man ska klara av att flytta, jobba, studera eller 

att starta ett företag i Sverige, på vilket sätt ska samhället vara behjälpligt? Det 

finns många andra problem som enskilda människor kan råka ut för när de bor på 

ett ställe och jobbar eller studerar utanför sin fasta hemvist.  

Därför har vi valt ett europeiskt perspektiv på den här motionen. Vi talar om en 

gemensam region, vi försöker använda integrationsbegreppet. Vi talar om fri rör-

lighet och vill se på problematiken i ett EU kontext. Jag tycker att det är det mest 

effektiva. Kanske inte trycka på det här med språket, att kontrastera Finland och 

Sverige i just den här frågan. Det finns nämligen en alldeles klar realpolitisk linje 

från Sverige. Det är att svensk politik i relation till Åland aldrig kommer att avvika 

från den officiella finska linjen. Sverige kommer inte, i en konflikt mellan Åland 

och Finland, att ensidigt ta parti för Åland. Ibland finns det här i diskussionen så-

dana som tydligen hoppas eller tror att det ska vara möjligt, men det är helt ute-

slutet. Om man ska jobba med politik, måste man inse det realpolitiska faktum att 

1921 fick Finland ansvaret för Åland. Sverige har accepterat det. Det är Finland 

som har ansvaret och inte Sverige. Det förhindrar inte Sverige att ta ansvar för de 

ålänningar som jobbar och studerar i Sverige. 

Herr talman! Om man vill se någon skillnad i de här motionerna så är det just 

den här nyansen som skiljer dem åt. Vi försöker i den här motionen, för att nå re-
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sultat, ha en lite lägre självstyrelsepolitisk betoning på det hela, utan hävdar ålän-

ningarnas rätt i ett EU perspektiv.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! När ltl Sundback var inne på individernas behov av olika upp-

lysningar i synnerhet med myndighetskontakter, så vill jag åter ingen peka 

på systemet på Hallo Norden. Det är uppenbarligen så att det systemet dess-

värre inte är tillräckligt allmänt bekant på Åland. Där kunde vi faktiskt 

gemensamt gå inför att marknadsföra den. Rådgivningen och hjälpen kan 

man få där, de har enormt stor kontaktyta till alla myndigheter i hela Nor-

den. Tar vi nu Åland och Sverige, så har de en oerhörd kunskap och hjälper 

många människor i pensionsfrågor, studiefrågor och i alla möjliga typer av 

frågor. Man kan få hjälp den vägen, det finns en bas där att bygga vidare på. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! I utskottet får vi säkert tillfälle att titta på Hallo Norden, men 

det organet har inget politiskt mandat eller ansvar att utveckla kontakterna 

eller relationerna mellan Åland och Sverige. Jag menar att det finns stort be-

hov av att ha ett kontaktorgan som har ett övergripande politiskt organ att 

följa upp de här frågorna. Att långsiktigt försöka lösa dem och göra den fria 

rörligheten inom regionen är så stor som möjligt.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är självklart att de här olika sakerna måste ske på olika ni-

våer. Det som sker på den politiska nivån, har naturligtvis en viss reflex ner 

på individnivå. Eftersom det var specifikt tal om de enskilda medborgarnas 

behov av kontakter gentemot myndigheter i ett grannland, så fokuserade jag 

på det. Det finns andra behov på politisk-, tjänstemanna- och individnivå. 

Det är klart att det blir flera olika verksamheter som måste ske på olika nivå-

er.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är så. De här gränsöverskridande arbetsmarknaderna är alla olika och 

väldigt specifika. Det krävs en viss särskild kompetens för att ta sig an de här 

frågorna. Det är orsaken till att man har det här kontoren på båda sidor i 

Öresundsregionen. Man har startat ett försökskontor mellan Slesvig och syd 

Jylland. Individerna vill ha svar direkt på hur deras frågor ska lösas, hur de 

kan få en trygg livssituation även om de jobbar i ett annat land. Det behovet 

tror jag också finns på Åland.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Båda motionerna tycker jag att är intressanta för att de berör ett 

problemområden som vi med många olika lösningsmodeller har att ta oss an. Vi 

vet att för att kunna få utbildning och andra saker att fungera på ett bra sätt på 

svenska, krävs utökade kontakter gentemot Sverige. Jag tycker därför att båda 

motionerna är intressanta ur den synvinkeln.  

Vi vet att det pågår en del arbete på olika nivåer. Det har nämnts här i debatten 

tidigare, Hallo Norden. Vi har Norden föreningarna, vi har också det nordiska 
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samarbetet i Nordiska rådet. Jag tror också att skapa kontaktytor på flera nivåer 

är viktigt. Umgänget på den politiska nivån, framförallt mellan parlamenten, har 

kanske inte varit så stor mellan Sverige och Åland. Vi har haft ett utbyte, som jag 

hade förmånen att vara med i förra perioden, vid två tillfällen. Det var ett utbyte 

mellan yngre och nya parlamentariker. Det har skett ganska sporadiskt, man har 

inte formaliserat det på det sättet. Det fyller också sina funktioner att man bygger 

kontakter. Man borde kanske, såsom det föreslås i de här motionerna, formalisera 

det lite mer för att kunna plocka ut olika förslag och idéer till lösningar, så man 

kan föra vidare på båda sidor.   

Arbetet som utförs i Nordiska rådet tror jag att är ett bra arbete som utförs, 

t.ex. den här gränshindersproblematiken.  

Vi har det som återigen har nämnts i debatten tidigare, men som är viktigt att 

lyfta fram tydligare, lösningarna är inte alltid utformade för hela norden, det kan 

vara en lösning mellan två parter. Framförallt för Ålands del när det gäller utbild-

ningsväsendet så är vi väldigt beroende av Sverige vad gäller högskolestudier osv. 

Det kan kräva sin speciella mässa just i diskussionerna mellan Åland och Sverige. 

Vi har det utvecklat på många sätt, vi har vårt Ålandskontor som fungerar på 

tjänstemannasidan som en kontaktbas. På det politiska planet finns det säkert en 

mening med att göra det här på ett bättre sätt.  

Det skulle vara bra om man behandlade de här snabbt i lagutskottet och tal-

manskonferensen så att man kan komma vidare med detta arbete under den här 

mandatperioden. De vi ytterligare kan bygga vidare på är att få något som skulle 

fungera som den här tydliga kontaktlänken på den parlamentariska nivån. Reger-

ingarna samarbetar sedan på andra nivåer, det är naturligt. Jag tror att den par-

lamentariska sidan också skulle ha stor nytta av det här, tack herr talman!     

Talmannen 

Ingen replik är begärd. Diskussionen är avslutad. Ärendena remitteras till lagutskottet. 

 

Remiss 

5  Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om vapenfria poliser (HM 19/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Föreliggande motion har som sitt huvudsyfte att påverka den 

åländska polisens profil. Ett uppdrag som ett enhälligt lagting redan har gett åt 

landskapsregeringen men som inte har hörsammats hittills. Det handlar om att få 

en utrustning av polisen som passar ihop med vår status som demilitariserat och 

neutraliserat område och det, av tidigare talmannen Sune Carlssons, myntade be-

grepp, "Fredens Öar". 

Beväpnad polis i gatubilden såsom i affärer, skolor och i hela samhällsbilden, 

den här beväpningen passar inte in med tanke på denna status.  

Som bakgrund till motionen ligger kontakter med en hel del ålänningar som 

anser att det inte passar in, att det är lite stötande att uppleva beväpnade perso-

ner. Det är ytterst ovanligt med situationer i det åländska samhället där det förut-

setts en vapeninsats. När sådan här situation uppstår, som fallet med det upp-

märksammade rånet av Ålandsbanken, så kanske vi kan konkludera att det var 
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bäst för alla, att de åländska polismännen inte behövde konfronteras med auto-

matbeväpnade personer, desperata dessutom.  

Om man tänker att vapeninsatserna begränsas normalt sätt till närhåll, det 

handlar om ett par meters avstånd bara, skulle pepparspray vara ett alternativ att 

bruka i stället i en hotfull situation, än att direkt skada den ändra individen på ett 

mer permanent sätt.  Vad som också talar för den här motionen är det att det är 

direkt farligt för hela omgivningen t e x vid restaurangbråk och vid färjanlöp där 

polisen tvingas ta hand om berusade passagerare. Jag menar att poliser som 

blandas in tumult med pistolerna fullt synliga och därmed tillgängliga för sinnes-

förvirrade individer, då kan det lätt uppstå situationer där det blir direkt farligt 

för omgivningen.  

Det är viktigt att understryka att den här motionen inte syftar till att helt av-

väpna vår poliskår utan tvärtom, se till att gatubilden blir en annan. Vid hotfulla 

situationer ska ett befäl kunna ger order om att skjutvapnen tas fram enligt den 

insats som varje enskild situation kräver.  

Herr talman! Jag kan inte låta bli att tangera frågan om elpistol. Det fanns med 

i ett ursprungsutkast att ha elpistol som ett alternativ till den nuvarande beväp-

ningen. Med tanke på de få tillfällen man behöver använda vapen här på Åland 

samt med tanke på de hälsorisker som har påtalats, valde vi att inte ta med elpi-

stol som en alternativ beväpning. För den skull betyder inte att följande motion på 

dagens lista inte bör tas till noggrann behandling. Det sker ju en utveckling hela 

tiden av den här typen av mer human beväpning. Får man fram elpistoler som har 

en el styrka som inte till fullo slår ut alla kroppsfunktioner hos en individ och 

därmed hota hjärtverksamheten, som har hänt i USA där ett femtiotal dödsfall har 

kopplats ihop med bruket av elpistoler, då anser jag att elpistol är ett mycket bra 

alternativ till en vanlig beväpning.  

Jag har följt med debatten på svenska sidan, där man valt att inte tillåta elpisto-

ler, medan man från polisens sida ropar efter möjligheten att använda elpistoler i 

vardagen. De anser att det skulle vara ett stort steg framåt. Det finns som alltid 

olika vägar att gå. Jag hoppas att bägge de här motionerna ska tas till snar be-

handling. De passar mycket väl in i den nya profil, som vi mer än gärna skulle vilja 

ge den åländska polisen, tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag måste erkänna att jag skäms lite, eftersom jag var ord-

förande 1995-1999 i polisdelegationen och den här frågan kom aldrig upp i 

min tankevärld. Det borde ha gjorts redan då, att man hade ifrågasatt den 

här beväpningen. Vi har alltid gjort likadant som i Finland, det är motivet. 

Jag tycker att det är en väldigt bra motion.  

Risken är, när man använder lättare beväpning, att den blir mera använd. 

Pepparspray är ett besvärligt vapen för den som drabbas utav det. Det bör 

användas med ytterst stor urskiljning. Jag undrar om motionären har tänkt 

på det att nöja sig med att säga nej till pistoler och sedan för man se hur man 

löser det på ett annat sätt.  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Som ltl Roger Jansson säger, det finns en avvägning att 

göra här. Särskilt i USA, om talmannen tillåter så nämner jag ordet elpistol, 

det har visat sig att bruket av beväpning har ökat väsentligt och i vissa fall 

missbrukas. Pepparspray anser jag att är försvarbart. Dels för att det ibland 

för polisen handlar om att tampas med psykiskt sjuka människor som är yt-

terst våldsamma man vill inte skada dem mer än nöden kräver, och dels för 

att det förkommer fall som är kraftigt drogpåverkade. Det är ofrånkomligt att 

pepparspray kan ge upphov till tillfällig blindhet, trots allt återställs man 

inom en acceptabel tidsram.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman!  Åland är en av få autonomier i världen som har en helt egen po-

liskår. Motionen berör alltså polisens beväpning på Åland. Ser man på polislagen 

så har vi delad behörighet på det här området. I polislagen står det: 

7 § Uniform och beväpning, polisman skall i tjänsteutövningen bära uniform om 

inte tjänsteuppdragets art eller andra skäl kräver något annat.  

Landskapsregeringen bestämmer efter samråd med landshövdingen om poli-

sens uniform och beväpning. De är något som vi behöver ha med oss på vägen.  

Om vi tittar historiskt på detta, så har polisen i Finland burit vapen under hela 

självständighetstiden, längst av de nordiska länderna. Den första förordningen 

som reglerade polisens beväpning gavs 15.08.1918. På den tiden måste man ha pi-

stolen dold i bakfickan och dold i klädseln. Så var det även när jag började som 

polis 1975, man bar man pistolen under tröjan. Det har efterhand förändrats.  

Efter detta har olika förordningar och föreskrifter, givna av inrikesministeriet, 

reglerat polisens uniform och beväpning. 

Ur den enskilde polismannens synvinkel idag, är 2004 års förordning om poli-

sens användning av maktmedel av största betydelse. Förordningen gäller polis-

män samt andra anställda inom polisförvaltningen som har tjänstevapen. Chefen 

för polisenheten skall övervaka att förordningen, som är ganska omfattande, ef-

terlevs. 

Det finns även en grupp etablerad vid inrikesministeriet som granskar alla in-

cidenter där det uppkommit skada eller stor publicitet i polisverksamheten. Det är 

ganska unikt i Finland, vi har den bästa dokumentationen i norden på det här om-

rådet.  

Johannes Knutsson har sammanställt en 180 sidor omfattande utredning, som 

blev färdig 2005, om hur man använder tjänstevapnen i olika länder. Man har 

kommit fram till att det är ganska likartat i länderna angående antalet personer 

som dör pga användningen av polisens tjänstvapen. På vägen dit är det ganska 

stora variationer, vilket jag återkommer till. 

För alla maktmedelsredskap som används i Finland har skapats en formbun-

den grundskolning. Innan skolningen har genomförts får polismannen inte an-

vända redskapet i fråga. Detta gäller samtliga maktmedelsredskap såsom hand-

klovar, fjäderbatong, pepparspray osv. Man hade tidigare en rutin att polisman-

nen själv skulle pröva på att få pepparspray i ansikte innan han använde det. De 

poliser som har det maktmedlet vet hur det känns att få det i ansiktet.  
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Dessutom pågår vid polisinrättningarna en fortgående maktmedelsutbildning. 

Varje polisman skall årligen avlägga ett nivåprov som gäller för den aktuella va-

pentypen för att få använda vapnet som maktmedel.  

Polisen skall också vid prövning av maktmedel visa att han klara av det här, 

annars får han inte bära dem i yttre tjänst. Man ska klara av ett skjutprov osv.  

 Grundutbildning och arbetsplatsutbildning som ordnas enligt föreskrift ger po-

lismännen verksamhetsmodeller till de oftast förekommande situationerna. Dess-

utom utvecklas deras förmåga att fatta beslut som minskar ogrundad användning 

av maktmedel.  

Om en polisman har någon anledning att misstänka att han i ett uppdrag 

kommer att möta våld, skall han vara beredd och även förbereda sig på att använ-

da det lindrigaste och mest effektiva maktmedlet.  

I Finland är det också så, att varna om vapenanvändning, hota med vapen och 

avlossa skott är användning av skjutvapen. Däremot finns det inget i Finland som 

talar om varningsskott vilket det finns i de andra nordiska länderna. 

Man kan konstatera att tidigare räckte det i tre av fyra fall att man hotade med 

vapen, under de senaste åren har det räckt att man hotat med vapen i över 90 %, 

man behöver inte avlossa skottet. Finland har en väldigt hög siffra på det här, det 

beror på varningsskott, man vet att när en finsk polisman lyfter sitt vapen är det 

väldigt allvarligt för den som det riktas emot. Det kan efterföljas med att polis-

mannen förstärker sin befallning med vapen. 

Finland har en sådan vapenkultur att man inte kommer att ändra polisens va-

penhantering i Finland. Däremot kan det finnas vissa förutsättningar at se över 

användningen på Åland.  

Ser man på användningen generellt av skjutvapen i hela Finland, kan man kon-

statera att det ligger mellan 20-30 fall där man har hotat med vapen, mellan 10-

20 fall där man har skjutit, 0-3 fall där man har skadat någon, och att man dödar 

någon händer enstaka fall vart 3-4 år. Det är inte särskilt vanligt att man använder 

skjutvapen ändå.  

För min del anser jag att mycket talar för att polisen på Åland inte skall bära 

synliga vapen till vardags. Det är alltså inte så att polisen skall avväpnas, utan 

man gör en yttrligare utveckling av skjutvapenhanteringen i polisen. 

Exempelvis i Norge, är huvudregeln att polisman i yttre tjänst endast är beväp-

nad om särskilda skäl så påkallar eller om polischef så beordrat. Det finns också 

andra modeller, såsom i Storbritannien där huvuddelen av polisen inte är beväp-

nade men några poliser är det.  

Vid den norska modellen har man olika special boxar i bilarna där man har pi-

stolerna inlåsta. Man har pistolen med sig, man kontaktar överordnad, om man 

har tid, annars får man ta fram pistolen ändå. Spontant tar man inte med sig pi-

stolen. 

Med beaktande av de två svåra tragedier vi har haft i finska skolor med döds-

skjutningar är jag övertygad om att ju mindre vi ser av öppna skjutvapen desto 

bättre. 

Jag upplever att om poliserna idag alltid bär skjutvapen öppet, med patron i 

loppet i princip färdiga att omedelbart avfyras, kan det ge fullständigt fel signaler 

till vilsna ungdomar. Det kan finnas en risk att förväntningarna på det ökande 

våldet blir självuppfyllande. 
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Åländska poliserna ska ha rätt att ingripa i samma omfattning med samma 

maktmedel som andra poliser, med den skillnaden att pistolerna är inlåsta, olad-

dade i bilen eller i specialväskor. 

Detta innebär att det inte finns anledning för en bandit att öppna eld mot en 

polisbil som av ren tillfällighet råkar komma förbi ett väpnat brott. Vet man att 

polisen är beväpnad är det kanske så att banditerna alltid skjuter för att föregå po-

liserna. 

I Norge har detta fungerat bra, erfarenheterna är att man även skjuter mindre 

på poliser.  

Om vi vill bli tagna på allvar som Fredens Öar anser jag att det kan vara ett steg 

i rätt riktning att polisens skjutvapen inte bärs synliga. 

Det att vi har avvikande uniformer eller bilar tror jag inte att utomålänningar 

fäster så stort vikt vid. Har vi däremot poliser som inte går omkring med vapen 

väcker det säkert intresse och låter tala om sig som Englands Bobbys.  

Vi borde ta Norges erfarenheter till oss då det gäller pistolanvändning. Även då 

det gäller användning av våld rent generellt samt uppträdande i farliga situatio-

ner, eftersom norsk polis som utgångspunkt inte har skjutvapen att tillgå, utan 

måste sträva efter att finna andra lösningar. Ledande princip anger att polisen i 

alla situationer skall handla så att möjligast ringa skada och olägenhet förorsakas. 

Det är en viktig ledprincip inom polisverksamhet.  

Det finns andra maktmedel som teleskopbatong, pepparspray, möjligen elpi-

stol, som vi kanske diskuterar lite senare enligt talmannens önskemål. Tack för 

ordet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag får tacka ltl Mattsson för en mycket belysande exposé 

över hur polisen i olika länder är utrustad med allehanda skjutvapen. Jag har 

själv fått en hel del positiva signaler från poliskåren efter motionen blev 

känd.  Jag skulle vilja ställa en fråga till ltl Mattsson, kan ltl Mattsson styrka 

den bilden att det finns en viss förståelse bland poliskåren för ett sådant här 

initiativ? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag kan säga att den här uppfattningen är väldigt delad 

där. Det finns vissa poliser som tycker att det här är en bra idé och driver den 

framåt. Det är framförallt efter det att man går med kula i loppet i pistolerna, 

man tycker att det är alldeles för central del av polisens verksamhet det här 

med pistoler. Det är oftast de som har varit lite längre i tjänst. Det har också 

med utbildningen att göra. Är du utbildad med att pistolen är en central del i 

tjänsteutövningen så naturligtvis tycker man att man ska ha den i fortsätt-

ningen, också här på Åland. Jag tror att vi politiskt kommer att möta ett 

ganska stort motstånd från många av poliserna om man försöker driva ige-

nom den här frågan, så ärlig ska jag vara.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

lagutskottet.  
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Remiss 

6  Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om utbyte av tjänstevapen till elpistol (HM 
46/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag tänkte gå in i replikskifte med ltl Jansson angående hans syn-

punkter på elpistolen. I de utredningar jag har läst, finns inte ett enda fall där el-

pistolen har varit dödsorsaken. De utredningarna kommer till största delen från 

USA. De dödsfall som har inträffat har kunnat härledas till överdoseringar eller 

andra skador som åsamkats före eller efter att elpistolen använts. Man har kanske 

ramlat eller något sådant. Det finns inte heller undersökningar som visat att det 

skulle vara farligt, för de personer med dåligt hjärta eller personer som har pace-

makers, att bli träffad av en elpistol.  

I min motion som jag har lämnat in anser jag att vi borde byta ut de åländska 

polisers tjänstvapen mot en elpistol, som ett komplement till batongen och pep-

parspray. Jag tycker inte att ett skarpladdat vapen, med i vissa fall ammunition i, 

passar in på Fredens Öar och demilitariserade Åland.  

Det finns många fördelar med en elpistol jämfört med en vanlig pistol. Den är 

ofarlig och den är effektiv. Konventionella vapen, effekten av dem är att man ska 

få ont, man blir skjuten i benet, man kan inte fortsätta sitt anfall mot polisen osv. 

Många gånger kan det vara en drogpåverkad person, det visar sig att drogpåver-

kade inte känner smärta, det hjälper inte att man blir skjuten i benet, man fortsät-

ter sitt anfall i alla fall. Detta sker inte med en elpistol eftersom principen går ut 

på att man paralyserar musklerna. Oavsett om man är drogpåverkad eller ej, kan 

man, de facto, inte fortsätta sitt anfall. Det är säkert och effektivt sätt att få den 

anfallande personen på marken för att sedan sätta handklovar på.  

Undersökningar som jag läst visar positiva tendenser för elpistolens framtid. 

Skador på gripna personer har minskar med 67 % i Arizona. I Florida har miss-

tänkta dödskjutningar minskat med 78 %. Nu använder man det vanliga vapnet 

betydligt mycket mer förstås på andra sidan Atlanten, men även batonganvän-

dandet har minskat och skador på polismän har minskat tack vare införandet av 

elpistol. Det finns många fördelar med det också. Det fungerar på det sättet att el-

pistolen skjuter iväg två stål projektiler som är förbundna med elpistolen med 

varsin metalltråd. När de här pilarna fastnar i kläderna, de behöver inte gå in i 

huden, är det 50 000 volt som pulserar under fem sekunder på den träffade. Det 

resulterar i att musklerna i kroppen drar sig samman och ett kramptillstånd upp-

står. Inom en bråkdel av en sekund är den här förövaren helt oskadliggjord. Det är 

ett väldigt bra komplement till pepparspray och betongen.  

Det finns ingen anledning, jag understöder ltl Janssons motion, att det ska be-

höva finnas skjutvapen med riktig ammunition i hos de åländska poliserna. Är det 

så att det ska finnas, som jag skrev i min motion, så borde de vara inlåsta i bilen 

och väldigt sällan behöva användas.  

Fler poliser i Europa har börjat använda sig av elpistol, förutom Tyskland och 

England, används det även i vissa fall av den finska polisen. Det är 40 länder i 

världen som insett fördelarna med en elpistol jämfört med en vanlig pistol. Man 

oskadliggör den här personen utan att riskera ev. att ta livet av den personen eller 
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någon annan. Drar man vapen och skjuter så kan det vara rikorsetter, det kan 

vara så att en tredje person kan bli drabbad av det här skottet vilket inte gäller 

med en elpistol eftersom det inte spelar så stor roll var man träffar på personen i 

fråga. Den har bara en räckvidd på 5-10 meter.  

Därför föreslår jag att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att po-

lisen på Åland ges i uppdrag att byta ut sina tjänstevapen till elpistoler och däref-

ter låsa in de vanliga vapnen i bilen. Tack fru talman!   

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru talman! Det här är också en mycket intressant motion. Det skulle 

vara bra att införskaffa en elpistol för att se hur det fungerar. Det är bra att 

det finns något mellan pepparsprayen och en vanlig pistol. Det här är det 

idealiska att man kan oskadliggöra folk. Det borde även gå bra när det gäller 

djur, som vi oftare möter på Åland, ilskna djur i olika sammanhang. Man be-

höver man inte avliva djuret utan man kan stoppa dem på det här sättet.  

Man kan inte ta bort vanliga pistolerna, det är frågan om ett komplement. 

Det man också kan se är skillnad i, mellan Norge och Finland, är skjutav-

ståndet. Normalt har man ganska långa avstånd, när man skjuter med pistol, 

det beror också på hotet, man drar sig undan. Här kan man komma ganska 

nära och träffa, ofta under tre meter. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag tror att ltl Mattsons och jag är helt överens. Vi behöver inte 

ta bort de vanliga pistolerna. Vi ska göra det mer svåråtkomligt för personer 

runt om att få tag i den pistolen. Mitt förslag är att man har pistolen inlåst i 

bilen som i Norge och man frågar sin överordnade eller i extremfall tar pisto-

len ur bilen. Det finns egentligen inget argument för varför polisen ska bära 

ett skarpladdat vapen i hölstret, särskilt på Åland. Elpistolen är ett ypperligt 

komplement som ltl Mattsson sade. Det här med djuren hade jag inte tänkt 

på, det argumentet köper jag också.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

lagutskottet.  

 

Remiss 

7  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om en ökad representation i kontakt-
gruppen (HM 40/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Ålands demilitarisering och neutralisering är ett politikområde som 

alltmer upptar lagtinget. Inte minst Lissabonfördraget och det konstitutionella fö-

redraget är stora frågor där Ålands demilitarisering och neutralisering automa-

tiskt kommer upp.  

Under många år har demilitariseringen och neutraliseringen blivit och utveck-

lats till en del av den vanliga retoriken här i lagtinget. Det är en brist att vi saknar 

någon på den verkställande sidan, i regeringen, några personer med särskilt an-
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svar just för demilitariseringen och neutraliseringen. En funktion där kunskap 

samlas, där man gör utredningsarbete, där man för en kontinuerlig diskussion om 

hur demilitariseringen och neutraliseringen skall skyddas och förstärkas när värl-

den omkring oss förändras. Det finns ett organ som är gemensamt för utrikesmi-

nisteriet och representanter för de åländska myndigheterna. Den här kontakt-

gruppen som den kallas, tillkom, 1998 tror jag, när Tarja Halonen var utrikesmi-

nister. Tanken var att man gemensamt skulle utveckla och öka Ålandsexemplets 

användning i internationella sammanhang och öka informationen om demilitari-

seringen och neutraliseringen mellan Åland och Finland. Det var ett forum där 

man gemensamt skulle föra diskussioner. Den här kontaktgruppen har haft en 

sammansättning som beskrivs här i motionen. Från åländsk sida finns represen-

tanter från lagtinget, tidigare var riksdagsledamoten med i det här, från Ålands-

kontoret i Helsingfors finns det representation och från Åland Fredsinstitut. Det 

här en alldeles bra representation för Åland, men det saknas några som represen-

terar landskapsregeringen. Landskapsregeringen har ett fortgående ansvar också i 

de här frågorna. Därför så skulle det vara mycket värdefullt att landskapsreger-

ingen skulle ha en representant med i gruppen.  

Lagtinget inte arbetar hela året. Vi har inte heller ett sådant kontinuerligt an-

svar som administrationen har. Vi har inte heller det dagliga ansvaret för den ope-

rativa verksamheten, utan det står regeringen för.  

Om man vill att den här gruppen ska utvecklas och kanske göra mera än den 

har gjort hittills, så borde en representant från regeringen eller från förvaltningen 

vara med. Det här kan inte vara något problem för riket, jag hoppas att den här 

motionen räcker och att landskapsregeringen av eget intresse tar kontakt med den 

här kontaktgruppen.  

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Även denna motion tycker jag är en bra motion. Det vore bra om vi 

kunde komma till en lösning relativt snabbt. Vi vet tyvärr att det ofta blir så med 

motioner att de tar en väldigt lång tid att behandla. Vi har en sådan beslutsgång i 

lagtinget som tyvärr gör att vi oftast hinner enbart med att remissdebattera de här 

hemställningsmotionerna. Det leder till att mycket bra idéer som kommer via mo-

tionsvägen kanske bromsas upp.  

Jag delar ltl Sundbacks tankar, de kan verka som tankeväckare för regeringen. I 

detta fall kan man agera utan att motionen helt och hållet blir färdig hanterad i 

lagtinget. 

När det gäller kontaktgruppen, måste man konstatera att tillkomsten av grup-

pen var en väldigt bra sak. Gruppen har under åren som den har verkat, sen 1998, 

varit väldigt aktiv att sprida budskapet kring Ålandsmodellen som en lösning på 

ett problem som man haft mellan olika områden inom ett land.  

Jag tror också att det är viktigt att ta fasta på det här, se till att vi får ut den här 

informationen på bästa möjliga sätt. Dels är vi då med i ett internationellt sam-

manhang och kanske kan vara med också att hjälpa till för att lösa problem på 

andra ställen. Dels har vi ett egoistiskt syfte, ju mer information vi sprider om hur 

relationerna är uppbyggda mellan Åland och Finland, desto lättare är det också 

att resonera i andra internationella sammanhang. Förståelse för lösningar som 

kan behövas för Ålands del, jag tänker på diskussioner som har varit och ständigt 

är aktuella här, relationerna till EU. Ju mer kunskap man har ute i resten av värl-
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den om hur Ålandsmodellen fungerar, desto lättare kan det vara att hitta undan-

tag till lösningar som man också har, vad gäller parlamentsplatser och annat.  

Man måste lyfta fram att det är en lyckad och viktig grupp det här som man 

borde använda sig ytterligare av. Om vi ser på den motion som ligger, är gruppen 

från rikets sida rätt stor, vi har närmare tio personer som deltar i arbetet. Medan 

man från åländsk sida har fyra personer. Det borde inte vara något bekymmer att 

utöka den ytterligare. Det vore naturligt att de som har ansvar för det dagliga ar-

betet, landskapsregeringen skulle finnas representerad här. Ett annat alternativ 

vore att växla bort någon, men det är bättre att skapa en större bredd för att få 

bästa möjlig genomslagskraft att kunna vara med från åländskt håll och påverka 

inriktningen och se till att man får ut bästa möjliga av det. Från min sida, ett stort 

stöd för den motion som ligger.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.  

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls måndagen den 6 april 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum av-

slutades kl. 15.02 ). 
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Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Carina Aaltonen för uppdrag inom ramen för 

Emmaus International. Beviljas? Beviljas! 

  

Bordläggning 

1  Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål om för-
budet mot borrande av djupa borrhål (S 2/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8 april 2009.  

 

Andra behandling 

2  Lagutskottets betänkande nr 10/2008-2009 om godkännande av konventionen angåen-
de skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende 
på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om 
förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av 
mänskligt ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i 
dessa som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 
3 § i strafflagen (RP 7/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskus-

sion. 

Detaljbehandlingen vidtar. De i presidentens framställning ingående lagförslagen föreläggs 

för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

Lagförslagen är bifallna. Ärendets andra behandling är avslutad. 

 

Andra behandling 

3  Lagutskottets betänkande nr 11/2008-2009 om godkännande av de avtal om ändringar 
och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-
avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med an-
ledning av republiken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen (RP 
8/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskus-

sion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs 

för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

 Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 

 

Föredras 

4  Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Danne Sundmans enkla fråga om in-
dragning av övergångsställen (EF 14/2008-2009) 
Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lant-

rådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med anledning av 

svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, 

vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan 

rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. 
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För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden 

samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Danne Sundman.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Landskapsregeringen hade den 10 mars 2009 beslutat att dra in ett 

antal övergångsställen på södra Åland bl a två övergångställen längs Flakavägen i 

Lemland, vilka används frekvent av skolbarn. De är belägna mellan gång och cy-

kelvägar mellan by centrum och bostadsområde och korsar landsvägen. Även ett 

övergångsgångställe i korsningen Käringssundsvägen, Eckerövägen som utgör en 

fortsättning på en trottoar som är högt frekventerat sommartid. Flera av över-

gångställena är angivna som del av detaljplaner eller fastställda i vägplaner, varför 

förfarandet med landskapsregeringens beslut att dra dessa verkar märkligt. Valet 

av övergångställena förefaller inte heller tillräckligt genomtänkt, dessutom har de 

aktuella kommunerna inte hörts i frågan.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen, ställer jag till vederböran-

de medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Avser landskapsreger-

ingen att ompröva beslutet om att dra in övergångställen på södra Åland? 

 Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson 

Herr talman! Landskapsregeringen har beslutat att dra in ett flertal övergångs-

ställen på hela Åland. Första beslutet gäller västra och södra Åland. Vi kommer 

också att ta beslut att dra in övergångsställen på norra och östra Åland.  

Anledning till indragningarna är trafiksäkerhetsskäl. All forskning visar att det 

är farligare att korsa en väg eller gata på ett obevakat övergångsställe, än att gå 

över där det saknar övergångsställe. 

Man har konstaterat att det ger en falsk trygghet att korsa en väg på ett över-

gångsställe, då gångaren litar på att den annalkande bilisten stannar, när man går 

över vägen vilket bilisten inte alltid gör. 

Man har också konstaterat att hastigheten ökar vid övergångsställena, då en del 

bilister inte vill stanna för den annalkande fotgängaren.  

Övergångsställen vid skolvägar har ofta upplevts som en garanti för att skolvä-

gen är säker. Så är det inte. Tvärtom så visar internationella undersökningar att 

det är dubbelt så stor olycksrisk vid korsande av vägar på övergångsställen. 

Egentligen borde det vara så, vid alla övergångställen åtminstone längs skolvä-

gen, att borde det finnas ett arrangemang där hastigheten skulle sänkas till 30 

km/tim.   

Med detta skall man läsa att landskapsregeringen avser att stå fast vid sina tidi-

gare beslut och avser också att fullfölja projektet på hela Åland. Om det skulle visa 

sig att det på någon enstaka plats varit ett felaktigt beslut så kommer landskaps-

regeringen att ompröva detta.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! En forskning som trafikminister Karlsson hänvisar till är ju inte en-

tydig och beror på en rad omständigheter bl.a. belastningen på de här övergångs-

ställena och hur de är utformade. I landskapsregeringens beslut säger man att det 

handlar om övergångsställen som har mindre än 20 passage per dygn, det stäm-

mer inte. I Lemland passerar redan i dag många fler än 20 individer. När det gäll-

er Eckerö som nämns i frågan, är det sommartid väldigt högt frekventerat, och är 
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en naturlig fortsättning på en trottoar med ett mycket märkligt avslut vid vägba-

nans kant.  

De här tre övergångsställena borde man överväga att införa eftersom man har 

räknat med dem i detaljplaneringen. Vi har byggt en ny gång- och cykelväg i Lem-

land fram till det ena övergångsstället, nu tar man bort den här övergången! Det 

baserar sig på felaktiga uppgifter i så fall, man tror att de här övergångsställena 

har under 20 passage per dag.  

Min tilläggsfråga är: Det här är åtminstone, till två exempel, helt säkert en del 

av en vägplan, som har fastställts för gång- och cykelvägarna och vägarna som har 

byggts. Kan man bara ändra genom landskapsregeringens beslut på en vägplans 

innehåll? Borde inte en ny vägplan ställas ut?  Hur är juridiken? 

 Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson 

Herr talman! Ltl Sundman har fel, all forskning visar att det är farligare vid över-

gångsställen. 

I Malmö har man gått in för att dra in väsentligt många övergångsställen. Man 

har gjort en undersökning där man konstaterat att vid 600 övergångsställen un-

der en viss tid skedde 212 kollisionsolyckor med skadade fotgängare som följd. I 

ungefär 2500 korsningar, som saknar övergångsställen, har det under samma tid 

bara inträffat 35 kollisionsolyckor där fotgängare har skadas.  

Visserligen så är väl frekvensen större vid övergångsställena men det visar ändå 

en tydlig bild och en bekräftelse på vad forskning har visat.  

Det är en villfarelse, man tror att det är tryggt att korsa en väg på ett övergång-

ställe, man går över fast det kommer bil, man räknar med att bilen ska stanna. Det 

gör man aldrig om man inte går på övergångsställen. Då väntar man tills bilen har 

passerat. Vi vet att bilisterna kan bländas av solen, man kan sitta i andra tankar, 

eller på annat sätt eller av misstag köra utan att stanna vid övergångsställen.  

Mariehamns stad har dragit in ganska många övergångsställen den senast tiden 

pga olycksrisken i en stad. Då är det mycket värre på landsbygden.  

Jag, och vi i landskapsregeringen kommer att fullfölja det här arbetet med att 

göra trafiken säkrare på Åland. Inte leva kvar med gamla villfarelser och tro att ett 

övergångställe är säkrare, för så är det inte. Man har trott så tidigare, men nu vet 

vi att det inte är så. Vi kommer nog att fortsätta, det kan finnas på någon enstaka 

plats, där man kanske av andra orsaker anser att det borde vara kvar. Men då 

borde man bygga fysiska hinder så att man är tvungen att sänka ner till 30 

km/tim.  

Vi gör det av trafiksäkerhetsskäl. Det är en av våra stora uppgifter här på Åland.  

Ltl Danne Sundman     

Herr talman! Visst är det som trafikministern säger, om de här undersökningarna 

som har gjorts. Men det handlar om platser som inte har den karaktären som de 

här tre nämnda i frågan. Jag fick inget svara på det här med juridiken, huruvida 

man kan göra så här utan att ändra vägplanen? Nog är det väl en konstig politik 

om det är så att övergångsställen visar sig vara osäkra, tar man bara bort dem, så 

får barnen gå kors och tvärs över vägarna i stället. Man borde väl i samråd i kom-

munerna försöka göra de här övergångarna mer trafiksäkra med hastighetsned-

bringande anordningar eller mer belysning eller i övrigt göra miljön så att man ser 

bättre osv. Det har man gjort vid många övergångsställen. Det är märkligt att man 

inte har hört de drabbade kommunerna. Då har man inte heller i kommunerna 
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fått tillfälle att ta del av de här argumenten som landskapsregeringen har. Jag frå-

gar trafikministern, varför har man inte hört kommunerna? Kommer man att föra 

en diskussion med de kommuner som vill diskutera de här indragningarna?  

 Landskapsregeringsledamot Runar Karlsson 

Herr talman! För det första, juridiken huruvida det är vägplan eller inte vid över-

gångsställen, det kan jag inte svara på så här på rak arm.  

För det andra, jag håller med om att i det här fallet borde vi först ha hört kom-

munerna och sedan har gjort åtgärderna. Det kan jag hålla med om, men det hade 

inte inverkat på vårt beslut ändå. Kommunerna har inte insett den här kunskapen 

och förstår inte att det egentligen är tvärtom mot vad man tror. Det är trafikfarli-

gare med övergångsställen. Vi måste ta till oss de nya rönen, det som man trodde 

igår behöver inte vara sant idag. Vi måste vara lyhörda och följa med utveckling-

en. Vi anser att vi har gjort ganska mycket, med bl.a. broar, lätta trafiken kan gå 

under trafiken på många ställen runt Mariehamn. Vi har infört trafikhinder på 

många andra ställen. Det är alltid det här att göra det i paritet med biltrafiken. 

Det kan vara kontroversiellt, man tycker att det är för mycket hinder på vägarna. 

Det har Mariehamns stad fått uppleva ganska mycket. Det är en balansgång mel-

lan lätta trafiken och att bilisterna ska komma fram på rimligt sätt. Jag anser att 

vi jobbar på ett sådant sätt så att vi får det så bra som möjligt enligt de senaste rö-

nen, det är vår målsättning.  

Dåtidens kunskap, som tydligen Danne Sundman besitter, är inte dagens kun-

skap.    

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Remiss 

5  Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en postnummerreform (HM 3/2008-
2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! De åländska postnumren börjar samtliga med prefixet 22 som är en 

del av postnumren i Finland, en relik från forntiden, före Åland berikades med 

egen behörighet inom postväsendet. Det har alltid varit så sedan dess. För att 

markera det åländska postväsendets självständiga ställning, borde egna åländska 

postnummer införas. Samtidigt borde möjligheten för företagsvisa postnummer 

införas. Företag, myndigheter och andra som har behov av och intresse för ett 

eget postnummer, mot en avgift, skulle kunna beviljas ett eget postnummer. Det 

här är något som finns i flera europeiska länder, myndigheter och företag har 

egna postnummer. Det skulle främst användas av stora åländska företag, som dels 

har mycket post och dels vill ha det här som ett varumärke i sin adress. Det skulle 

inbringa lite intäkter, avgiften är, vad jag har förstått, ganska “furstlig” för att be-

viljas ett postnummer, det skulle den även kunna vara här.  
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Jag föreslår att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen att åtgärder vid-

tas för att genomföra en postnummerreform, så att landskapet får egna fristående 

postnummer samt att företagsvisa postnummer möjliggörs.  

Talmannen  

Ingen replik är begärd. Begäres ordet? 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet. 

 

 Remiss 

6  Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion om ett Ålandskontor i Bryssel (HM 7/2008-
2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! När det var dags för oss att börja skriva hemställningsmotioner bör-

jade jag fundera på vad man skulle kunna åstadkomma politiskt som skulle ha be-

tydelse för Åland? Mina tankar föll på vårt förhållande på Åland gentemot EU.  

Mycket av vår vardag i lagtinget, när det gäller lagar och lagstiftning kommer 

via EU genom direktiv och förordningar. De påverkar många ålänningars vardag, 

väldigt mycket. Alla förespråkare för EU som tycker att EU är det bästa på jorden, 

som anser att vi bör vara med i EU därför att vi ska påverka. Våra påverknings-

möjligheter, när det gäller EU arbetet, har varit ganska minimala. Våra ansträng-

ningar har gått ganska långsamt. Vi har hört att man ska komma in i behandling-

en i olika ärenden i så tidigt skede som möjligt, för att man ska kunna påverka, 

istället för att Ålands lagting blir en gummistämpel som får sätta EU:s direktiv till 

våra handlingar här på Åland.  

Jag hade förmånen att vara med på några resor till Bryssel, här under året. Den 

senaste resan jag var med på besökte vi "House of Scottland”. Vad de har förstått i 

Scottland, och även många företag också har förstått, att om man inte hörs och 

inte syns, då finns man inte. Det är något som vi på Åland skulle komma till rätta 

med genom att ha ett Ålandskontor i Bryssel precis som Åland har ett kontor i 

Helsingfors. Anledningen till Helsingfors kontorets tillkomst var att mycket av 

lagstiftningen tidigare skedde i Helsingfors. Den har nu flyttat ner till Bryssel. 

Därför tycker jag att det skulle vara av stor vikt att kunna ha två politiska lobbyis-

ter. Jag har förstått att lantbrukarnas organisation i Sverige har 40 lobbyister i 

Bryssel som talar för deras sak.  

Herr talman! Jag läser här upp motionen: Med tanke på att de flesta beslut som 

rör ålänningars vardag i form av lagstiftning sker genom EU-direktiv och förord-

ningar skulle det vara av största vikt att kunna påverka beslutsfattande i större ut-

sträckning. Inom EU finns dels det formella beslutsfattandet, dels lobbyverksam-

heten. Den senare vägen definieras av många som den framgångsrika om man vill 

få tillstånd förändring och påverkan genom ökad förståelse för Ålands speciella 

förhållanden. För att ta del av de möjligheter som lobbyverksamheten ger i form 

av inflytande borde ett lobbykontor etableras i Bryssel. Tanken är att Ålandskon-

toret i Bryssel skulle vara bemannat av två politiska lobbyister tillsatta av partier-
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na i lagtinget så att mandatperioden sammanfaller med lagtingets och så att en av 

dessa tillsätts av oppositionen och av regeringspartierna. Kontoret skulle vara av-

skilt från special rådgivaren i Bryssel men ha samarbete när det är befogat. Likaså 

skulle kontoret samarbeta med den av ålänningarna valda europaparlamentari-

kern och dess stab den dagen det möjliggörs. Täta kontakter med EU enheten och 

partikanslierna i Självstyrelsegården skulle förstås också vara en del av verksam-

heten. Kontoret skulle placeras strategiskt rätt och skulle givetvis bära den 

åländska flaggan på fasaden. 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer hos 

landskapsregeringen att ett åländskt lobbykontor etableras i Bryssel. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Efter att ha hört Nordberg presentation skulle jag vilja att han 

redogör för kostnaderna för ett kontor, en budget. Vad kan det tänkas kosta? 

Tanken att man skulle ha två politiska lobbyister, en hör till regeringen 

och en hör till oppositionen. Hur ska man jämka ihop de synpunkterna som 

de två har, så att Åland pratar med en röst?  

Ltl Mika Nordberg, replik  

Ja, första frågan vad gäller kostnaderna så beror det på många olika faktorer. 

Ska man hyra ett kontor på paradgatan eller ett som ligger lite avsides? 

Samma med lönenivån, det rimliga med EU arbetet och parlamentariker är 

att de har samma lönestruktur som hemmalandets parlament. Det finns in-

formation att tillgå när det gäller den saken.  

När det gäller att föra Ålands talan med en röst, så tror jag det behövs två 

representanter för den ena kan vara engagerad i en fråga som den andra inte 

är engagerad i.  

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till finansutskottet. 

 

Remiss 

7  Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om korrekt bild av Åland på Internet 
(HM 11/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Föregående talare sade att om man inte hörs och syns så finns man 

inte. Det är lite samma tema också nu när det handlar om en korrekt bild av Åland 

på Internet. Kanske vissa, som inte har satt sig in i det här, kan uppfatta att det är 

en enbart en symbolfråga eller vad handlar det om. Det finns dock ganska många 

praktiska olägenheter med den situation som råder idag. Jag återkommer till det.  

Det är från Internet som västvärlden idag, den stora majoriteten i varje fall, 

hämtar sina kunskaper. Man pratar om Internet som världens största bibliotek, 

då är det viktigt att det biblioteket är korrekt, att det som läggs ut är korrekt. 
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I dag är det svårt att urskilja Åland som en egen region på Internet, trots att vi 

har eget domicil. Landskapet blir ofta att framstå som en vanlig del av Finland. 

Med konsekvensen att framför allt bilden av och kunskapen om Åland blir felak-

tig, det försämrar också möjligheten för ålänningar att få service på svenska på 

nätet.      

För att erbjuda språkservice på internationella webbplatser blir det allt vanliga-

re med automatisk detektering, där man programmatiskt försöker lista ut vilket 

språk besökaren använder.  Detektering betyder att man använder ett program för 

att ta reda på olika inställningar; d.v.s. det hela sker automatiskt utan att använ-

daren/besökaren behöver göra något. Ett av de vanligaste sätten är att använda 

datorns IP-adress som är nummerserier vilka delas ut till olika Internetleverantö-

rer. Man kan då via olika databaser få fram vilket land leverantören befinner sig i .  

De IP-adresser som används på Åland kan alltså genom rätt registrering ange 

att språket är svenska, idag härrörs de flesta adresserna till Finland, vilket förstås 

leder till att språket blir finska. 

I dag är det så, att väljer en användare landsval i webbformuläret, så i rullgar-

dinslistorna med lista över länder saknas i regel Åland medan t.ex. Färöarna finns 

med, förstås. Enda kvarstående alternativet blir då Finland som i regel resulterar i 

att man får finskspråkig information.  

Jag sade inledningsvis att det inte syns att Åland är en som egen domicil och 

det framkommer inte heller att Åland "existerar" i de här sammanhangen. 

Datorernas operativsystem innehåller också landsspecifika inställningar som 

bestämmer måttenheter, tidszon och inte minst språk. Idag kan man i t.ex. Win-

dows, som är det mest använda, välja Färöarna men för oss ålänningar blir det 

Finland, med ovanstående problem som följd. Det intressanta är, att listor och IP 

adresser lagras centralt av olika företag/organisationer som sedan distribuerar 

dem antingen gratis, mot betalning eller som en del av deras programvara. Det 

här innebär att man kan påverka innehållet på ett ganska enkelt sätt, särskilt som 

inga myndigheter styr detta och dels för att alla är intresserade av få en så rättvi-

sande information som möjligt. Här kan man jämföra med Wikipedia där man 

måste gå in aktivt och rätta de felaktigheter som finns.  

Inom Ålands Framtid, var det vår medlem, Erik Schütten som påpekade detta. 

Han blir förvånad när han hela tiden ser de här felaktigheterna. Vi diskuterade att 

tillsätta en arbetsgrupp och börja gå igenom detta. Men det här är nog är en myn-

dighetsuppgift, att tillse att informationen om Åland är korrekt oavsett om det är 

på Internet eller i andra sammanhang. Det är mot den bakgrunden jag har lagt 

den här motionen. Jag har även funderat på någon typ av projektanställning men 

det här är ju en fortlöpande verksamhet. Det är ingen heltidstjänst, men det krävs 

att någon håller det under uppsikt.  

Jag har också undersökt om vår It enhet har jobbat med detta, med det ligger 

på sidan om deras arbetsuppgifter. Det är mera är informationsarbete än direkt 

datateknisk verksamhet.  

Landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren och jag, hade senaste fredag ett 

meningsutbyte om just vår It support enhet. De är väldigt duktiga på att se till att 

våra lite föråldrade datasystem fungerar. Deras arbetsuppgifter, det finns ingen 

utvecklingsenhet som kan gå igenom för att effektivisera, rationalisera eller för-

bättra samhällsservicen. Det hör inte i och för sig till den här motionen. Jag vill 

med det visa att det inte finns någon enhet som kan ta tag i det här, som jag ser 
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det, vikiga arbetet. Det vore intressant att se hur resten av lagtinget ser på det, 

framförallt finansutskottets ordförande, dit motionen ska gå.  

En informationsinsats krävs här, jag hoppas att man i finansutskottet går ige-

nom det här på ett seriöst sätt, se på vilket sätt man kan få det här att fungera.  

Det är ändå lätt från åländsk sida, trovärdigheten stärks av att vi idag har egen 

domän, AX och faktiskt existerar som en självständig region i Internetsamman-

hang. 

     Det är lite typiskt att man på Åland först lyckats få en egen domän godkänd 

men sedan inte har en aning om vad man skall ha den till eller dra någon som 

helst nytta av den. Idag är AX domänen en ganska okänd domän ute på nätet, inte 

ens svenska Internetproffs vet så mycket om den. Det som man inte känner till 

blir man lite skeptisk till, inte heller de större företagen här på Åland använder AX 

domänen fullt ut för att marknadsföra Åland och företaget.  

Avslutningsvis, herr talman, vi förslår i klämmen att landskapsregeringen till-

sätter en arbetsgrupp med uppgift att uppmärksamma Åland i de viktigaste Inter-

net sammanhangen. Om en arbetsgrupp är det bästa eller inte, det låter jag vara 

osagt.  

Vi föreslår också vidare, som en följd av det här, att lägga upp en strategi över 

hur åländska myndigheter i det dagliga arbetet skall använda och marknadsföra 

Åland på nätet. 

Det här är mera en informationsinsats än en datateknisk insats, så hoppas jag 

att finansutskottet hör Gunnar Westerholm som sakkunnig men även Ronny 

Lundström från It enheten. Jag tror de båda skulle ha värdefull information.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det är befriande att flera tar upp den här viktiga frågeställningen. 

När jag tidigare har pratat om de här frågorna, har det tyvärr varit för döva öron.  

Hur AX domänen hanteras, hur vi inom självstyrelsesystemet hanterar vår kan-

ske allra viktigaste symbol, när det gäller verklig betydelse. I klämmen sägs det att 

man ska lägga upp en strategi, för hur åländska myndigheter i det dagliga arbetet 

ska använda och marknadsföra Åland på nätet, även i Internet sammanhang. Det 

här motionerade jag om i fjol, jag förslog en ”cyber strategi” som skulle ta upp de 

här frågorna i ett samlat grepp.  

Varför det här är viktigt, det berör motionären mycket förtjänstfullt i presenta-

tionen. Fördelen som att få vara egna på Internet, innebär att vi får en mycket 

större synlighet än vad vi annars skulle ha som liten region. Vi är en försvinnande 

liten del av EU och ännu mindre del av världen. Tack vare den toppdomän på In-

ternet så tar vi plats bland dem som har det, ca 200 självständiga länder, det finns 

ett hundratal till, likvärdiga oss.  

Ur PR synpunkt är det av största vikt att vi nyttjar den här möjligheten. Det är 

även som motionären tar upp mycket förtjänstfullt, en självstyrelsepolitisk fråga. 

Ålänningarna idag missar mycket med självstyrelsens syfte i o m att AX domänen 

och de IP nummerserier som ålänningarna använder, har finsk flagg. Det finns ett 

ställe på Internet som heter IP2 location.com, där man gå in och titta vad man har 

för flagg på sitt IP nummer. Gör man det från Ålands lagting, kommer det upp 

finsk flagg, gör man det från landskapsregeringen så kommer det faktiskt åländsk 
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flagg. Lagtinget har finsk flagg och landskapsregeringen har åländsk flagg. Det 

står att man är i Helsinki i södra Finland. I landskapsregeringens serienummer 

står det att man är på Åland och Åland Islands och vädret är rätt och tiden är rätt 

osv. Det finns också stora problem med privata internet leverantörers flaggserier. 

Jag har diskuterat med leverantörer och de säger att de inte har möjlighet, det är 

så stort arbete för dem att gå igenom allt det här. Det är ingen som betalar för det, 

det här är nog myndighetsansvar, tycker de. Det anser jag också, det är självstyrel-

sens ansvar att reda upp det här.  

Lite annat, om man har t.ex. beställt något på Internet eller man ska fylla i 

adress, ska man ange land. I bästa fall finns Åland med som alternativ, men väl-

digt sällan. Men Färöarna och Grönland är alltid med och alla andra icke själv-

ständiga, självstyrande områden, men inte Åland. Där har utvecklingen gått lite 

framåt och lite bakåt. Den gick framåt när vi fick AX koden reserverad för oss i 

standarden, ISO3166, då började Åland dyka upp i listorna. Det har sedan visat 

sig att man inte använder standarden längre till alla delar. Man använder mer det 

som kallas IDD, telefonlandskodslistan. Där återigen, finns Grönland och Färöar-

na med, inte Åland.  

Min motion, som finns i något utskott och värmer hyllan, om en egen telefon-

landskod har visat sig blivit än mer viktig att så snabbt som möjligt behandla och 

godkänna för att vi måste få en egen telefonlandskod. Annars räknas vi hela tiden 

med i 358. 

Hur känd är AX på Internet? Med tanke på hur länge den har funnits, är den 

väldigt okänd fortfarande. Precis som motionären sade, är kännedomen ganska 

dålig i vår närregion även av experter som borde känna till det. Man borde aktivt 

marknadsföra AX koden, som jag också tidigare påtalat. Precis som man mark-

nadsförde Ålands flagga och som vi även har gjort med våra frimärken. Då blir 

den här symbolen mycket mera värd i praktiken. 

Det finns många andra problem som borde tas upp i en strategi. Företaget Go-

ogle hanterar Åland. Google har idag en sådan marknadsställning att det är viktigt 

att hur man som aktör på Internet behandlas av Google. Det lär vara så att Google 

favoriserar punkt.fi framom punkt.ax. Det kan vara tokigt att ha punkt AX domä-

ner för att man kommer längre ned på sökning osv. Detaljer är viktiga för åländs-

ka företag och aktörer som ska använda punkt.ax. Det ligger även i vårt intresse 

att försöka få det rätt.  

När det gäller andra centrala funktioner i Googles produktutbud, deras kart-

tjänst t.ex., då är det stort moln över Åland och ortsnamnet är dessutom på finska, 

vilket är felaktigt. Där har vi många kommersiella möjligheter för turistnäring och 

våra företag som går om intet.  

Alla de här bekymren sammantaget, om ni bara skulle förstå hur viktigt det är, 

man borde fort som attan få till en strategi, en arbetsgrupp för att lösa problemen. 

Vi har inte råd att låta den här utvecklingen gå oss ur händerna, vi borde agera så 

fort som möjligt. Jag rekommenderar utskotten, som har de här motionerna, att 

behandla dem i brådskande ordning inkl. den här.    

Vi har en myndighet, som åtminstone med lite kreativt tänkande, kunde påfö-

ras den här uppgiften. Det är datainspektionen, som kanske inte har det sagt i sin 

lagstiftning, men som kanske kunde styra det här arbetet och samordna det med 

extra tilläggsresurser. Även i de här kärva tiderna är det här en så viktig fråga att 

den behöver få ekonomiska resurser om det behövs, tack.  
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Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag tyckte det var ett intressant anförande ltl Sundman höll. Det är riktigt att 

han och jag, tror jag vågar påstå, har drivit de här frågorna i många olika 

sammanhang. Jag blir lite förvånad att regeringspartiernas bänkar mer eller 

mindre är tomma och även finansutskottets medlemmar mer eller mindre 

lyser med sin frånvaro. Det är en viktig fråga, det är en praktisk dimension, 

det är inte bara en självstyrelsepolitisk dimension.  

Det som ltl Sundman tog upp om en mera sammanhållen IT strategi, hål-

ler jag med om. Jag håller även med om att den här motionen är enbart en 

del av en sammanhållen IT strategi, det är ändå en viktig del.  

AX som toppdomän, jag har förstått att det är ca 250 registreringar som 

görs per år på Åland. Det är chefen för landskapets IT enhet som ska hålla i 

det på sidan om allt annat. Man har aldrig riktigt satsat något från land-

skapsregeringens sida när det gäller IT utvecklingen, kanske pga oförstånd.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman, jag tror inte de har förstått omfattningen och vikten av de här pro-

blemen. När det gäller registreringen av AX domäner, går den smidigt och 

problemfritt. Jag har själv registrerat ett tiotal AX domäner, servicen är yp-

perlig. Det finns inte resurser på IT enheten att ta tag i de här bekymren. 

Man kan möjligtvis uttala sig om vilka bekymmer det finns, och vad man 

borde göra men det dagliga support arbetet där måste gå före, annars blir det 

nog ”liv i luckan” om inte datorerna här i huset fungerar. Man borde skilja ut 

det här och lista problematiken, börja arbeta med lösningar. Vissa saker är 

enkla att lösa, det kan handla om enstaka telefonsamtal, andra är mera tids-

krävande och omfattande och bör lösas strategiskt av landskapsregeringen.  

Ltl Anders Eriksson, replik  

Det är lite beskrivande för den förvaltning vi har. Tittar man på IT support 

enheten, ingen skugga över dem, det gör sitt bästa med ett ganska hopplöst 

datasystem egentligen. När det gäller den här utvecklande biten som jag ef-

terlyst många gånger, hur man kan effektivisera och underlätta arbetet, så 

finns det ingen strategi. Inte heller för de här frågorna som tas upp i motio-

nen.  

Det som ltl Sundman sade, om att det här arbetet kanske kunde skötas via 

datainspektionen, är något som jag inte har tänkt på tidigare. Kanske någon 

från finansutskottet vill ha vänligheten att syna det kortet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Ja, herr talman! Det kan jag garantera att korten kommer att synas i finans-

utskottet. Det här är en motion som kommer dit och där har jag själv säte 

och stämma. Det ska vi försöka se till och knappast motsätter sig någon det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag vill hålla med både huvudmotionären Anders Eriksson och det 

inlägg som ltl Danne Sundman hade, i allt vad de sagt. Den här motionen är syn-

nerligen väsentlig, både ur praktisk, som ltl Anders Eriksson sade, och ur självsty-
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relseideologisk synpunkt. Det är riktigt som ltl Sundman sade att punkt AX är 

idag den mest betydelsefulla av våra utåtriktade symboler för de självstyrda 

Åland. Det är illa att man inte har orkat följa upp det gedigna arbetet som gjordes 

för att vi i tiden skulle få AX symbolen. Det är synd att det finns ett land som hette 

Albanien, att vi inte fick den mest korrekta symbolen.  

Den insatsen, som förra kanslichefen Elisabeth Nauclér gjorde i det här sam-

manhanget, var faktiskt väldigt stor. 

Orsaken till att jag begärde ordet, är det som liberalerna ofta brukar säga, vi ska 

använda och utveckla den självstyrelse vi har. Det här är ett sådant exempel och 

sannerligen är det ett sådant exempel som redan nämndes i fjolårets motionsflod. 

Det lämnades också in av ltl Sundman motion nr. 20 2007-2008, som har legat 

ett år den 4 april i lagutskottet. Lydandes att lagtinget hos landskapsregeringen 

hemställer om det IT politiska programmet uppdateras samt att en “cyber strate-

gi” för Åland utarbetas. Den här motionen som vi behandlar idag ligger väldigt 

nära det ämnet också, det är en del utav det ämnet.  

Den kanske allra viktigaste motionen ur symbol frågan tillsammans med an-

vändningen av punkt AX så är motion nr. 13 2007-2008.  Även den ligger i fi-

nansutskottet, som tydligen inte har börjat behandlat den ännu, eftersom ltl 

Sundman, som sitter med i finansutskottet inte kunde informera om det när mo-

tionen nämndes.  

Den kanske allra viktigaste i närtid är telefonlandskod för Åland. Jag är kritisk 

till hur lagtingets utskott arbetar. Det här är viktiga självstyrelsepolitiska frågor, 

som man inte bryr sig om att behandla, trots att man har tid. Imorgon har vi i lag-

tinget utskotts dag. Vi har just blivit informerade om att utskotten inte samman-

träder imorgon pga andra partipolitiska skäl. Det är ur lagtingsordningens syn-

punkt fullständigt oacceptabelt. Utskottsarbete ska gå före allt annat politiskt ar-

bete. Det vet vi, och det bör fullföljas. Landskapsregeringen bör också beakta det. 

Då blir viktiga politiska frågor långsammare behandlade, om de alls blir behand-

lade, eftersom man säger att man inte hinner. Det är inte många representanter 

från finansutskottet här. Jag tycker att man borde skämmas för att man inte har 

tagit upp de här motionerna, som finns från tidigare, till behandling. 

Jag tar också tillfället i akt, herr talman, och ställer frågan till landskapsreger-

ingen, Varför jobbar man inte med de här frågorna som finns i de här tre motio-

nerna? Om AX domänen, om uppdatering av det IT politiska programmet utgå-

ende från de tankegångar som här har framförts i lagtinget, som säkert alla fram-

stegsvänliga ålänningar och lagtingsledamöter, är överens om. Var ligger frågan 

om telefonlandskod för Åland? Det är bra det här med motioner, att man får dem 

behandlade i utskott, men det ger inte mycket politiskt reellt resultat. Utan det är i 

landskapsregeringen som de frågorna måste drivas om det ska bli något. Det tar 

länge i den här “cybervälden” vi lever i att gå via motioner, man fördröjer frågan 

med ett par år om inte landskapsregeringen jobbar. När det kommer bra initiativ i 

från oppositionen, så skall landskapsregeringen hugga direkt. Då klarar man ock-

så motionsbehandlingen snabbare i utskotten om det är skött redan på landskaps-

regeringen.  

I den åländska partipolitiken, det här vanliga bröstvärnsbyggande, kommer 

förslaget från fel håll gör vi ingenting, sitter stilla i båten och självstyrelsen ut-

vecklas inte särskilt mycket. Jag ställer den här frågan till landskapsregeringen 

vad har man åstadkommit hittills? 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag vill hålla med ltl Jansson att det är frustrerande att de här 

initiativen inte behandlas. Jag har själv vid ett tillfälle påpekat det här i fi-

nansutskottet. Jag kommer att ta upp det här till diskussion i finansutskot-

tet, vi borde behandla de viktigaste motionerna. Det är som ltl Jansson säger, 

att det är landskapsregeringen som borde agera, så brukar det vara med mo-

tionerna. Man brukar få se dem förverkligas efter en tid. I de här frågorna 

har jag inte sett någon reaktion. Det är tråkigt för det här ä viktigt saker, man 

har inte förstått vikten av det här, tror. Man tror att det är svårt att genomfö-

ra, men till vissa delar är det enkla åtgärder, men det måste göras av behörig 

myndighet. Annars kan en privat person göra det här. Jag hoppas på en bätt-

ring och jag stöder ltl Jansson i hans strävan att det ska bli en bättre behand-

ling av motionerna.    

Ltl Roger Jansson, replik      

Herr talman! Vi är av naturliga skäl överens. Det intressanta just nu är det 

svar som kan komma från landskapsregeringen i de här frågorna, hur pass 

sakenliga och framåtsyftande de är. Jag ser att näringsminister Mattsson 

som är närvarande, gratulerar till det, har begärt ordet. Uppenbarligen 

kommer vi att få ett svar men vad jag förstår är ju ändå de här ärendena på 

en annan ministers bord. Hoppas att vi sen kan få kompletteringar, från det 

hållet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik  

Tack, herr talman! Vad gäller då utskottsmöte, så kommer lagutskottet att 

mötas i morgon kl. 9 som planerat. Vi har inte fått annat besked, i o m att vi 

har kallat en hel del personer för hörande så utgår jag från att det ligger fast. 

Jag delar helt ltl Janssons synpunkter på motionerna och lagutskottets 

hantering av oerhört angelägna motioner, där vi kan konstatera att opposi-

tionens initiativ har hållits som en form av gisslan i lagutskottet. Man har 

motiverat avsaknaden av en bearbetning av motionerna i o m att vi har en 

presidentframställning, Lissabonfördraget, så händer inget med motionerna, 

till dess att det finns ett betänkande i de här större frågorna. Nu har saker 

och ting börjat lossna, vi har t o m så vi har kunnat upplysa lagtinget om att 

vi har börjat titta på ramlagsmotionen som ltl Jansson har lagt fram.    

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik      

Herr talman! Ärenden berör huvudsakligen finansutskottet, där man valt att 

inte behandla motioner trots att man jobbar tillfälligt väldigt intensivt med 

budgeter. Däremellan har man inte så mycket ärenden, så man borde hinna. 

När man diskuterar finansutskottets behandling så är det också skäl att titta 

på övriga utskott.  

Jag för min del är glad. Den här ganska kraftfulla kritiken, som levereras 

här i salen mot att utskottsmajoriteten inte bryr sig om det demokratiska in-
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strument som lagtingsordningen innehåller, i form av initiativ från de 30 le-

damöternas sida. Att den kritiken nu börjar ta skruv och alltmera motioner 

har börjat behandlats. Det är positivt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamot Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Jag har med intresse följt debatten kring den här motionen och 

därmed också relaterat till den tidigare motionen från ltl Sundman.  

När det gäller utskottsarbetet så blandar jag mig inte i det. Jag har tidigare 

hänvisat till att det finns någon form av tradition, och att den tydligen inte har 

förändrats. Nu förväntar man sig och framför åsikter att det borde ändras. Det 

kanske är rätt.  

Till sakfrågan i den här Internetbilden av Åland, tycker jag att det är självklart 

att det här är en ny självstyrelsepolitisk fråga, den har en sådan dimension. Efter-

som det är där det mesta avhandlas idag i ”cyberspace”. Allt mer finns i ”cybers-

pace” man får mer och mer information om att ”jag såg er ”eller ”jag såg det” på 

Internet. Det är självklart att båda de här frågorna tillsammans har en sådan vikt 

att de borde få en behandling av landskapsregeringen på förhand, före lagtinget 

har tagit ställning till det.  

För min egen del, finns det en viss beredning, som handlar lite om det här trots 

att det påtalades att det här inte är mitt bord. Då vill jag säga att det här är en så 

stor fråga, det är självstyrelsepolitik i förlängningen, det som syns utanför Åland. 

Därför finns den nog eller borde finnas på alla ministrars bord, som intresse.  

Vi måste vara medvetna om hur snabbt utvecklingen går i vår omvärld. Är det 

så att vi inte är med och fattar våra beslut för oss, så gör någon annan det, för vi 

gör ett aktivt val att inte fatta ett beslut. Det är också en form av ett beslut, som 

gör att vi blir på efterkälken. Beslut fattas hela tiden. Som flera har sett och note-

rat, så hade vi en väldigt bra föreläsare här som heter Chris Miller. Hans beskriv-

ning om hur etervälden utvecklas, den är helt otrolig. Man behöver bara se den 

där filmen som några av ledamöterna har kunnat se. Varje gång man ser den, får 

man nya tankar över hur snabbt välden förändras. Då gäller det att vi förändras 

med den. Inte att vi förändras av den.  

Ltl Anders Eriksson, replik  

Herr talman! Om jag förstår näringsministerns anförande rätt så insåg han 

att det här var viktiga frågor. Visst är det helt sant som han säger, att om vi 

inte gör något så blir vi på efterkälken. Det som vi är intresserade av, från 

oppositionen sida, är vad landskapsregeringen gör. Eller varför inte land-

skapsregeringen gör något? Det är det som gör att vi blir på efterkälken. Jag 

har, i andra sammanhang, påpekat varför man inte använder IT för att effek-

tivisera, förbättra, förändra, om jag använder näringsministerns ord. Varför 

gör man inte det? Det här är inte bara en självstyrelsepolitisk fråga, det är 

också en näringspolitisk fråga. Exempelvis folk i näringslivet ska kunna fylla 

i blanketter, vara i kontakt med landskapsmyndigheterna i tid som passar 

dem. Det här är arbetet, som så mycket annat, har gått i stå med den här 

landskapsregeringen. Det är vi bekymrade över, vad tänker man göra för att 

vi inte ska bli alltmera på efterkälken?  
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Landskapsregeringsledamot Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När jag talar om vi så menar jag landskapsregeringen. Jag 

tycker det här är en fråga som landskapsregeringen definitivt skall jobba 

med. I den mån jag kan påverka det så skall jag göra det. I allra högsta grad 

är det en näringslivsfråga, som ltl Erikson sade. IT blir mer och mer, kanske 

helt övergripande inblandad i allt vad näringsliv och samhället sysslar med. 

Hela den offentliga miljön borde vara på samma nivå. Jag är den första att 

skriva under och stöda de tankegångarna. Jag vill också vara med och ut-

veckla den offentliga förvaltningen i den riktningen.  

Ltl Anders Eriksson, replik   

Allt det där låter riktigt bra, däremot känner man inte igen den värderande 

näringsministern när han är så blygsam och säger att i den mån han kan på-

verka. Han är en av sju ministrar, han har all möjlighet i välden att påverka. 

Får han inte liv i den ministern som är ansvarig för de här frågorna, så får 

han be lagtinget om hjälp. Vi kommer att hjälpa till.  

Landskapsregeringsledamot Jan-Erik Mattsson, replik   

Herr talman! Min blygsamhet förbjuder mig att vara yvigare i min ord föring. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren 

Herr talman! Den som är ansvarig för de här frågorna i landskapsregeringen är fi-

nansansvariga Mats Perämaa.  

Ett axplock ur 2009 års budget är att landskapsregeringen visst jobbar med 

dessa frågor. Det är meningen att man ska samordna förvaltningens IKT utveck-

ling, gällande drift och kommunikation, och den allmänna utvecklingen när det 

gäller hela förvaltningen.  

Målsättningen för 2009 är att utarbeta ett nytt IT politiskt program. Det finns 

klara besked i 2009 års budget att målsättningen är att skapa bättre förutsätt-

ningar för att landskapsanställda ska kunna tillämpa distansarbete. Det har varit 

efterfrågat under flera år. Det pågår ett stort omfattande arbete med att få till 

stånd ett räkenskapsverk, som inte bara moderniserar förvaltningen, utan den ef-

fektiviserar den också.  

Det här var ett axplock, men som vi alla vet, så är situationen extraordinär, ef-

ter att landskapsregeringen lade sin budget för 2009, så har vi startat om budget-

processen. Det håller vi på med ända tills dags dato. Situationen är extra ordinär, 

men det här är också en viktig fråga, en viktig framtidsfråga, det håller jag helt 

och hållet med, tack.  

Ltl Roger Jansson, replik      

Herr talman! Det var det sista som minister Sjögren sade, som jag studsade 

till på, den ekonomiska nedgången skulle försvåra den här typen av arbete. 

Jag antar att vi har oförändrat antal tjänstemän. Där här blir en fråga om po-

litiska prioriteringar. Det är bra att det står i budgeten att man avser att göra 

det ena och det andra. Det intressanta är när? Det har gått en stor del av året 

redan. Vad kommer att hända under året? Hur kommer man att förfara när 

det gäller frågan om AX domänens vidareutveckling och korrigering i an-



 

 

246  

vändningen på Internet? Samma gäller frågan om telefon landskoden, en 

väldigt intressant fråga.  

Landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren, replik 

Det är helt sant, prioriteringarna och de här 3 månaderna som har gått på 

2009. har vi jobbat med tilläggsbudgeten och det svåra ekonomiska läget 

som landskapet befinner sig i. När det gäller de konkreta frågorna så ber jag 

att lagtingsledamot ställer de frågorna till finansansvariga vid tillfälle.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik  

När minister Sjögren sade att man skulle utarbeta ett IT program, så blir det 

ofta när man diskuterar i politiska sammanhang att man ska utarbeta ett 

program, utreda osv. Det är ett arbetssätt som inte är anpassat till det tempo 

som IT världen lever i.  

När det gäller det som motionen tar upp, att man skulle slå fast en strate-

gi, ha ett målmedvetet arbete för att tillse att AX får den rättmätiga upp-

märksamhet den ska ha på Internet, det behöver man inte ha något program 

för, det behöver man inte utreda. Det kan man bara sätta igång.  

Jag håller med ministern med att det är extraordinära tider, men just där-

för är det oerhört viktigt att få igång det här. Här kan man spara massor av 

pengar bara man har en fastslagen IT strategi, som jag har nämnt redan 

många gånger, som kan förbättra och effektivisera den offentliga förvalt-

ningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till fi-

nansutskottet. 

 

Remiss 

8 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ensamförsörjares ekonomiska si-
tuation (HM 21/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Eftersom huvudmotionären, har den stora lyckan att få vara i Paris 

idag, så förslår jag att motionen bordläggs till 29.4.2009. 

Talmannen 

Begäres ordet? Talmannen uppfattar tystnaden som att alla understöder förlaget om bord-

läggning. Ärendet är bordlagt.  
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Remiss 

9  Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en landskapsborgen för körkort (HM 
47/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag har lämnat in motion nr.47 som handlar om att man skulle ut-

öka möjligheterna att ge landskapsborgen på samma sätt som man gör med stu-

dielån idag.  

Trenden runt om oss, både i Sverige och i Finland, är att färre ungdomar tar fö-

rarexamen i samband med att de fyller 18 år. Så är det inte på Åland ännu men 

med tanke på de ekonomiska tider vi är på väg in i så kanske det blir ekonomiskt 

problematiskt för vissa att ev. i framtiden kunna ta körkort, som jag är anser är 

väldigt viktigt att ha. Många inflyttade har svårt att få jobb pga att de inte har kör-

kort. För att motverka den här trenden på Åland så tycker jag att landskapsreger-

ingen skulle vidta några åtgärder, som skulle öppna möjligheterna att vara flexi-

bel, att kunna ge landskapsborgen om man inte själv har de ekonomiska förut-

sättningarna för att skaffa sig en förarexamen. Det ligger både i den enskildes och 

i samhällets intresse att så många människor som möjligt har körkort, och där-

med kan vara tillgängliga att komma ut i arbetslivet.  

Dagens arbetsmarknad ställer ofta ökade krav på den enskilda arbetstagarens 

rörlighet, varför många arbeten kräver att man har körkort. För att få fler unga 

och inflyttande att, inom rimlig tid, klara av sin förarutbildning tycker jag att 

landskapsregeringen skulle se över möjligheterna till särskilda körkortslån på 

samma sätt som man ger studielån. Det här skulle inbegripa att landskapsreger-

ingen garanterar borgen för den som via bank tar lån för att finansiera sitt kör-

kort. Modellen med körkortslån kan lämpligen gälla för den som tar sitt körkort 

innan 25 års ålder eller är nyligen inflyttad till Åland. Det ska inte innebära en 

kostnad för landskapsregeringen. Det ska vara förenat med tydliga villkor såsom 

att förarutbildningen skall klaras av inom rimlig tid och omfattas av tydliga åter-

betalningsvillkor.  

Med det så hänvisar jag och önskar att lagtinget hemställer hos landskapsreger-

ingen om att möjligheter till landskapsborgen ges till personer under 25 år och ny-

ligen inflyttade till Åland som avser att ta förarexamen.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack herr talman! Bra och intressant förslag av ltl Karlström. Det är alltid 

viktigt med sysselsättningsfrämjande åtgärder. I regeringens handlingspro-

gram finns det plan om att stifta en lag om social kreditgivning som skulle ge 

samma rätt till lån för befolkningen som i ltl Karlströms förslag. Dessa låns 

syfte är att hjälpa människor att klara av sin egen försörjning. Det kanske 

skulle ha samma verkan, tack. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

En kort fråga då även om man kanske inte ska ställa den i replik. I hand-

lingsprogrammet är det meningen att låna från landskapsregeringen eller 
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syftar det till att ge landskapsborgen, så att personerna kan låna från bank? 

Det är ganska stor skillnad.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Dessa lån ges normalt från socialkanslien, just i sysselsät-

tandefrämjande syfte. Det är lån som kommunen ger och man betalar tillba-

ka det till kommunen.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det viktiga för mig i det här fallet är att personerna kommer så 

snabbt som möjligt ut i arbetslivet. Det kan handlar om att inte har körkort, 

som krävs för att komma in i arbetslivet. Det viktiga är inte på vilket sätt det 

görs, utan att syftet uppfylls. Jag tycker bra att man kunde utöka systemet 

med studielån till att inbegripa även körkort som också är en sorts utbild-

ning. Det kanske skulle vara det enklaste sättet, att inte behöva gå via de so-

ciala myndigheterna. Man skulle se det här som ett sätt att vidareutbilda be-

folkningen, men se till att de betalar det själv och gör det så snabbt som möj-

ligt så man kommer ut i arbetslivet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till fi-

nansutskottet. 

 

Remiss 

10. Ltl Barbro Sundbacks hemställningsmotion om kompensation för skattebortfall (HM 
50/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Dagens plenum tycker jag är en sorglig tillställning. Regeringen 

saknas i stort, förutom förstås regeringsledamot Katrin Sjögren, som direkt inte 

har ansvar för de motioner som nu tas upp och behandlas. Majoritetsblocket är i 

stort sett utsuddat, några tappra själar som sitter kvar här. Majoriteten består av 

oppositionen i lagtinget. Finansutskottet, vars motioner vi behandlar, är ytterst 

sparsamt representerade.  

Herr talman! Vad är det för mening med det här plenum vi har? Jag kan inte se 

någon enda mening med det. Möjligen att vi står här och pratar och får någon rad 

i Tidningen Åland och Nya Åland.   

Mitt förtroende för den här regeringen, om det inte är slut, så är det väldigt 

nära. Ett lagting ska stifta lagar, ta budgetar, behandla meddelanden och andra 

frågor som regeringen lägger fram för lagtinget. Vi får ju ingenting, vi har en fråga 

om att jämställdhetsdelegationen ska dras in, och en fråga om var man får parke-

ra sin cykel? Säkert kan det vara intressant för många som cyklar. Men vad är det 

för prioritering? Men är det detta som för dagen är huvudfrågorna för regeringen 

Viveka Eriksson? Då är det här lagtinget illa ute.  

Sedan är det så, herr talman, att vi ombeds att stanna hemma första veckan i 

mars för att regeringen ska få tid på sig att komma med tilläggsbudgeten. Idag 
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skriver ni den 6 april och vi har ännu inte sett röken av tilläggsbudgeten. Vi har 

suttit här i en månad, med en veckas uppskjutning och med ledigt en vecka för att 

vänta. Ingenting har vi hört, nu har vi vissa utsikter att få en budget, men den bör-

jar vi diskutera den 17 april. 

Herr talman! Det går för långsamt, det för ineffektivt. Det här är inte bra, det är 

dålig politik som förs i Ålands lagting just nu. Det beror på majoritetsblocket och 

den sittande regeringen, som inte förmår att leverera det som de enligt sitt eget 

handlingsprogram har ansvar för. Tiden går! Dag efter dag!  

Talmannen 

Talmannen önskar påminna om att ärendet är kompensation för skattebortfall.  

Ltl Barbro Sundback 

Den diskussionen är kopplad till det nordiska skatteavtalet, den är oerhört viktig. 

Den berör i första hand finansutskottet och finansministern. De är inte här, ska 

jag då stå och prata för oppositionen eller vem ska jag prata för? Gör det, får vi 

som svar här av majoritetsrepresentanterna.  

Om det dessutom är så här talman, att utskotten nu inte heller ska sammanträ-

da så som vi har kommit överens om, då blir det ännu mera meningslöst, att pre-

sentera motioner. Oppositionen förväntas komma med egna förlag. Det gör vi 

minsann. Vi kommer med motioner. Om de som ska behandla dem inte är här och 

tar emot det? Om de inte ska sammanträda för att behandla något? Så är det ju 

fullkomligt meningslöst att vi håller på det här sättet.  

Jag har lagt ner arbete på den här motionen, både tankemöda och skriftligt har 

jag arbetat med den. Jag tror att den är viktig, jag tänker inte stå här och prata i 

luften. Jag föreslår att den bordläggs till den 20 april.   

Ltl Anders Eriksson, replik  

Herr talman! Jag understöder bordläggning, men jag vill också säga att det 

inte är ofta som ltl Barbro Sundback brukar bli känslosam, men jag förstår 

den här frustrationen till fullo. Jag har känt den själv länge, länge. Det är 

faktiskt läge för regeringspartierna att skärpa till sig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ltl Sundback har föreslagit bordläggning till 20.4.2009, under-

stödd av ltl Anders Eriksson. Ärende är bordlagt till den 20.4.2009. 

 

För kännedom 

Landskapsregeringens framställning om upphävande av landskapslagen om landskapet 
Ålands jämställdhetsdelegation (FR 13/2008-2009) 

Landskapsregeringens framställning om parkeringsregler (FR 14/2008-2009) 
Ärendena upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 april 2009. 

Landskapsregeringens meddelande om utvecklingsplan för utbildningsorganisationen på 
gymnasialstadiet på Åland (M 3/2008-2009)  
Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 15 april 2009. 
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Plenum slutar 
Nästa plenum hålls onsdagen den 8 april 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslu-

tades kl. 14.20). 
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Meddelande  
Lagtingsledamöterna ombeds att ha beredskap till ett extra plenum fredagen den 24 

april 2009 kl.9.30 varvid de hemställningsmotioner som avförts samt eventuellt kommer 

att avföras från föredragningslistan tas upp till behandling.   

Remiss 

1 Landskapsregeringens framställning om upphävande av landskapslagen om landskapet 
Ålands jämställdhetsdelegation (FR 13/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Landskapsregeringen föreslår i framställningen att landskapslagen om 

Ålands jämställdhetsdelegation skulle upphävas.  

Bakgrunden till jämställdhetsdelegationen är ganska lång och snårig. Det tar 

sin början redan på 70-talet. Då tillkom på några aktiva kvinnors vägnar, ett arbe-

te i en jämställdhetskommitté. Jämställdhetskommitténs uppgifter var att be-

främja jämställdhetsarbetet, att på olika sätt utveckla jämställdhet i samhället och 

i landskapet. Det här var ett arbete som skedde mycket på ideell basis. Det fanns 

inte sekreterartjänster. Det fanns ingen lagstiftning som låg till grund för det här 

arbetet. Därför skrevs en hemställningsmotion, landstingsåret 1979-1980. En mo-

tion som hade förslaget att anställa en sekreterare vid kommittén. Den här motio-

nen behandlades av kulturutskottet av någon anledning. På den tiden ansågs väl 

jämställdhetsfrågor höra till det kulturella området. Motionen undertecknades av 

ltl Mirjam Öberg och ltl Barbro Sundback. Den fick ett positivt behandlande i kul-

turutskottet. Man måste, pga formella skäl, förkasta motionen, men man förslog 

ändå att betänkandes skulle bringas till landskapsstyrelsen till kännedom. Kultur-

utskottet skrev: "Med beaktande av jämställdhetskommittén, dessutom i enlighet 

med sin instruktion, kontinuerligt ska engageras i en mängd ärenden, anser kul-

turutskottet att kommittén verkligen behöver en utomstående sekreterare för att 

kunna arbeta effektivt osv". Det här ledde till en lagmotion, som också behandla-

des i kulturutskottet. Den här lagmotionen förslog att man skulle tillsätta en jäm-

ställdhetsdelegation i landskapet. Kulturutskottet biföll lagmotionen vilket ledde 

fram till att en jämställdhetsdelegation tillsattes 1982.  

Jämställdhetsdelegationen har varit banbrytare i arbetet inom jämställdhetsar-

betet och man har lagt grunden för den situation vi har idag. Man har sett till att 

den första sekreteraren som fungerade på halvtid blev en heltids jämställdhetsin-

spektör. (Herr talman, jag blir lite störd, det pratas ganska mycket). 

Den dåvarande jämställdhetsinspektören blev så småningom en jämställdhets-

chef. En jämställdhetslag antogs i slutet på 80-talet. Lagstiftningen har gått vida-

re, man har också utvidgat verksamheten till att utse en diskrimineringsombuds-

man som har övervakar jämställdheten inom den offentliga sektorn.  

Man har utarbetat system där årliga program antas av landskapsregeringen och 

också för första gången under den här mandatperioden, ett fyraårigt jämställd-

hetsprogram som är antaget av lagtinget och behandlat i alla dess utskott ordent-

ligt. Jämställdhetsprogrammet uppföljs av årliga handlingsplaner där man kon-

kret drar upp riktlinjerna för hur man ska jobba under året. Vi har ansvarig leda-

mot inom landskapsregeringen som ansvarar för jämställdhetsfrågorna.  
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 Med andra ord, strukturerna har utvecklats sedan slutet av 70-talet, början på 

80-talet. Jämställdhetsdelegationen har genom sitt arbete gjort sin fortsatta verk-

samhet obehövlig därför att de strukturerna finns nu inbakade i det ordinarie sy-

stemet.  

Landskapsregeringen förslår därför att man skulle upphäva lagen om jäm-

ställdhetsdelegationen och i det fortsatta arbetet arbeta på ett annat sätt.  

Vi tänker att man årligen kommer att ordna stormöten, där man bjuder in olika 

organisationer och intresserade för att ha en genomgång av vad som är aktuellt, 

samt även följa upp med konkreta åtgärdsförslag. Vi tänker oss att man kan ha 

precis som redan jobbar, olika sakkunniggrupper, som har uppgiften att inom oli-

ka delområden arbeta med jämställdhetsfrågorna. Jag kan nämna som ett exem-

pel "Operation kvinnofrid" där man har samlat sakkunniga från olika delar, samt 

ett projekt som är aktuellt inom barnomsorgen, där ser vi att man tillsätter en re-

ferensgrupp av sakkunniga för att fungera som referens för det arbetet.  

När vi jämför oss med kringliggande regioner, de nordiska länderna, kan vi 

konstatera att också i de länderna har man tagit steget vidare från en jämställd-

hetsdelegation. Det svenska systemet är väldigt mycket uppbyggt på det system 

som jag beskriver här hur vi tänker oss fortsatt arbete.  

Tack herr talman! Jag skulle kunna fortsätta med den här historiska bakgrun-

den, men jag kan återkomma.  

 Ltl Camilla Gunell, replik 

 Tack för redogörelsen. Det är väl inte den historiska bakgrunden som är det 

intressanta just nu, snarare vad som ska följa i spåret av den här nedlägg-

ningen. Att man förnyar formerna för det här arbetet är alltid bra. Man bor-

de kanske modernisera alla typer av organisationer och institutioner även 

denna. Det som oroar mig är hur det parlamentariska inflytande ska utövas 

vad gäller jämställdhetsfrågorna i framtiden? Det tycker jag inte riktigt är 

löst på ett tillfredställande sätt. Min fråga till lantrådet är: Har man faktiskt 

inget annat alternativ vid sidan av det här med stormöten och olika kommit-

téer?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Problemet är att jämställdhetsdelegationen, som det fungerar idag, 

har väldigt lite att besluta om. Det är väldigt lite parlamentariskt inflytande 

via jämställdhetsdelegationen. Alla beslut fattas på annan nivå. Jämställd-

hetsprogrammet som är ett fyraårigt program, baserar sig på det parlamen-

tariska systemet och ett handlingsprogram. Det antas för fyra år, det har be-

handlats i lagtinget. På det sättet har man från parlamentet en möjlighet att 

påverka detta. Jämställdhetsplanerna antas i landskapsregeringen årligen. 

Alla de här olika projekten, som ska finansieras på olika sätt, är budgetbeslut 

som också då bekräftas via parlamentet. Andra beslut om att tillsätta olika 

grupper fattas på landskapsregeringens nivå. Problemet är att systemet fun-

gerar så att delegationen inte har kvar några konkreta uppgifter. Man har 

blivit mera en diskussionsgrupp där man bollar olika idéer, men man har 

väldigt lite substans. Då söker vi en annan väg, med parlamentariska förank-

ringen i program, planer och budget men också med återkommande stormö-

ten, där de olika partierna inbjuds.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Jämställdhetsdelegationen har ju ändå haft den rollen att vara ett bollplank 

och politisk instans för att ta initiativ på jämställdhetsområdet. Det ger mig 

åtminstone dubbla känslor inför nedläggningen. Jag tror också att de signa-

ler det ger, går inte ihop med den annars höga profil som landskapsregering-

en har haft i de här jämställdhetsfrågorna. Det kom ett jämställdhetsmedde-

lande för ett tag sedan, där utlovades det en hel del åtgärder. Det skulle vara 

intressant att veta vilka av dem som nu är genomförda? Har det kommit pla-

ner och program för 2009?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Problemet är att jämställdhet inte längre är en fråga som man fattar 

beslut om i delegation. Jämställdhet är ett område som skall genomsyra all 

annan verksamhet. Det är så vi jobbar. Genom en jämställdhetsintegrering, 

ska vi se till att jämställdhet beaktas i alla beslut i organisationen. På det sät-

tet fungerar inte längre jämställdhetsdelegationen som det bollplank, för det 

finns överallt på alla avdelningar. Vi har en genomgående utbildningsserie 

under våren där alla avdelningschefer deltar regelbundet. Man går där ige-

nom jämställdhetsintegrering, hur man ska förankra sina beslut i ett jäm-

ställdhetstänkande. Delegationen har ingen roll i just det arbetet. Vi måste 

söka nya former. Vi förslår i det här förslaget om ändring av den här lagen, 

att det ska träda i kraft vid årsskiftet. Jag har haft en diskussion med jäm-

ställdhetsdelegationen, vi ska tillsammans fundera på de fortsatta formerna, 

för att partierna ska vara med i de fortsatta diskussionerna.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var lite samma sak som kom upp i replikskiftet nyss som 

jag också tänkte ta upp. Det är mycket möjligt att det är så att jämställdhets-

delegationen har spelat ut sin roll. Ifrån Ålands Framtids sida har vi konse-

kvent med den här regeringen hamnat på sidan om de här delegationerna 

och styrelsen, så det spelar inte så stor roll för oss. Det skulle vara intressant 

att veta lite om lagtingets roll, när man pratar om att söka nya former fram-

över.  

När det gäller utarbetande av en ny konstitution, meddelades det att man 

skulle skjuta fram det arbete på sikt för att lagberedningens resurser behöv-

des för "sparlagar", det har jag full förståelse för. Är det här en sparlag?   

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är en lag som går in på olika strukturer vi har. Det här är en 

strukturförändringslag, som också innebär vissa inbesparingar, men de är 

ändå marginella. Det har med våra strukturer att göra. Vi har satt igång dis-

kussionerna om lagstiftningsåtgärden för ett tag sedan. Först var utgångs-

punkten att se över jämställdhetsdelegationens roll. Det slutade så småning-

om i det här förslaget.  

Igen, parlamentets roll i uppbyggnaden av jämställdhetsarbetet, det sker 

via ett meddelande som anger riktningen för mandatperiodens hela arbete 

med jämställdhetsfrågor, det som lagtinget har behandlat. Lagtinget tar 

ställning till jämställdhetsfrågor när det handlar om budgetfrågor. Lagtinget 

blir på det sättet involverat. Vi vill dessutom söka andra sätt att bredda de 

här diskussionerna, vilket vi gör genom de här andra grupperna, som är 

mera inriktade på funktion som t ex barnomsorgsprojektet. Vi avser att job-
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ba med attitydförändring inom barnomsorgen. Det är lämpligt att det är per-

soner som har de kunskaperna kring barnomsorg som deltar i referensgrup-

pen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är nöjd med det svaret. Vad gäller programmet, om det så att lagtinget 

inte är nöjd med hur landskapsregeringen uppfyller den riktning som fast-

slagits i jämställdhetsprogrammet, får man förstås vidta de åtgärder lagting-

et har till sitt förfogande.  

Beträffande sparlagar förstod jag att det här var en strukturell förändring. 

I morgon har lagtinget varit här en månad. Det här är de första två fram-

ställningarna som kommit. Det har ändå talats om att man skulle ha sparla-

gar, där tycker jag att man från regeringens sida är alltför sent ute. Jag hittar 

ganska små inbesparingar tack vare den här framställningen. Man borde nog 

ha fokus på det istället tycker jag.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Av tilläggsbudgeten följer olika ändringsförslag i lagstiftningen ock-

så.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Det kommer att bli en del upprepningar av lantrådets anförande. Vi 

har inte diskuterat det här tillsammans, men när jag hört hennes anförande så 

finns det mycket likheter. Det kanske bara vittnar om att vi är eniga i den här frå-

gan.  

Jämställdhetsdelegationen tillkom som en jämställdhetskommitté i slutet av 

70-talet efter en motion i lagtinget. Jämställdhetsdelegationens arbete har banat 

väg för jämställdhetsarbetet i landskapet och lagt grunden för dagens situation, 

som också nämns i framställningen. 

Jämställdhetsarbetet är etablerat och strukturerat i förvaltningen, tillika med 

en ökad politisk medvetenhet med tydliga formuleringar i olika program och årli-

ga planer i enlighet med lagstiftning, EU medlemskaps krav osv. 

Förutsättningarna för jämställdhetsarbetet i landskapet i dag är inte detsamma 

som när delegationen inledde sitt arbete. 

Program och planer antas av landskapsregeringen och jämställdheten har ett 

tydligt mandat och legitimitet. Ansvaret för jämställdhetsfrågor finns i dag på mi-

nisternivå i landskapsregeringen, vilket måste tolkas som att arbetet har gått 

framåt och finns med i det löpande regeringsarbetet, vilket i sig betyder att jäm-

ställdhetsarbetet integreras i alla politikområden. 

Delegationens sammansättning och intresse och möjlighet att föra jämställdhe-

ten framåt har varit mycket beroende av vilket ansvar partierna har tagit när det 

gäller tillsättningen. 

Enligt uppgift är oppositionspolitik i delegationen inte helt ovanlig. Medlem-

marna i delegationen har inte alltid haft förankringen i sina partier, många gånger 

vet man inte det egna partiets jämställdhetslinje, vilket man tycker att ha försvå-

rat arbetet. Kontakterna mellan delegationsmedlemmarna och partierna ofta obe-

fintliga.  
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Jag stöder därför landskapsregeringens framställning gällande upphävande av 

landskapslagen om jämställdhetsdelegationen. 

I Sverige finns ingen motsvarighet till landskapets jämställdhetsdelegation, inte 

heller i Danmark.  

Landskapsregeringen avser, som också har nämnts här, att som ersättning för 

jämställdhetsdelegationen tillsätta arbetsgrupper med intresse och sakkunskap i 

olika frågor. På så sätt kommer jämställdhetsarbetet i framtiden att bedrivas ännu 

effektivare. Tack för ordet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har stor respekt på ltl Dahls principiella inställning i den här frågan även 

om jag inte delar den. Jag blev nästan lite upprörd när jag hörde ltl Dahl be-

döma olika medlemmars åsikter och vilket värde det här i den här delegatio-

nen. På vilket sätt har ltl Dahl erhållit den informationen? Vilka bedömning-

ar anser hon att hon har rätt att göra i den här frågan? Är det en grund för att 

lägga ner den, då måste man konstatera att ltl Dahl tydligen inte tolererar 

olika åsikter?  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag tolererar definitivt olika åsikter. Jag lägger inte något vär-

deringar i det här heller. Men jag har fått uppgifter om att många gånger har 

man fört oppositionspolitik, man har inte fört en linje om jämställdhet utan 

kanske en oppositionspolitik istället. Det är väl det som varit tanken med 

jämställdhetsdelegationen att man skall diskutera sig fram till en linje. Alla 

måste få ha sin egen åsikt. Det är en självklar sak.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är uppseendeväckande det som ltl Dahl säger, hon har fått 

uppgifter, politiska uppgifter tydligen, om att vissa medlemmar skulle ha fört 

oppositionspolitik. Det skulle tydligen inte vara lämpligt i den här delegatio-

nen. Om man har en parlamentariskt tillsatt kommittén, inte skulle det väl 

förvåna om någon hade en annan uppfattning än regeringspartierna eller 

även att det finns regeringsmedlemmar som har olika åsikter. Det kan väl 

inte vara till nackdel för ett demokratiskt organ, att det finns olika åsikter. Är 

det därför man vill ha bort det?  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Det är definitivt inte därför man vill ha bort den. Det kan hända att det har 

med det praktiska arbetet att göra på något sätt. Jag har inte uppgift om vem 

som har fört fram de här sakerna. Men jag vet att de finns, var och en får väl 

stå för sin åsikt.  

Ltl Veronica Thörnroos 

Herr talman! "Jag förstår inte, att min man inte förstår, att maten inte kan vara 

färdig då han kommer in efter dagens arbete, eftersom vi kommer in samtidigt". 

Det här citatet presenterade Jan-Erik Enestam på Nordiska Ministerrådets skär-

gårdssamarbetsmöte i höstas. Det var en skärgårdskvinna som har fört fram det 

här. Det är ganska belysande, för om man inte inser att man har ett problem så 

finns det inte heller någon vilja till förändring. Om man inte är medveten om pro-

blematiken varför ska man då förändra sitt beteende?  

Jämställdhetsarbetet går många gånger ut på att se det som egentligen är osyn-

ligt, att ta på sig jämställdhetsglasögon. Vad är det för "jål" har man tänkt ända 
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tills man fick tre flickor själv och man ser hur resurserna fördelas i samhället. När 

den egna kunskapen växer om jämställdhetsarbetet, när det blir mera formalise-

rat, ser man också orättvisorna. Den som kan se det osynliga, kan utföra det omöj-

liga.  

Herr talman! Jämställdhetsdelegationens arbete avslutas, det betyder inte att 

jämställdhetsarbete avslutas. Det lever naturligtvis vidare men i en annan form. 

Det är upp till oss, speciellt politiker, hur snabbt den här utvecklingen ska ske. Ett 

sätt som jag tycker är bra, det är nätverk. Jag säger inte att det är det enda sättet. 

Varför har inte vi i Ålands lagting kommit på tidigare att vi kvinnor också kunde 

"nätverka" lite. Det var ltl Barbro Sundback som lyfte den frågan första gången, 

nu har vi ett kvinnligt nätverk här. Jag säger inte att ett kvinnligt nätverk är lös-

ningen på jämställdhetsproblemen ute i samhället. Att skaffa sig ett kvinnligt nät-

verk är att skaffa sig ett bra redskap i jämställdhetsarbete, tack.       

Talmannen 

Ingen replik är begärd. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag hörde igår eftermiddag på ett radioprogram, som handlade om 

jämställdhetsdelegationen och dess nedläggande, där Gunnevi Nordman var med 

som en av initiativtagarna bakom delegationen, i alla fall i det arbete som gjorde 

så att delegationen etablerades. När hon på sin tid förde upp den här diskussionen 

om jämställdhet i politiken, svarade man att det var helt onödigt att inrätta något 

sådant eftersom jämställdhet redan rådde i landskapet Åland. Det här var i början 

av 80-talet, tror jag. Jag får lite samma känsla nu också, när delegationen läggs 

ner. Är det så att vi nu tror att jämställdhet redan råder i landskapet Åland? Det 

gör det ju inte, vi har kommit en bit på väg, det är en lång färd som har påbörjats, 

som vi är mitt uppe i. Var den slutar vet vi inte ännu.  

Jag förstår att man vill jobba med mainstreaming, det har varit en ideologi se-

dan länge, och en god ambition att jämställdhet som princip ska genomsyra alla 

politikområden. Vi vet också att det här är ett område som kräver mycket kunskap 

och kompetens. Inte får du in ett jämställdhetstänkande på trafikavdelningen el-

ler näringsavdelningen eller någon annanstans utan att någon sätter in en otrolig 

arbetsinsats för att det tänkesättet ska tas på allvar, eller att någon ska tycka att 

det är värt att reflektera över.  

Vi har också fört in jämställdhetskonsekvens, av hur ett lagförslag drabbar män 

och kvinnor, när vi har lagframställningar. Många gånger ser man att kunskapen 

är för dålig för att man ska kunna se på vilket sätt lagförslaget får effekter för män 

och kvinnor i samhället.  

Problemet, som jag har uppfattat det, med nuvarande jämställdhetsdelegatio-

nen och arbetet där, är att de politiker som kommit till jämställdhetsdelegationen 

många gånger har varit väldigt okunniga på det här området. Det har betytt att 

det har blivit ett digert arbete för föredragande i delegationen. Först att ska man 

lära upp de här politikerna och sedan börja med någon slags vettigt arbete. Det är 

givetvis ganska jobbigt. Samtidigt har man då fått en skolning, fler politiker kan 

idag mer om jämställdhet tack vare att de har suttit i jämställdhetsdelegationen 

och fått den här skolningen där. En skolning som man kanske aldrig annars skulle 

komma i kontakt med. Fast det kanske har varit motigt många gånger så har det 

haft ett värde. Det är parlamentet som tar besluten och jag är oroad över hur det 
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parlamentariska inflytande ska komma till sin rätt i framtiden gällande jämställd-

hetsfrågor.  

Vi vet alla att när budgeten presenteras i november-december, är det hundra-

miljoner frågor som tas upp här i lagtinget. Jämställdheten brukar hamna ganska 

långt ner. Det är en eller två kvinnor som tar upp frågan men annars är det helt 

ointressant. 

Jämställdhetsdelegationen har ändå varit ett expertisorgan, ett bollplank där 

den tjänstemannen som jobbar med de här frågorna ändå har haft ett ställe att, på 

parlamentarisk nivå, få en bredare förankring i frågor som rör jämställdhet. 

Jag tycker att det är viktigt att det här politikområdet inte enbart bedrivs av 

tjänstemän, utan att det är också ett område som drivs av politikerna, även av 

parlamentarikerna.  

Jag kan mycket väl förstå och ha sympati för att man vill förändra det här arbe-

tet. Alla institutioner är främjade av att genomgå en analys. Gör vi rätt saker och 

på rätt sätt, kunde det förbättras? Även jämställdhetsdelegationen bör genomgå 

den analysen. Frågan är vad det ska ersättas med? Jag tycker att de förslag som 

landskapsregeringen kommer med, inte ersätter det som delegationen har varit. 

Den har ju en stark status i att den har varit fastställd i landskapslag. Det betyder 

att när den här lagen tas bort så har man ingen motsvarighet. Jag upplever ändå 

att man inte höjer det här politikområde genom att ta bort delegationen utan sna-

rare åt andra hållet.  

Jag blev lite orolig, jag läste i den kommande tilläggsbudgeten om att man vill 

starta utbildning ur ett genusperspektiv. Man vill ha mera utbildning, vad gäller 

försäljning och inredning av genuspolitiska orsaker. Som jag förstår det, är det 

här en utbildning för flickor, att lära sig stå i butik. Vad är det för jämställdhets 

politik? Att inrätta en sådan utbildning som ska locka flickor till en lön på 1471 

euro i månaden som man har som handelsanställd.  

Landskapsregeringen får nog övertyga mig bättre om att det här politikområdet 

fortsättningsvis faktiskt är högprioriterat och att det är något som man tar på all-

var och kommer att jobba med.  

Jag tycker inte man ska ha svenska modellen, man hänvisar här till Sverige, hur 

jämställdhetsarbete har förändras där. Nuvarande regering i Sverige höjer faktiskt 

inte statusen på jämställdhetsarbete, tyvärr går det nog åt andra hållet, tack fru 

talman. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Talman! Jag håller med ltl Gunell om att delegationsarbete visst haft ett vär-

de. Vi ju sett vart vi har nått. Vi är absolut inte jämställda. Jämställdhetsar-

bete ska fortfarande bedrivas. Vi har en stor bit kvar, bl.a. jämställda löner 

som ska jobbas fram genom arbetsvärdering. Jag tror att i fortsättningen när 

det gäller jämställdhetsarbete, skall det bedrivas av sakkunniga och sakkun-

niggrupper, där har man den kompetens som Gunell påstod att man inte 

hade i delegationen till en början, men nu börjar få. Har man sakkunnig-

grupper har man kompetensen och intresse att driva fram de här frågorna. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är lite svårt för mig att förstå varför man inte kan utveckla och fördjupa 

jämställdhetsområde på alla möjliga områden och ändå ha delegationen 

kvar? Nog måste väl ltl Dahl hålla med om att det parlamentariska inflytande 
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över de här frågorna ändå försämras mot dagens läge, när man har den här 

delegationen.  

En annan sak som jag undrar om lagtinget kunde fundera på är, varför det 

här ärendet ska remitteras till social- och miljöutskottet? Jag anser att jäm-

ställdheten är en demokratifråga och borde remitteras till lagutskottet, så 

som jämställdhetsmeddelandet också gjorde. Det är förlegat att tycka att det 

här är en socialpolitisk fråga.     

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Tack för ordet, fru talman! Det var fyra kvinnliga ledamöter inkl. lantrådet på lis-

tan, vi måste väl få en representant för det underkuvade könet också. Jag har ut-

setts av min grupp som ansvarig jämställdhetsledamot, det är inte bara i land-

skapsregeringen man har det, vi har det också i vår grupp. 

Det här ärendet kommer till social- och miljöutskottet och jag ges där möjlighet 

att detaljbehandla det då, men jag kommer med några kommentarer nu i varje 

fall. 

Jag har varit med i hela den här beskrivna historien som medlem av Ålands lag-

ting och Ålands landskapsregering och kunnat följa det på nära håll. Särskilt stora 

bakslag i jämställdhetsarbetet har jag personligen upplevt speciellt under två pe-

rioder. I den landskapsregeringen som satt 1995-1999 hade vi en särskild jäm-

ställdhetsminister och dessutom hade lantrådet tagit på sig en sådan roll så vi 

hade flera ansvariga. Det var rätt ofta som vi hade bakslag i genus jämställd-

hetsarbetet ute i verksamheterna, men även på det politiska planet. Väldigt stora 

bakslag upplevde jag sedan i riksdagen när jag satt i det särskilda jämställdhetsut-

skottet, arbets- och jämställdhetsutskottet. Jag kunde uppleva den inställning 

som riksdagsledamöter hade i de här genusfrågorna. Det var så att man kände sig 

flyttad till krigstiden ungefär. Nog behöver det här arbetet aktivt, på alla plan, dri-

vas på.  

Det ligger i tiden att se över strukturen och det är ju det landskapsregeringen 

hänvisar till här. På den punkten förhåller vi oss positivt till det här initiativet, vad 

är alternativen? Hur ska det här fungera i stället? När vi ser över strukturerna i 

landskapsregeringens förvaltning, finns det annat som skulle styrka på foten före 

den här delegationen, faktiskt. Det kanske kommer förslag om det i samband med 

tilläggsbudgeten och därefter med lagstiftningsprogram som följer, jag hoppas 

det.  

Landskapsregeringen motiverar sitt ställningstagande på sid. 5 de centrala mo-

tiveringarna på följande sätt: Landskapsregeringen stävar efter att ytterligare ef-

fektivisera och modernisera strukturerna för jämställdhetsarbetet. Befintliga re-

surser ska koncentreras till utvecklingsarbetet och till fördjupande insatser inom 

olika sakområden. Mot den bakgrunden blir det oändamålsenligt att upprätthålla 

jämställdhetsdelegationen.  

Det här är lite tunn motivering, den anger inte tydligt vad det är för fel i nuva-

rande jämställdhetsdelegationens arbete och hur det ska bli bättre. Man säger det 

bara i allmänna termer. Om man skulle ha en "glödande" ordförande för jäm-

ställdhet arbete skulle man säkert ha nytta av jämställdhetsdelegationen på ett 

sätt som kan liknas vid hur man tidigare hade nytta av organet.  



  

260 

Vi är inte negativa till förslagen, men vi vill ha tydligare motiveringar varför 

man gör det här och vad som kommer istället. Det här förslaget innebär att man 

övergår från en mera demokratistyrd modell till en mera tjänstemannastyrd mo-

dell, som jag ser det. Man kan jämföra med det förslag landskapsregeringen har 

lämnat för gymnasialstadierapporten, där man också går in för en mera tjänste-

mannastyrd modell och plockar bort den här kontakten till medborgaren i lite för 

stor utsträckning. Här sker samma, är det här en ny linje hos regeringen? Låt nu 

tjänstemännen sköta sitt. Jag är lite bekymrad för den här typen av struktur tän-

kande. När det gäller jämställdhetsarbete så är det fråga om konkreta insatser 

som ska göras. Den mest konkreta insatsen, som landskapsregeringen kan och ska 

göra, har att göra med värderingen av arbete inom olika sektorer i vårt samhälle, 

s.k. kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken. Arbetsvärdering är det 

väsentligaste instrumentet. Det måste vara den viktigaste frågan i landskapsreger-

ingens jämställdhetsarbete. Se till den arbetsvärdering som nu görs inom kvinno-

dominerande yrken, samtidigt även genomförs inom mansdominerade yrken. 

Svaret vi fått från landskapsregeringen är att det gör man inte. Det gör man inte 

när det gäller stora delar av trafikavdelningen, sjötrafiken, en sådan arbetsvärde-

ring.  

Det var illavarslande det som ltl Dahl angav som en orsak till nedläggningen. 

Liberala medlemmar har tydligen fört oppositionspolitik eller snarare sådan poli-

tik som inte omfattas av partiet, uttryckte hon sig. Det innebär att hon inte kan 

känna till hur det är inom Frisinnad Samverkan, Ålands Framtid, Socialdemokra-

terna, Centern eller Obunden samling, hon kan bara känna till hur det är i eget 

parti. Tydligen har man upplevt, inom liberalerna, att man inte har haft den här 

synkroniseringen av medlemmarnas åsikter jämfört med partiets åsikt.  

Avslutningsvis herr talman, vill jag ta upp en fråga om strukturen inom tjäns-

temannafältet. Det har diskuterats vilka funktioner som kunde kombineras inom 

centralförvaltningen. Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsom-

budsman arbete kunde vara ett fält som kan ha likartade krav och arbete. Det tror 

jag är värt att man tittar på i den här processen som följer.                       

Ltl Barbro Sundback 

Tack fru talman! Jag var uppriktigt förvånad över den här framställningen. Dels 

tyckte jag det var en någon märklig politisk prioritering med tanke på de tider vi 

lever i, dels var det obegripligt det här förslaget. Det är ganska svårförståeligt poli-

tiskt om man vill driva jämställdhetspolitik. Tar man bort den här delegationen 

och säger att det här ska tjänstemännen sköta, samt att vi kallar in referensgrup-

per när det behövs, så innebär det en signal att vi inte behöver jobba så mycket 

med de här frågorna. Det hade varit klokare, om man vill hålla den höga jäm-

ställdhetsprofil som den här regeringen från första början har haft, om man hade 

sagt att man vill strukturera om och ge delegationen andra uppdrag eller ge den 

en annan sammansättning. Att ta bort den kan uppfattas som att det är ett onö-

digt arbete som delegationen har.  

Om man ser på jämställdhetsarbete och politiken, de allra flesta av oss har fun-

derat på de här frågorna i vårt politiska arbete och tvingas ta ställning till det. Ju 

mer vi mer lär oss, ju mer inser vi hur oerhört mycket det återstår att göra och hur 

väldigt svårt det är att göra något. Jag håller med dem som säger att man i första 

hand borde fundera på den här delegationens roll, man kan ändå ha sakkunnig-

grupper hur mycket som helst och på det sättet intensifiera arbetet. 
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Ltl Roger Jansson slog huvudet på spiken när han sade att man nu går från en 

demokratistyrd till en tjänstemannastyrd jämställdhetspolitik. Det tycks vara ett 

drag för den här regeringen. Jag tänker på förslaget om utbildning, meddelandet 

om gymnasialstadienivå. Där ser vi samma sak, flera ledande tjänstemän ska in 

och styra och ställa, medan den parlamentariska styrningen och ansvaret för verk-

samheten tas bort. Det kanske är den här regeringens politiska mål, att mera åter-

gå till en tjänstestyrd självstyrelse och det demokratiska inflytandet får stå tillba-

ka. En utveckling som vi inte stöder från socialdemokratiskt håll, tvärtom skulle vi 

vilja se mera demokratiskt och parlamentariskt inflytande över landskapsarbetet. 

Fru talman! Det här är kanske inte en utveckling som vi kommer att omhulda 

men om man ska utgå ifrån det som har sagts här och tro att det har någon me-

ning med att nu ska budgeten bli det medel enligt vilket lagtinget ska bedriva jäm-

ställdhetspolitik, kunde jag omfatta det om budgeten var en s.k. gender budget. 

Om det klart och tydligt framgick hur olika satsningar och resonemang gynnar el-

ler missgynnar de två könen, vilket även diskuterades också i samband med jäm-

ställdhetsmeddelandet. Då sade lantrådet att det här inte skulle bli aktuellt till 

budgeten 2009 följaktligen inte heller då till tilläggsbudgeten. Men om det blir ett 

faktum till budgeten 2010, kan man kanske se det ur den synvinkeln som en 

framgång. Men att säga att vi i lagtinget ska kunna läsa på de här kortfattade mo-

tiveringarna huruvida ett visst anslag eller en åtgärd bidrar till att öka jämställd-

heten, det är nog mera teori än praktik.  

Fru talman! Jag har nog uppfattat landskapets jämställdhetspolitik och delega-

tionens uppgift vidare än att bara ta ansvar för landskapsregeringen och förvalt-

ningens jämställdhetsarbete. Jag har uppfattat uppdraget så att det också inklu-

derar det övriga samhället. Den här frågan våld mot kvinnor, den är av den arten, 

man kan fråga sig hur ska de intressena bevakas framöver? Jag ser redan att upp-

draget smalnas av. Samhällets och ev. andra politiska uppfattningar än regering-

ens, de göres sig icke besvär om man ska tolka ltl Dahls uttalande i den här dis-

kussionen. Man säger att det här organet, det är ålderdomligt nu ska det vara ma-

instreaming. Det är lite samma som det här med hållbar utveckling, det ska också 

vara mainstreaming. Där har man nog tillsatt ett råd som ska sköta det. De har 

inte en parlamentarisk sammansättning. Det är en arbetsgrupp som man före-

språkar och de är tillsatta med tanke på att också vara lojala med regeringen och 

dess politik. Där kommer inte heller avvikande och kritiska åsikter fram. Det finns 

mycket för lagtinget att diskutera i det här något uppseendeväckande ärendet i 

dessa tider.  

Jag skulle till slut föreslå att det här bordläggs till den 15 april, eftersom jag i 

likhet med min partisyster Gunell anser att det här ärendet borde föras till lagut-

skottet. Jämställdhetsdelegationen och chefen verkar inom kansliförvaltningen 

och är underordnad lantrådet. Det är en demokratifråga och borde därför gå till 

lagutskottet och inte till social- och miljöutskottet, i så fall borde det väl ligga un-

der ltl Sjögren?    

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag delar inte riktigt ltl Barbro Sundback uppfattning om att det 

inte finns möjlighet att göra politik när det gäller jämställdhetsfrågorna. 

Hela 2009 år budget, där finns det utrymme för mycket politik. Ett projekt 

som inleddes under förra mandatperioden på utbildningsavdelningen, var 

att utföra praktisk jämställdhetspolitik, att utbilda skolpersonal. Det arbetet 

fortsätter nu med att utbilda personal inom barnomsorgen. Jag kommer 



  

262 

också ihåg att under förra mandatperioden hade socialdemokraterna i sitt 

led en mycket kunnig person som ordförande för jämställdhetsdelegationen, 

Mia Hanström. Hon ifrågasatte också delegationens roll och vad den egentli-

gen skulle göra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag måste säga att jag har lite svårt att förstå den politiska po-

ängen. Vi har upprepade gånger sagt att vi tycker att man kan se över delega-

tionens uppgifter. Vi har ingenting emot att den förnyas, men att ta bort den 

ser vi inte fördelarna med, eftersom det inte kommer något annat demokra-

tiorgan eller parlamentariskt tillsatt organ som kan följa upp politiken eller 

komma med initiativ eller med andra åsikter. Det blir mera än tjänsteman-

nastyrd politik. Att läsa budgeten ur ett gender perspektiv, det går nog inte 

om den inte görs på det sättet. Det finns flera modeller i världen. Jag kan 

komma med information om ltl Sjögren är intresserad. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Tack för den vänligheten men jag är också välbekant med det in-

strumentet. Det skulle vara ett utmärkt sätt att ha praktisk jämställdhetspoli-

tik, att Ålands budget skulle ha ett gender perspektiv.   

Ltl Barbro Sundback, replik  

Jag är glad, då har jag både lantrådet och minister Sjögren på min sida. Jag 

hoppas att 2010 års budget präglas av ett sådant system, det skulle vara ett 

stort framsteg. 

Talmannen 

Förslag om bordläggning till den 15 april har väckts. Önskar någon uttala sig om bordlägg-

ningstiden? Ärendet bordläggs till plenum den 15 april. Innan ärendet bordläggs ges de an-

mälda på talarlistan möjlighet att yttra sig.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Fru talman! När jämställdhetsdelegationen infördes, det var innan parlamenta-

rism var infört i landskapet, var det naturligt att man hade ett system där alla par-

tier var delaktiga i det här arbetet. Det har man också haft nytta av att det har 

funnits den här plattformen för olika partier. Vi har också utvecklat ett parlamen-

tariskt system som bygger på att det finns en landskapsregering, det finns partier 

som bildar en landskapsregering. De partierna enas kring ett handlingsprogram. 

Det nuvarande handlingsprogrammet anger de politiska riktlinjerna hur jäm-

ställdhetsarbetet ska skötas. Lagtinget har också involverats, ett meddelande har 

behandlats, vilket jag tycker att var väldigt bra i just lagutskottet. Det följs upp av 

planer, där de politiska riktlinjerna ges. Det är nog väldigt politiskt styrt det här 

arbetet. Det är så som vi jobbar med alla frågor i ett parlamentariskt system. Rikt-

linjerna kommer via olika styrdokument, som sen ska förverkligas av tjänstemän i 

förvaltningen. Så är systemet, att påstå att inte det här skulle vara ett politiskt om-

råde, blir helt fel. Det är verkligen politiskt och parlamentariskt förankrat. 

Sedan har saker och ting förändrat otroligt mycket sedan Mirjam Öberg skrev 

lagmotionen 1982. Då fanns det ingen jämställdhetslag, och inte någon tjänste-

man som jobbade med jämställdhetsfrågor, det fanns inte program och planer. 

Idag har vi EU direktiv som styr den här verksamheten. Vi har ett nordiskt sam-

arbete på hög nivå, internationella konventioner styr även det här arbete. Saker 

och ting har förändrats otroligt mycket sedan den här delegationen tillkom.  



  

 Plenum den 8 april 2009 kl. 13.00 263 

Det har lett till att det har blivit en förskjutning från delegationen till land-

skapsregeringen. Det finns en ansvarig ledamot som bevakar jämställdheten, det 

råkar vara lantrådet. I flera regeringar har man lyft upp det på lantrådets nivå för 

att ge jämställdheten en tyngd. Det ska genomsyra allt arbete, det ska inte vara en 

fråga som sköts på sidan om i en delegation. Det ska genomsyra allt arbete, så vill 

vi jobba i landskapsregeringen.  

Vi har kommit fram till att det som sker idag är parallella processer, jämställd-

hetsdelegationen sitter lite på sidan och har tappat den funktion som man hade 

pga alla de här bakgrundsfaktorerna som jag räknade upp. Är det då bra att upp-

rätthålla ett organ, där det inte längre är bra funktioner? Man måste söka nya vä-

gar, de nya vägarna har vi funnit under arbetets gång, där har vi hela den här par-

lamentariska förankringen som jag beskrev. 

Förutom att det här att jämställdhetsarbete ska genomsyra arbetet, vill vi dess-

utom förankra arbetet i olika grupper i olika system, där vi har sakkunniggrupper. 

Ltl Sundback nämnde "Våld mot kvinnor, operation kvinnofrid", det är ett projekt 

som är helt på sidan om jämställdhetsdelegationen. Arbetet med skolan är också 

helt på sidan jämställdhetsdelegationen, likaså arbete inom barnomsorgen är helt 

på sidan av jämställdhetsdelegationen. Hela vår utbildningsinsats inom förvalt-

ningen är helt på sidan om jämställdhetsdelegationen. Det är där problematiken 

är, att vi samtidigt ska upprätthålla det med de resurser som det innebär. Det be-

tyder att vi vill använda de resurserna på ett lite annorlunda sätt. Det är det vi be-

gär att lagtinget skall ta ställning till. Vi vill förnya, vi vill förändra och modernise-

ra det här arbetet. Fortsättningsvis vill vi också ha med partierna i lagtinget, i de 

olika grupperna. Vi kommer att bredda det arbetet.  

Jag håller med ltl Gunell, jag kan inte på det sättet säga vart lagtinget ska re-

mittera sina ärenden. Först var det kulturutskottet som behandlade dåvarande 

motionerna, ett tag var frågan på kansliavdelningen, sedan blev det en social- och 

miljöfråga inom förvaltningen. Så småningom överförde man det till kansliavdel-

ningen, det blev en allmän fråga som var övergripande. 

Vi vill utveckla, fördjupa och effektivisera, vi vill använda resurserna på ett lite 

annat sätt. Inte på något sätt frånta den demokratiska processen och möjligheten 

att påverka. Vi vill förändra det här. 

Gender budget är en fråga som vi diskuterar i förvaltningen. Det ingår som en 

del i den här utbildningsserien. Det handlar om att jämställdhet är ett kunskaps-

område, där man måste ha en ökad kunskap för att kunna fatta beslut som tar 

hänsyn till jämställdhet. När man går vidare i lagstiftningen måste man ha ganska 

stora kunskaper, det är det vi håller på att jobba med. Det är ett område ett som vi 

försöker få till stånd, tack.    

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Inledningen av sitt anförande redovisade lantrådet för hur par-

lamentarism fungerar. Det finns olika uppfattningar om hur man ska uppfat-

ta den parlamentariska representationen. Jag kommer väl ihåg när den här 

regeringen skulle bildas så hade gruppledarna ett möte med lantrådet där jag 

tog upp att man skulle fundera på om det är parlamentariskt att ha en allpar-

ti tillsättning av t.ex. jämställdhetsdelegationen och kulturdelegationen. Vid 

det tillfället var lantrådets uppfattning en annan. Den skulle tillsättas som 

det tidigare hade tillsatts. Att jag tog upp det berodde på att 1988 när vi in-

förde parlamentarism så var det på mitt förslag som delegationerna fick den 

tillsättning de nu har. Det var då som Sune Eriksson var första lantråd. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det har varit en tradition att man har tillsatt delegationen på det 

här sättet. Det finns inte i lagstiftningen att man ska tillsätta det parlamenta-

riskt. Man har ändå har valt att göra det för att bredda den här verksamhe-

ten. Ett parlamentariskt system bygger på att landskapsregeringen anger, via 

sitt handlingsprogram som behandlas i parlamentet, riktning för de politiska 

linjerna. Jag kan inte erinra mig den här diskussionen som ltl Sundback 

hänvisar till, men det är säkert så.      

Ltl Barbro Sundback, replik  

När den första parlamentariska regeringen tillsattes beslöt man bl.a. att jäm-

ställdhetsdelegationen och kulturdelegationen skulle har representanter från 

alla partier i lagtinget. Det var en tanke med det, att i de här frågorna skulle 

man försöka efterstäva en gemensam övergripande politik. Nu dras en annan 

linje i fråga om jämställdhetsdelegationen, det bara att konstatera att det är 

så. I rimlighetens namn borde man göra samma sak med kulturdelegationen, 

slakta den också, tillsätta bara eget folk.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Förslaget är inte det att man ska ändra på det här systemet för att 

inte oppositionen ska vara delaktiga. Det är för att delegationen mer eller 

mindre har tjänat ut sin roll. Det är ett parallellt system där man inte längre 

har funktioner där det finns olika ärenden att fatta beslut om. Det är ett pa-

rallellt system där vi försöker hitta nya former arbetet.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Personligen håller jag med lantrådets resonemang.  Jag tycker 

det är bra att man avskaffar den här delegationen. Jag ser det som en tydlig 

signal om att det här arbetet ska genomsyra alla verksamheter, alla tjänste-

män och alla organisationer. Man kan inte krypa bakom någon annan dele-

gation. Jag ser det som ett framsteg att man i jämställdheten kan avveckla 

den här delegationen. Min dröm är att vi kanske skulle kunna avveckla den 

här byrån i framtiden, att det här arbetet skulle vara så implementerat att vi 

kommit så långt i jämställdheten, så att den inte behövas. Det skulle vara 

fantastiskt. När det gäller generellt om delegationer och kommittéer så tyck-

er jag att lantrådet och landskapsregeringen kan fortsätta att se över dem. 

Det finns många omoderna delegationer idag som kanske har spelat ut sin 

roll. Det skulle även borga för en större effektivitet och inbesparingar.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Till det sista så är det väldigt mycket det som förvaltningen genom-

går, en översyn av hela organisationen. Det betyder att fokus kommer att sät-

tas på många olika funktioner.  

De kvinnor som skrev den här lagmotionen, i slutet på 70-talet, hade de 

mål som ltl Strand pekar på, att det här arbetet måste skötas för att man så 

småningom ska kunna avskaffa det, därför att det ska vara så implementerat 

i allt annat arbete. Jag tror det precis är den riktningen man har haft.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag delar absolut lantrådets strävan att båda fördjupa och för-

bättra det här politikområdet, det behövs. Men jag kan inte riktigt se att det 

finns en motsättning mellan att delegationen finns, och att man ändå vid si-
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dan av gör väldigt många projekt, som nu ligger direkt under chefen för jäm-

ställdhetsärenden. Det kunde likaväl gå hand i hand. Lagstiftningen är så 

pass öppen att man kunde göra om det istället, omstrukturera delegationens 

uppgifter så att det parlamentariska gensvaret fanns där och diskussionsare-

nan skulle finnas kvar. Vilka ärenden som kommer till delegationen kunde 

man förstås fundera över. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det fungerar så att de olika jämställdhetsprojekten ligger under re-

spektive ledamots ansvarsområde, samt att det finns en ledamot som är över 

ansvarig för jämställdhetsfrågor. Tar man det här skolprojektet så ligger det 

under utbildningsavdelningen. Barnomsorgsprojektet ligger under social- 

och miljöavdelningen. På det sättet har man breddat den här verksamheten, 

vilket var avsikten från början. Den diskussionsarena som ltl Gunell efterly-

ser, det är den diskussionsarena som vi vill införa, en bredare diskussions-

arena, där man ordnar de årligen återkommande diskussionstillfällen. Man 

går igen statusläget, beskriver olika projekt som är aktuella, man bjuder även 

in personer från olika organisationer och också från alla partier. En bredare 

diskussionsarena är det som vi har för avsikt att införa. Samtidigt finns det 

inte någon anledning att upprätthålla delegationen. Den kräver sin form av 

organisation, administration och jämställdhetschefens roll att jobba mot de-

legationen, det blir en form av dubbelarbete som vi nu tar bort och kan foku-

sera på de olika projekten.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Om man tar en parallell till kulturdelegationen vilket gjordes tidigare, så är 

det precis delegationens uppgift, att kalla till de här mötena. Samla kulturli-

vet för att diskutera kulturpolitiken för framtiden. Det är en uppgift som de-

legationen absolut kunde ha i dagsläget också. Göra det precis som lantrådet 

eftersträvar. Då skulle man få en bredare debatt om de här frågorna. Ju mer 

man knyter det till en enda person, ju mer stannar de här frågorna inom det 

offentliga och i Självstyrelsegården. Man måste jobba ut gentemot samhället, 

det är viktigt att det inte blir något som bara försiggår här. Vårt samhälle 

måste känna sig delaktiga, att det är en utveckling som går framåt.   

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är precis det som är avsikten med det här. Jag tycker att be-

nämningen diskussionsarena är bra. Vi har pratat om årligen återkommande 

stormöten, diskussionsarena som kommer att arrangeras just för att man ska 

ha den här dialogen till samhället.  

Kulturdelegationen har en väldigt annan roll än jämställdhetsdelegatio-

nen. Kulturdelegationen fattar väldigt viktiga beslut genom att man fördelar 

kulturmedel. Man har uppdrag som direkt är hänförda till delegationen. 

Jämställdhetsdelegationen har inte längre sådana ärenden.    

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Jag noterade en sak som har upprepats flera gånger, den parlamenta-

riska förankringen. Jag tycker att en av de mest påtagliga förändringarna i jäm-

ställdhetsfrågorna är just den parlamentariska förankringen. Senaste vår, om jag 

minns rätt, behandlade lagtinget ett ramprogram för jämställdheten. Det remitte-

rades till lagutskottet som då begärde utlåtanden från alla andra utskott. Jag har 
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inte handlingarna till hands, men det var ett ganska omfattande arbete. Vi kunde 

konstatera viktiga områden för jämställdheten som våld mot kvinnor, löner, be-

hovet av arbetsvärdering och attityderna på alla plan särskilt när det gäller utbild-

ning och skolprojekt osv.  

Jämställdhetsfrågorna har fått sin parlamentariska förankring. Det nämndes 

också tilläggsbudgeten och gymnasiereformsdebatten som kommer upp den 15 

april. Jag tror att man kan tala om ett paradigmskifte. Jag hoppas i alla fall att det 

är fråga om det när det gäller tilläggsbudgeten och översynen av förvaltningen.  

Delegationer och organ har vuxit fram under många års arbete. Man har lappat 

i förvaltningen när man har bildat nya, de gamla har ofta tenderat att blir kvar. 

Jag tror att det är en nyttig övning för landskapsregeringen och för lagtinget att se 

över verksamheterna.  

De 140 personer som sitter i skolornas direktioner, man har noterat att ärenden 

där ofta antecknas till kännedom. I en gymnasiereform bör man diskutera vilket 

organ som bäst kan tillgodose det allmänna inflytandet. Det finns olika råd som 

man kan diskutera. När det gäller den offentliga sektorn så måste man våga för-

nya, jag tror att det är viktigt. Våga argumentera på ett sakligt sätt, inse att delega-

tionen är ett rådgivande organ medan kulturdelegationen är en myndighet med 

ganska stora befogenheter att fatta beslut. Det finns alla möjligheter att ta parla-

mentariska initiativ att diskutera och föra ut jämställdhetsfrågorna till allmänhe-

ten. Den procedur som vi hade senaste år är en början till att vi kommer att se 

mera brett och naturligt på jämställdhetsfrågor, tror jag. Vi har en jämställdhets-

chef men vi har också ett lagting som har ett helhetsansvar. Vi har en landskaps-

regering där alla i landskapsregeringen nu deltar i utvecklingen av jämställd-

hetsarbetet. Det huvudsakliga ansvaret är på lantrådets nivå. Den här föreställ-

ningen som nu förs ut här, att det inte skulle finnas någon parlamentarisk förank-

ring, den är helt enkelt felaktig.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var ett förträffligt anförande. Ltl Erland säger att alla i re-

geringen arbetar för jämställdhet. Kunde vi få några exempel från trafikav-

delningen, kansliavdelningen och näringsavdelningen? Vi har hört om barn-

omsorgen och skolan, men de här andra sektorerna? Det skulle vara intres-

sant med några konkreta exempel. Kanske man inte har kommit så långt, 

men vad har man för tankar kring jämställdhetsarbete? 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Vad man har för tankar tänker inte jag svara på.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Men då kanske bästa ltl Erland kan redovisa vilka förslag eller konkreta åt-

gärder som ska vidtas på de här avdelningarna?  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Det här måste vara någon missuppfattning. Inte kan jag svara på 

var landskapsregeringen avser att göra och vad de håller på med. Det redovi-

sar man inför parlamentet. Vi har ett parlamentariskt system där det finns 

möjlighet att diskutera de förslag som kommer fram. Jag förstår inte att man 

kan ställa sådana här frågor till en enskild lagtingsledamot. Det är för mig 

obegripligt. Det säger en hel del om lagtingsdebatten nuförtiden, tack.  
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Talmannen 

Ärendet bordläggs. 

Remiss 

2 Landskapsregeringens framställning om parkeringsregler (FR 14/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson 

Fru talman! Här är en liten komplettering till nuvarande vägtrafiklag som i hu-

vudsak går ut på att vi vill lagfara om att man kan ha en parkeringsskiva på en bil 

som är parkerad.  

I Mariehamn har man infört parkeringsskivor i centrum, därför bör vi ha en 

lagstiftning som kommer emot.  

När vi har öppnat lagen har vi två andra mindre ändringar. Det ena är att tidi-

gare var det förbjudet att parkera med cykel och moped med låg effekt på gång- 

och cykelbanorna. Det här visar sig att det är en orimligt i o m att många cyklar till 

t.ex. biblioteket i Mariehamn. Utanför biblioteket kan man inte få parkera sina 

cyklar. Den dag Mariehamns stad inför speciella cykelparkeringsområden kan vi 

återinföra den gamla lagstiftningen. Man ville gärna ha kvar den gamla lagstift-

ningen för de synskadade, men tyvärr fungerar det inte i praktiken.  

Den andra är att vi vill höja parkeringsboten från 10 euro till 20 euro, eller 

maximalt 35 euro. I praktiken betyder det här att parkeringsboten på landsbygden 

är 20 euro, den kan vara upp till 35 euro i Mariehamn beroende på hur Marie-

hamns stad vill ha det, så har det varit hittills.   

Parkeringsboten på 20 euro tillfaller staten, och 35 euro tillfaller Mariehamns 

stad. Så fungerar det också i praktiken.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ska man förstå den här framställningen så att bestämmelser om 

parkeringsskiva inte har funnits förut. Sålunda har det inte varit tillåtet att 

kräva det. De som ev. har fått böter för att de inte har haft skiva eller haft bi-

len parkerad för länge, ska de få tillbaka sina pengar som de betalat i böter, 

är det så? Eller är det så att man inte har utdelat parkeringsböter för parker-

ingsskiva? Det skulle vara intressant med upplysning om det.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Mariehamns stad har infört en regel om att införa parkerings-

skiva och man får antagligen böter om man inte har det enligt Mariehamns 

stads regelverk, det känner jag inte till. Det är Mariehamns stad som infört 

den regeln i staden, det har inte att göra med om vi har lagstiftning eller inte. 

Men nu har vi gjort det på begäran av Mariehamns stad, i vetskap om att de 

har den regeln, så kommer vi emot med lagstiftning. Vi kan inte veta exakt 

hur städer och kommuner inför bestämmelser som strider eller inte strider 

mot lagstiftningen. Det är inte vår uppgift, det är respektive kommun eller 

stads beslut i så fall.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ska en kommun ha regler som innebär straff åt medborgare om 

de inte efterföljs, ska det baseras på lag. Har det inte baserats på lag så har 

ev. straffåtgärder hittills varit olagliga. Samma sak som hände tidigare när 
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man vid en ändring av vägtrafiklagen glömde bort besiktning, då kunde inte 

polisen bötfälla för det. Det är något som utskottet får titta på. Är det så att 

någon har bötfällts på felaktiga grunder eller utan grunder ska det regleras i 

efterhand. Det kan hända att jag har fel. Vi får se vad utskottet kommer fram 

till.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är en bra fråga som ltl Sundman ställer. Jag tänkte själv på det 

och mitt svar är att vi har parkeringsbegränsningar sen länge i centrum, 2 tim-

mars skyltade parkering inom centrumringen. Samma begränsning finns redan 

även om man inte har parkeringsskiva. Själva uppföljningen blir effektivare med 

den här parkeringsskivan. Vad man har blivit bötfälld för är väl det att man har 

parkerat i strid med den vägskyltning vi har i centrum. Vi ska reda ut det i utskot-

tet, lovar jag.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag är nöjd med det beskedet. Jag motsätter inte systemet med 

parkeringsskiva. Det är ett enkelt sätt att övervaka den här 2 timmars be-

stämmelsen på. Det är säkerligen så att den har man alla gånger rätt att böt-

fälla om någon bil har stått mer än 2 timmar. Har man fått böter för felaktig 

parkeringsskiva eller att man saknat parkeringsskiva, de är kanske de brot-

ten som inte haft stöd i lag. Det får som sagt utskottet reda ut, tack för det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

lagutskottet.  

Tredje behandling 

3 Lagutskottets betänkande nr 10/2008-2009 om godkännande av konventionen angåen-
de skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende 
på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om 
förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av 
mänskligt ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i 
dessa som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 
3 § i strafflagen (RP 7/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till de i 

presidentens framställning ingående lagförslagen eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. 

Ingen diskussion.  

Lagförslagen föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall 

till lagarnas ikraftträdande i landskapet Åland.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Föreläggs motiveringen för godkännande i enda be-

handling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 
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Tredje behandling 

4 Lagutskottets betänkande nr 11/2008-2009 om godkännande av de avtal om ändringar 
och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-
avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med an-
ledning av republiken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen (RP 
8/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i 

presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. 

Ingen diskussion.  

 Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall 

till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.  

 Ärendets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål om för-
budet mot borrande av djupa borrhål (S 2/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret till kännedom. Under diskussionen i 

ärendet kan väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget skall samtidigt 

skriftligen överlämnas till talmannen. Har förslag till hemställan väckts bordläggs ärendet 

efter avslutad överläggning till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande 

dag. Under överläggningen i ärendet kan det bordläggas första gången på begäran av två le-

damöter och därefter en gång om lagtinget så beslutar.  

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Den samlade oppositionen, nästan, har ställt ett spörsmål till land-

skapsregeringen med anledning av landskapsförordning om miljöskydd nr. 130 

som förutom att en reglerar tillståndsplikt, miljögranskningsplikt även reglerar 

vissa avloppstillstånd och krav vid borrning i berg.  

Frågan är aktuell av flera orsaker. För det första för att borrningsanmälningar-

na på Åland har ökat markant; 2006:100, 2007:119, 2008:238.  

För det andra att skyddet av dricksvattnet är delvis eftersatt på Åland. Som ett 

led i vattenåtgärdsprogrammet hade landskapsregeringen den 2 april, ett sam-

rådsmöte med vattenbolagen och kommunerna. Alla var överens om att skyddet 

av dricksvatten är en mycket viktig fråga och att det är viktigt att arbetet avance-

rar så snabbt som möjligt. Ålandsvatten informerade att vattenförbrukningen 

ökar successivt och att det är angeläget att skydda reservvattentäkter så fort som 

möjligt. För de vattenbolag som är beroende av mindre sjöar och vattendrag bör 

man redan nu planera för en framtida bristsituation.  

Bakgrunden, herr talman, Insikten att naturresurserna är begränsade och att 

vissa är överutnyttjade och hotade av olika verksamheter gör att diskussionen allt 

mer börjat föras om ekosystemtjänster. De är tjänster som naturen tillhandahåller 

och som vid en ekonomisk värdering uppgår till astronomiska summor. Det är 

viktigt att vid en sammanvägning av olika intressen sätta relevanta värden även 

på ekosystemtjänster, exempelvis rent grundvatten. 
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Åland har idag relativt god tillgång på dricksvatten men är också utsatt pga det 

insulära läget. Globalt sett är vattenförsörjningen ett problem. Tillgången på vat-

ten kommer i framtiden att bli minst lika värdefull som tillgången på olja är idag. 

Vid de senaste årens kraftigt ökade antal borrningar i berg för värmeutvinning, 

har vid ett flertal tillfällen rapporterats höga saltvattenhalter, en stor del av dessa 

har varit nära stranden. Sedan tidigare är det känt att det finns problem med höga 

salthalter i grundvatten på olika håll i landskapet, särskilt i skärgården. För ett ö 

samhälle som Åland är det mycket viktigt att skydda grundvattnet för att kunna 

trygga vattenförsörjningen i områden där det kan vara mycket kostsamt att ordna 

vattenförsörjningen på annat sätt än genom grundvatten. Det gäller särskilt i 

skärgården. Om saltvatten kommer in i grundvattnet kan grundvattnet inom ett 

relativt stort område förstöras och skadan kan bli bestående. Det är kostsamt och 

många gånger omöjligt att reparera skadan.  

I det omfattande arbetet med ett vattenåtgärdsprogram för Åland finns även 

skyddet av grundvattnet. Åtgärdsförslaget som ingår där är att fastställa vatten-

skyddsområden runt befintliga yt- och grundvattentäkter och att fastställa 

skyddsåtgärder inom grundvattenskyddsområden. Grundvattenskyddet och hela 

vattenförsörjningen behöver prioriteras högre. Vi är bara i början av det här arbe-

tet.  

Beredskapen för att klara vattenförsörjningen om något skulle hända med yt-

vattentäkterna är viktig. Om vattnet i Ålands vattens vattentäkter skulle bli 

obrukbart av någon anledning, exempelvis luftnedfall i någon form eller giftiga al-

ger, skulle behovet av grundvatten vara mycket stort.  

Landskapsregeringens vision för hållbar utveckling är ”Ett tryggt, självstyrt ö 

samhälle där medvetna medborgare gör hållbara val”. Att behålla ett bra grund-

vatten även för våra framtida generationer är en viktig del i hållbarhetsarbetet.  

Syftet med förordningen är att skydda grundvattnet. Enligt 20 § grundlagen bär 

var och en ansvar för naturen, dess mångfald och för miljön. Det allmänna ska 

verka för att alla tillförsäkras en sund miljö. De allmänna miljöhänsynen och 

kravbestämmelserna i de av Ålands lagting antagna miljöskyddslagen och vatten-

lagen anger att vattenföretag ska genomföras så att ändamålet nås med minsta 

möjliga miljöpåverkan, utan att miljöhänsynen blir oskäliga. 

Negativ miljöpåverkan definieras i miljöskyddslagen som sådan miljöpåverkan 

som medför bl a hinder för eller väsentligt försvårande av nyttjandet av naturre-

surser, skada på egendom eller olägenhet att nyttja den eller annan jämförbar 

kränkning av allmänt eller enskilt intresse. Försiktighetsprincipen som är inskri-

ven i 1 § miljöskyddslagen är alltså en viktig utgångspunkt. 

För den enskilde är det viktigt att känna till att en skada som uppkommer vid 

borrning kan medföra krav på ersättning till grannar.  

Vid utformningen av miljöskyddsförordningen har olika överväganden gjorts. 

Avsikten har varit att besluta om så enkla och tydliga bestämmelser som möjligt 

för både de enskilda och ansvarig myndighet. 

Regler om dispensmöjligheter innebär ofta mera byråkrati och därmed mer-

kostnader för samhället i form av handläggning. Det innebär även kostnader för 

den enskilde som skulle behöva ta fram uppgifter som skulle visa på att risken för 

grundvattnet skulle vara liten. Det är ofta inte heller helt lätt att utforma heltäck-

ande och rättvisa dispensmöjlighet och dispensmöjlighet leder ofta till osäkerhet i 

det enskilda fallet. 

Förordningen innehåller ett förbud mot att borra djupare borrhål än 60 meter 

inom 300 meter från strandlinjen vid salt sjö. Det är en skyddszon för att skydda 
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grundvattnet från risker för att det förorenas med salthaltigt vatten. Risken att få 

salthaltigt grundvatten ökar markant med brunnsdjupet, det visar undersökning-

ar i Stockholms skärgård utförda av Kungliga tekniska högskolan. Slutsatsen, som 

mark- och vatten teknikinstitutionen gör, är att brunnar djupare än 60-70 meter 

absolut inte bör utföras i Stockholms skärgård. Ytterligare stöd för att inte borra 

strandnära ger länsstyrelsen i Stockholm i en rapport om salt grundvatten i 

Stockholms skärgård. (Här, bästa lagtinget ska jag visa en bild). 

Här visas ett exempel från Åland där man har borrat brunnar. Den röda linjen 

visar från 0-60 meter, hur många gånger man har träffat på saltvatten. Över det 

röda sträcket ser man att ju djupare man borrar desto större risk för saltvattenin-

trängning.  

Att göra en heltäckande geologisk analys över den åländska berggrunden är 

inte realistiskt, varken ekonomiskt eller tidsmässigt. I framtagande av förordning-

en deltog miljöbyrån och miljö- och hälsoskyddsmyndigheten där biologer, geolo-

ger och hydrologer arbetar som är experter på både grundvatten och berggrund, 

och på åländska förhållanden. 

Spörsmåls ställaren tar upp certifiering. Certifieringen i Sverige är frivillig och 

kan betraktas som något av ett varumärke för brunnsborrarna. De certifierade 

borrarna finns listade på Sveriges geologiska undersökning hemsida. Certifikat ut-

färdas för en period av fem år. Tonvikten för att få ett certifikat är lagd på det 

praktiska genomförandet av arbetet. Entreprenörerna på Åland, som utför 

brunnsborrning, är två och de har båda lång och gedigen erfarenhet. De certifie-

rade brunnsborrarna i Sverige ska dessutom ha en miljö- och ansvarsförsäkring.   

Nyttan av att införa någon form av certifiering måste vägas mot kostnaderna 

för enskilda och samhället som certifieringen skulle orsaka. Hittills har inte beho-

vet av sådana krav bedömts föreligga. 

Enligt 4 § miljöskyddslagen ska vid all verksamhet förfaras så att ändamålet 

nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att denna miljöhänsyn blir 

oskälig. Ändamålet vid borrning i berg för energiutvinning är inte själva borrning-

en utan att anlägga en uppvärmningsanläggning. Vår bedömning är att hänsynen 

inte är oskäliga pga. ändamålet, att skydda grundvattnet är högprioriterat. 

Orsaken till att detaljplanerade områden inom Mariehamn är undantagna är 

att grundvattenskyddet där inte tillräckligt motiverar borrningsförbudet. Stadens 

allmänna grundvattenbrunnar är inte längre i bruk och grundvattnet är på många 

platser förorenat med salthaltigt vatten, dessutom finns det risker för att orenat 

avloppsvatten rinner ut från gamla avlopps vattenrör av betong. 

Alternativ, herr talman! Det finns en mängd olika alternativ för uppvärmning 

av hus. Värme till värmepumpar kan tas förutom borrhål i berget även från havs-

vatten, jorden eller luften. Andra alternativa uppvärmningssätt är t.ex. solpaneler, 

pellets, ved och elvärme med vindkraft-el eller kombinationer av olika lösningar. 

Alla alternativ passar inte på alla platser och totalekonomin för de olika lösning-

arna varierar mellan olika behov och olika tider men alternativen till bergvärme är 

helt klart jämförbara och i många fall billigare. 

Herr talman! Förvaltningen har gjort en analys av de olika värmealternativen 

som finns. Där konstaterar vi att värmepump-jordslingor har något lägre invester-

ingskostnader jämfört med bergvärme och liknande driftskostnader. Värmepump 

sjö-sjö, har något lägre investeringskostnader jämfört med bergvärme och liknan-

de driftskostnader. Värmepump luft-luft har betydligt lägre investeringskostnader 

jämfört med bergvärme men har högre driftskostnader. Värmepump luft-vatten 

har något lägre investeringskostnader jämfört med bergvärme men något högre 
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driftskostnader. Pellets panna har lägre investeringskostnader jämfört med berg-

värme och liknande eller lägre driftskostnader. Vedeldning lägre investerings-

kostnader jämfört med bergvärme och liknande eller lägre driftskostnader. Solpa-

neler som är miljömässigt det bästa alternativet för uppvärmning har den högsta 

investeringskostnaden, den måste många gånger kombineras med andra upp-

värmningskällor.  

Det här visar att det finns alternativ och att de har olika miljöprestanda.  

Spörsmåls ställarnas slutkläm är vilka åtgärder avser landskapsregeringen att 

vidta med anledning av det utfärdade förbudet mot djupare borrhål än 60 meter 

inte bidrar till att utöka skyddet för grundvattnet samt då bestämmelserna i för-

ordningen strider mot grundlags kravet om jämlikhet.  

Landskapsregeringen slutsats är att landskapsregeringen anser att bestämmel-

serna i miljöskyddsförordningen om förbud mot borrning av djupa borrhål för 

bergvärme i känsliga grundvattenområden är en nödvändig åtgärd för att skydda 

grundvattnet. Landskapsregeringen anser även att bestämmelserna inte strider 

mot grundlagens krav om jämlikhet, då bestämmelserna är baserade på hänsyns-

behov, som är olika i olika delar av landskapet och att bestämmelserna har starkt 

stöd i 20 § grundlagen, enligt vilken var och en bär ansvar för naturen, dess mång-

fald och för miljön och att det allmänna ska verka för att alla tillförsäkras en sund 

miljö, också framtida generationer.  

Landskapsregeringen kommer att göra en andra bedömning av hur bestämmel-

serna om borrning för energiutvinning kunde utformas för att skyddet av grund-

vattnet ska vara tillräckligt starkt även för framtida generationers behov. I det ar-

betet kommer expertis utifrån att anlitas. Landskapsregeringen har beredskap att 

på basen av den utredningen göra ändringar i miljöskyddsförordningen. Land-

skapsregeringen överväger redan nu att ändra förordningen för dem som kommit 

i kläm pga att övergångsbestämmelser inte finns i förordningen. Förordningen 

har ju som känt redan vunnit laga kraft.  

Ltl Harry Jansson 

Tack Herr talman! Jag ber att få tacka landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren 

för svaret. Jag ber att inledningsvis få rekapitulera vilka spörsmålsdelar som un-

dertecknaren lyft fram. Vi har kritiserat det faktum att de nya förordningsbe-

stämmelserna tillåter att man borrar fler än ett hål som är högst 60 meter djupt. 

En förordning som tillåter att man ökar saltvatteninträngning. Landskapsreger-

ingen har utgått i sitt ställningstagande från att det inte går att på Åland hantera 

energibrunnar som man gör i Tyskland, Sverige m fl. att man skyddar brunnar 

med olika former av tätning. Det tycks vara en nyhet för landskapsregeringen. 

Man har undantagit detaljplanerade områden utanför Mariehamn. Vi har även 

kritiserat det faktum att man inte har baserat det här förbudet på någon som gjort 

en omfattande geologisk analys, utan enbart på samtal mellan olika myndigheter. 

Man struntar helt i det faktum att den som borrar är en riskfaktor i sammanhang-

et. Man har underlåtit att ställa krav på den som utför uppdraget.  

Till sist har vi ifrågasatt själva lagliga utformningen av det hela, med tanke på 

grundlagens olika jämlikhet etc.  

Hur har då landskapsregeringen hanterat spörsmålet? Vi fick höra att miljömi-

nistern understyrker behovet av att skydda grundvattnet, det tror jag att vi alla 

ställer upp på, det är ett viktigt mål. Vi har den känslan, tyvärr, att landskapsre-

geringen har börjat från fel håll. Det skulle först ha gjorts en allmänvattenförsörj-

ningsplan. Där skulle man ha reglerat hur man ska skydda den 13 primära områ-
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den, som man har utpekat som skyddsvärda, när det gäller Ålands framtida behov 

av grundvatten, i händelser av de akuta situationer som miljöministern pekade på, 

om våra nuvarande vattentäkter hotas av en eller annan anledning. Den biten 

ställer vi upp på, men inte ett generellt förbud som inte har den verkan som land-

skapsregeringen uppenbarligen har haft som syfte att uppnå. 

När det gäller energislag så uppehöll sig minister Sjögren av allehanda alterna-

tiv till bergvärme. Här måste man konstatera att landskapsregeringen anser att 

det är så lätt att ordna alternativ, det stämmer inte i verkligheten. Vi talar om för-

bud i trakter där det är berg, det betyder att det inte är lätt att börja med jordvär-

me. Vi talar om sjönära områden där det är ytterst svårt, i vissa fall, att få tillstånd 

av samfälligheter att anlägga ledningar i vatten. Man talar också i spörsmålssvaret 

om solpaneler, det är bra så länge solen lyser, men sen har vi problem. Man talar 

om luftvärmepumpar, de förbrukar betydligt mera el än vad bergvärmepumpar 

gör, mellan 30-50 % beroende på verkningsgraden. Det är inte så lätt att stå här 

och säga att nu har vi alternativ till bergvärme. Att man hyllar pellets må vara, vi 

vet alla, som följer prisutvecklingen, att det följer oljepriset till stora delar. Det är 

inte riktigt hållbart. När det gäller ved, vet jag inte om det är så bra med tanke på 

utsläppen, att rekommendera att vi eldar biomassan i högre grad än vad vi gör 

idag.  

I övrigt när det gäller de olika punkterna så har vi konstaterat att även de re-

missinstanserna som landskapsregeringen hade inkopplat med arbetet med nya 

förordningen att det fanns olika meningar där om behovet av en vidare geologisk 

analys. Det visar att det fanns behov av att titta vidare på var sprickbenägenheten 

är större på Åland och var är den minde? 

Certifieringen av borrare, det finns redan en motion i den här frågan så vi kan 

återkomma med specifikt till behovet av att de som utför de här borrningsuppdra-

gen sköter sig. Det är viktigt att understryka att vi har en verksamhet som innefat-

tar stora risker för miljön.  

I dessa tider kräver vi olika former av kompetens. t.ex. när man kör bil. Man 

ordnar utbildning för truckförare. Om man ska tillverka en skarvsladd krävs det 

behörighet. Ska man skrota ett kylskåp måste man ha utbildning. Att spränga i 

berg krävs kompetens. Men när det gäller att borra i vårt grundvatten, med de ris-

ker som finns, som även landskapsregeringen slagit fast, ja då är det fritt fram för 

vem som helst. Det visar det absurda. Ändå har vi en situation som miljöministern 

var inne på, d.v.s. att det är kunden som betalar kalaset om det går snett. Här kan 

vi inte få ekvationen att gå ihop. Vi vet alla hur det fungerar i praktiken, den som 

beställer ett borrningsuppdrag och den som utför det, i många fall träffas man 

aldrig och än mindre kan en fastighetsägare följa med hur borraren sköter upp-

draget. Det är fastighetsägaren som ska stå där med notan om någon av grannar-

nas borrbrunnar skulle ta skada i framtiden. Här har man inte tänkt på helheten, 

utan enbart slagit ner på energibrunnar då som en allmän företeelse. 

När det gäller lagliga biten, kan jag upplysa om att det är den tidigare lagbered-

ningschefen, Vicehäradshövding Christer Jansson, som har lyft fram avsaknaden 

av laga grund för det förordningsförbud som landskapsregeringen har utfärdat. 

Han har för mig upplyst att man inte kan, på basen av den rundhänta formulering 

som finns i miljöskyddslagen, införa den här typen av förbud i strid med grundla-

gens krav på jämlikhet och vad gäller äganderättsprinciperna. Jag har forskat lite 

runt detta, ser man på den paragraf som landskapsregeringen nu bygger upp sitt 

försvar, nuvarande 20 § i grundlagen, så är den från början (1985) avsedd att vara 

en programförklaring allmänt sett om hur man skulle jobba med miljön i framti-
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den. Avsikten var uttryckligen, som det står i regeringspropositionen, att ge män-

niskor möjlighet att ta initiativ för att skydda sin egen miljö. Landskapsregeringen 

har svängt på det, förbud, ni får inte ta ansvar för er egen miljö, ni får inte anlägga 

de här energibrunnarna, trots att vi alla inser behovet av att minska på bruket av 

inte minst av fossila bränslen. Försvaret från landskapsregeringen att gå över till 

20 § i grundlagen vad kanske lite förhastat. 

Det som är positivt och som vi varmt välkomnar är avlutningen i svaret, där 

landskapsregeringen andas förståelse för den kritik som har riktas. Man har insett 

behovet av att gå vidare, göra en andra bedömning som det står i svaret. Man har 

även tänkt på behovet av någon form av övergångsbestämmelser. Vi återkommer 

med en kläm i frågan efter avslutad debatt idag.  

Herr talman! Jag vill förslå en bordläggning till den 15 april så att vi kan åter-

komma till den delen. 

Från lagtingets sida har man hemställt om att landskapsregeringen ska göra det 

ena och det andra och så har man inte följt de riktlinjer lagtinget gett. Därmed 

aviserar vi att vi kommer med en kläm där vi vill har en tydlig tidtabell för när 

förändringarna av förordningen ska vara genomförda. Det får vi återkomma till på 

onsdag om bordläggningstiden kan få stöd från salen.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Av de sju alternativen jag räknade upp när det gäller alternati-

va former till uppvärmning var fyra sådana som inte krävde intrång i natu-

ren. Jag får inte heller den här ekvationen att gå ihop. Man talar om att man 

också är intresserad av att skydda grundvattnet, samtidigt som spörsmåls 

ställarna påtalar att det är en riskverksamhet att borra djupt i berg. Det här 

är också en sak som man uppmärksammat på den svenska sidan. Man kom-

mer att ha ett seminarium om energibrunnar och vad det innebär med till-

stånd, risker och krav. Det här är en verksamhet som är på tapeten, i högsta 

grad.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det är därför vi inte heller kan få ihop helheten här vad 

gäller riskerna med borrningsuppdraget som sådant. Landskapsregeringen 

vill inte ta hänsyn till hur det utförs. Det enda landskapsregeringen egentli-

gen är intresserad av idag är att få in de 100 euro som miljöskyddsmyndighe-

terna ska ha för att man har gjort en anmälan. Men inte något annat ansvar 

för vad som händer för grannarna ifall de skulle uppstå en situation med 

skador på grundvattnet. Det vi invänder oss starkt emot är, det generella för-

budet, att man likställer energibrunn med förstört grundvatten. Man har inte 

diskuterat möjligheten till dispens för de fastighetsägare som gör bedöm-

ningen att man vill satsa på miljön, som vill göra en noggrann analys, kosta 

vad det kosta vill. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Min uppfattning är det är en enögd syn och spörsmålsställarna 

har inte ett så framtidsvänligt synsätt. Jag vill också kommentera laglighe-

ten, enligt 6 § i grundlagen är alla lika inför lagen. Alla, oberoende av kön, 

ålder, etnicitet, religion, har också rätt till ett rent vatten, det gäller också 

äganderätten. Om jag, som stugägare borrar för energivärme och förstör 

grundvattnet för byn som är 600 meter högre upp, förstör jag för dem som 

äger hus högre upp på land också. Det där kan man säkert ha en juridisk dis-
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kussion om. Jag hävdar ändå att 20 § är väldigt stark i grundlagen. Alla har 

ett ansvar för miljön.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag ber miljöministern att återkomma, replikväxlingen 

den här gången är slut, om hur många gånger har tätning av energibrunnar 

misslyckats och det har uppstått skador på miljö? Hur många gånger har det 

uppstått problem för grannar när det gäller skador av grundvattnet? Jag ber 

landskapsregeringen att ta reson vad gäller det generella förbudet för större 

områden utanför Mariehamns stad. Glöm bort att det är stadsstyrd land-

skapsregering, inse att ni har ansvar för hela Åland. Det finns en levande 

bygd utanför statsgränsen, det finns fastighetsägare som vill satsa ordentligt 

på bergvärme. Varför då utfärda ett generellt förbud när man kan göra en 

stor insats för miljön genom att satsa på bergvärme.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag vet att talmannen i måndags sade att det inte hör till ären-

det att bänkarna är tomma, när viktiga spörsmål tas upp, så jag ska inte 

nämna det desto mer. Jag vill fråga ltl Harry Jansson: Jag är ganska oklar på 

vad det här spörsmålet innebär? Vill man lätta på bestämmelserna eller vill 

man skärpa dem? Jag har förstått att 500 meter har varit det förslag som har 

diskuterats. Skulle ltl Harry Jansson och de övriga spörsmålsställarna kunna 

tänka sig ett totalförbud för bergvärmeborrning, för att ha möjlighen att 

kunna ge tillstånd när det visar sig vara helt säkert för grundvattnet?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Hur är det ltl Erland brukar svara ibland? Det är märkligt 

att jag måste svara på sådana frågor. Jag uppmanar ltl Erland att läsa spör-

smålet noga en gång till. Vi har skrivit ner sex tydliga brister i själva bered-

ningen. Vi har kritiserat det faktum att allting utanför stadsgränsen är ett 

förbudsområde. Trots att vi vet att det finns områden där grundvattnet redan 

är förstört, det är hemskt men det är sant. Vi har områden där det inte kan 

komma ifråga för grundvattensbrunnar. Framförallt finns det områden där 

man skulle kunna installera bergvärme i olika proportioner. Jag tycker det 

synd att vi förhindrar med det här förbudet, i tät, strandnära bebyggelse, att 

få borra efter bergvärme.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag ber om ursäkt om jag bad ltl Jansson att svara för de andra som 

skrivit under spörsmålet. Eftersom de inte är närvarande vill de kanske inte 

ställa sig bakom något svar men jag frågar igen ltl Harry Jansson: Vad är av-

sikten med spörsmålet? Är det att vara restriktiv när det gäller miljöingrepp, 

eller att tala för just bergvärme, eftersom det finns fullgoda alternativ? Jag 

vet inte om det nämndes här, luft-luft har sämre effektivitet men luft-vatten 

är fullgod jämförbar med bergvärme. Den kan ställas precis var som helst, 

har man jord har man ett förmånligare alternativ. Just bergvärmepump är 

vad jag kan förstå, inte ekonomiskt och tekniskt förankrat.  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Vi vill kasta in en näve förnuft i den här förbudsivern som 

har rått från landskapsregeringens sida, d.v.s. utfärda ett generellt förbud. 

Det faktum att man har likställt en borrning med förstört grundvatten. Man 

tar inte hänsyn till att det finns tekniska möjligheter att täta borrhålen så att 

man inte får skador på miljön. Vi vill ta ett större miljöhänsynstagande än 

vad landskapsregeringen har gjort hittills i alla fall. De som borrar ska ha 

den kunskap som det här uppdraget kräver. Det borde ltl Erland, om han 

skulle ha tid och lyssna, välkomna ett sådant initiativ.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Förslag om bordläggning har väckts. Debatten går vidare.  

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Med beaktande av att spörsmålsställarna inte är närvarande i salen, 

förutom första undertecknare och en ledamot till, så tror jag att vi överlämnar 

större delen av debatten till efter bordläggningen. 

Jag tänkte passa på tillfället och säga att liberala lagtingsgruppen står helt bak-

om det svar som givits till spörsmålet. Det har gjorts i samråd i gruppen. Initiati-

vet till slutsatsen har tagits av landskapsregeringsledamot Sjögren. Hon ska ha en 

stor eloge för att hon är villig att titta på övergångsbestämmelserna som kanske 

kom lite snabbt i det här sammanhanget. Vi återkommer med ett längre gruppan-

förande i ärendet, tack.  

 Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Svaret på spörsmålet om energibrunnar vill jag kommentera kort 

med att centern stöder och omfattar också svaret. Därför att vi anser att möjlighe-

terna som nu kommer att ges, som en andra bedömning, kommer att klarlägga 

vad man kan göra, hur man kan ändra och vad som skall ändras. Det accepterar 

centern helt och fullt. Vi tycker också från centerns sida att det är okej att de pla-

nerade projekten kan fullföljas genom de övergångsbestämmelser man ska skapa. 

Det tycker vi är bra.  

Det här är en stor och svår fråga. Jag håller med om att rent dricksvatten blir en 

brist i världen, det är redan är bristvara. Förorenat grundvatten är tyvärr ingen 

bristvara, det finns på många ställen. Danmark har så gott som helt förstört 

grundvatten. Det är inte någon liten bagatell vi diskuterar, utan det är ett stort och 

svårt ärende. För miljön är det viktigt att man garderar sig, för att behålla ett rent 

dricksvatten, också i grundvattnet. Det är miljömässigt mycket bra. Lika miljö-

mässigt bra är det att man kan ges möjlighet till energi som är förnyelsebar, d.v.s. 

energin ur energibrunnar.  

Som vanligt när det gäller miljön kontra näring är det ett balansproblem. Vad 

ska väga tyngre och hur ska man balansera det här? Jag tycker det är viktigt att 

man i den här andra genomgången funderar över hur man ska hitta regler som 

kan anpassas till olika förhållanden som ändå råder i vårt ö samhälle. Man skapar 

flexibla förhållanden som försöker garantera båda delarna ett så bra slutresultat 

som möjligt, tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag får tacka ltl Gun Carlsson för inlägget som andas förståelse för de brister 

som finns i den nuvarande förordningsbestämmelsen vad gäller just borr-

ningsförbud. Jag får tacka centern för att man grep in och rättade till de ur-
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sprungliga bristerna i spörsmåls svaret, att det blev lite mer fyllt av förståelse 

för att det finns en värld utanför statsgränsen. Är det så att centern kan tän-

ka sig att stöda en tidtabell för hur det här förändringsarbetet skulle äga 

rum, med tanke på alla de som har kommit i kläm, med tanke på den hastigt 

införda förbudsparagrafen? 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det jag vet är att man i övergångsbestämmelserna ska skapa 

möjligheter för de projekt som är på gång. Det betyder att den tidtabellen 

inte kan vara alltför lång. Om det ska vara en, två eller tre månader, det kan 

jag inte svara på. Där förstår vi att man med sunt förnuft kommer att lösa det 

här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag vill börja med att understöda förslaget till bordläggning och 

bordläggningstiden. Jag kommer att återkomma efter bordläggningen. Jag vill 

säga idag att det här handlar direkt om grundvattenskydd men indirekt om möj-

ligheten att använda den termiska energi som finns i berggrunden. När det gäller 

de här uppvärmningssystemen så är det närmast ungefär som krig mellan flera re-

ligioner. Man har en religion när man är för värmepumpar, och en religion när 

man till varje pris är emot dem. Jag tycker det är klokt att man utnyttjar den ter-

miska energin som finns i berggrunden och också berggrundens förmåga att till 

viss del lagra energi. Jag har själv sådana här system i mina fastigheter och är 

mycket nöjd med funktionen, framförallt med miljönyttan och den ekonomiska 

nyttat av dessa anläggningar som rätt in justerade innebär att man får uppemot 

80 % av värmen gratis. Det här passar ålänningarna ypperligt, allt som är gratis är 

bra. Det finns många som ser det här som ett hot mot befintliga strukturer, att 

man till varje pris måste ha ett bränsle som är fast i vissa ekonomiska strukturer 

och det är klart att man försöker motarbeta det här. Jag vill inte påstå att den här 

förordningen gör det, men nog andas det en dålig förståelse för den här möjlighe-

ten att borra efter värme på det viset av att man total förbjuder det här rakt av, 

utan att övergångsbestämmelser eller ens undantagsmöjligheter. Det innebär ett 

stort hinder för många. Även att det kommer att borras en massa hål som är 

grundare men till antalet flera, vilket gör om man tittar på ministerns skiss, att 

man får många fler hål som är grunda och möjlighet att där hitta saltvatten. Till 

den delen har den en kontraproduktiv verkan den här förordningen om man bor-

rar tre hål istället för ett. Det är en tokig utveckling, hela Åland blir en mer som en 

"Schweizerost".  

När det gäller de här regionala aspekterna har jag förvånat mig som lemlänning 

över det att Järsö-Nåtö området, som är välförsörjt med kommunal teknik, inte 

undantas, medan Mariehamn undantas. Det är nog närmast en diskriminering av 

två ställen som har exakt samma geologiska förutsättningar, vad jag kan förstå. 

 Om Mariehamn är undantag så borde Järsö-Nåtö också vara generellt undanta-

get. Man kan också ifrågasätta det kloka i att generellt undanta Mariehamn och 

inte andra liknande delar. Det finns en hel del övrigt att önska och jag är personli-

gen nöjd med min insats som undertecknare av spörsmålet. 

I andra stycket i landskapsregeringens svar, att de kommer att göra en andra 

bedömning om hur bestämmelser om borrning för energiutvinning kunde utfor-
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mas, det räcker egentligen för mig, det är det man måste göra. Det här var allt för 

snabbt gjort, man lyssnade inte på den kunskap som finns på Åland. Man har inte 

heller lyssnat på extern kunskap.  

Avslutningsvis vill jag säga att hållbar utveckling, är inte miljöpolitik, det är 

inte ekonomipolitik och inte heller socialpolitik. Det är en sammanvägd kombina-

tion av de här politikområdena.  

Om man ser ur en miljöpolitisk synvinkel så borde vi inte överhuvudtaget borra 

i berget, vare sig efter vatten eller efter värme. Vi borde helt låta bli, men vi vill ha 

drickvatten och värme i våra hus och vi vill ha värme som inte belastar klimatet. 

Vi vill ha ekonomiska och effektiva uppvärmningssystem, därför måste man väga 

samman de här intressena, då blir det håll bar utveckling, inte före. Att generellt 

förbjuda borrning rakt av på det här viset, det är inte hållbar utveckling.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Sundman säger två viktiga saker. För det första att värme-

pump är ett steg i en mera miljövänlig och hållbar riktning. För det andra att 

man inte ska borra i berg. Den här förordningen uppfyller de kriterierna med 

tanke på det att värmepumpar av olika slag är fullgoda alternativ idag. Jord-

värme är mera ekonomiskt och effektivt och mindre risk, det kan man visa i 

de allra flesta fall. Har man inte tillgång till jordvärme, havsvatten eller sjöar 

finns det idag moderna luft-vatten värmepumpar som kräver lite mera el 

men är nog billigare. Den viktigaste slutsatsen är att man inte behöver borra.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Så sade jag nog inte i mitt anförande. Det verkar finnas visst 

inslag av selektiv hörsel hos ltl Erland. Jag sade att om man bara skulle se till 

de miljöpolitiska aspekterna isolerat, kunde det vara så att man inte ska bor-

ra överhuvudtaget. Då ska man inte heller bo här eller ha näringar här eller 

ha färjor som kör i vår skärgård. Man ska inte göra någonting, då är man ju 

mest miljövänlig. Då får naturen vara helt i fred för människans påverkan, så 

enkelt är det inte. Hållbar utveckling är en balans mellan de här tre politik-

områdena. När det gäller de tekniska förutsättningarna för att försörja en 

fastighet med luft-vatten värmepump så är de inte lika bra som bergvärme. 

På en punkt har ltl Erland rätt, att jag anser att har man möjlighet till jord-

värme ska man utnyttja det. Det har jag positiva erfarenheter av. De allra 

flesta har inte den möjligheten.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Sundman klargör på ett pedagogiskt sätt, även om han inte 

är medveten om det. Vad det handlar om? Det handlar om alternativ. Miljö-

mässigt sätt borde man inte borra, det finns alternativ. Miljömässigt sätt 

borde man inte bo på Åland, det kan hända, men det finns inga alternativ, 

därför bor vi här.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Denna gång med ett visst inslag av komik, beskriver ltl Erland 

just utmaning med hållbar utveckling, vi har inget alternativ. Vi måste leva 

vidare, vi måste skapa förutsättningar för vårt leverne. Det innebär det eko-

nomisk verksamhet, att vi ska bo, vi ska färdas osv. Att göra det här på ett 

sätt som är tillräckligt miljövänligt som är ekonomiskt och socialt hållbart, 

det är det som är utmaningen. Den här förordningen uppfyller inte den ut-
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maningen. Den är alltför inriktad mot det här förbudet att generellt inte bor-

ra. Jag har däremot inte heller sagt det att man inte ska reglera det här. Jag 

har bekymrat mig över hur mycket det egentligen borras, och hur man i så-

dana bostadsområden, där man bra kunde ha en gemensam lösning, borrar 

ett hål per hus i onödan. Det här är också något som kan komma ut av den 

här förordningen, men sedan ställer man enstaka fastighetsägare inför full-

bordat faktum att man inte kan borra.          

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har sagt följande: Absolut bergvärme, 

men inte alltid och inte överallt, det är det vi säger. Vi pratar om en skydds-

zon på 300 meter för att minimera riskerna, för att skydda grundvattnet. En 

extremt viktig framtidsfråga. Vi pratar om 300 meter. Åland är 50 km från 

norr till söder och 50 km från öster till väster. I skärgården är det särskilt 

angeläget. Vi har saltvatteninträngning, vi har problem med vattenförsörj-

ningen redan idag i Kumlinge, på Sottunga och på Kökar. Problemen kom-

mer att eskalera, det är ett som är säkert. Ltl Sundman pratar om diskrimi-

nering. Orsaken att Mariehamn är undantaget är att grundvattnet redan är 

förstört.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det att man sätter en 300 meters gräns gör att man exkluderar 

många fina ställen för bosättning. Vi vet alla vilka ställen som är populära att 

bosätta sig idag och det är nära stranden. Folk betalar nästan vad som helst, 

för att få bo vid stranden. Själv bor jag inte vid stranden, det är många ålän-

ningar som inte bor vi stranden. Utvecklingen går dit, det är många som 

drabbas. När man tar t.ex. Järsö-Nåtö eller andra skärgårdsområden då in-

nebär 300 meter nästan hela landytan för de här holmarna. I många kom-

munen blir det många attraktiva bostadsområden som kommer att bli hänvi-

sade till annan uppvärmning än bergvärme om man inte väljer att borra 

många grunda hål, vilket inte är ekonomiskt försvarbart.   

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Nej, det är inte ekonomiskt förvarbart, men det finns alternativ. Det finns 

värmepump för jordslingor, för sjö, från luft till luft, från luft till vatten, pel-

letspannor, vedeldning, det finns solpaneler. Det finns alternativ. Jag måste 

säga uppriktigt att jag är bekymrad, hur ska vi kunna nå någon framgång när 

det gäller vattenåtgärdsprogrammet? En sådan här liten åtgärd, vi har för-

slag på lagstiftning, vi har förslag på skyddszoner, vi har förslag på en uppsjö 

av olika åtgärder. Om alla miljöåtgärder väcker sådan här patrull i lagtinget 

så är jag uppriktigt sagt, väldigt bekymrad.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag är också bekymrad. Hur ska vi kunna nå de klimatmål för 

att få ner koldioxidutsläppen för vårt klimat, om varje liten åtgärd som att 

börja använde värmepumpar möter sådant här motstånd från myndigheter-

na? Jag är bekymrad, många är hänvisade till andra lösningar än vad som 

skulle vara mest ekonomiskt och tekniskt försvarbart. Jag säger också att det 

behövs viss reglering men den här förordningen är för generell.  
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag vänder mig mot den här diskussionen om att det var lika 

farligt med många grunda hål som ett djupt. Tittar man på saltvattenpro-

blemet i bergsbrunnarna så är det uppträngt saltvatten som är från den tid 

som landområden låg under bräckt- och saltvatten, där kommer 300 meters 

gränsen in från land. I de här områdena finns också sötvatten som ligger som 

en lins ovanpå saltvattnet för sötvattnet är lättare. Storleken på den här lin-

sen är varierande på öns storlek, hur mycket landområde det finns. Det här 

måste man perforera när man borrar efter bergsvärme. Då borrar man från 

det att man kommer till grundvattnet det är därifrån man börjar mäta hur 

djupt hål man ska ha. Man perforerar alltid linsen, går igenom den till salt-

vattnet för att få tag värme på holmar och öar osv. Det här är för att skydda 

grundvattnet på de här områdena som det ska vara grunda hål. Det kan fin-

nas en möjlighet att man stannar i det här söta området och inte ställer till så 

stor skada.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Nu blev det ganska tekniskt det här men ltl Åke Mattsson har rätt. 

Däremot ska man komma ihåg det här är väldigt generellt. De geologiska 

förhållanden skiljer sig väldigt beroende på var man tittar på Åland. För att 

vara på den säkra sidan så har man dragit till med 300 meter. På många stäl-

len skulle det räkna med mindre, och på många ställen borde det ha varit 

ännu mera. Därför borde förordningen anpassas enligt de aktuella förhållan-

dena på platsen. Återigen bör det upprepas att man kan ju reparera ev. upp-

kommen skada. Det har inte heller beaktas i tillräcklig stor omfattning.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! När det gäller reparation av de här skadorna så är det inte 

alltid det går att reparera. Är det så att man bara borrar ett hål rakt igenom 

och det kommer saltvatten på grund av det så är inte skadan så omfattande. 

Men om det är så att man i närheten börjar ta vatten och tar för mycket vat-

ten och drar in saltvatten i systemen, då kan det bli bestående skador som är 

svåra att reparera. Den ögonblickliga skadan går att reparera, men har man 

en gång fått in det här, är det stora problem. Det finns anledning att man går 

in i det här skedet och gör det här förbudet, det är inget totalförbud, det är 

300 meters gräns och det är 60 meters gräns. I efterhand om det finns förut-

sättningar på höga områden, och andra områden, kan man ge undantag, så 

kan man komma med en förordning. Det är ju en förordning som är ganska 

enkel att förändra. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är ju dit, vi som spörsmålsställare vill komma, fast man 

inte konkret erkänner det så erkänner man det mellan raderna att det här 

kanske var lite hastigt påkommet. I framtiden kan man göra vissa undantag 

och avsteg när man skaffar sig mer kunskap om aktuella ställen. Därmed är 

syfte med det här spörsmålet uppfyllt. Jag hoppas verkligen att man priorite-

rar det här arbete som man nämner här under styckets slut. Jag är nöjd med 

min insats som lagtingsledamot till den delen.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Under diskussionen har ltl Harry Jansson understödd av Danne 

Sundman föreslagit att ärendet bordläggs till plenum den 15 april. Begäres ordet? Diskus-

sionen är avlutad. Ärendet kommer således att bordläggas till den 15 april.  

 
Remiss 

6 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en turismutbildning (HM 24/2008-
2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag tar mig friheten att föreslå något som en offensiv satsning i des-

sa tider av nedskärningar och översyn av våra finanser. Jag anser att turismen på 

Åland behöver en kraftansamling för att öka professionalism och kompetens inom 

värdskap och kvalitetstänkande. Det finns projekt på det här området men det 

finns ingen fördjupande utbildning. Detta berör allt ifrån gårdsturism på lands-

bygden, gästhamnar i skärgården till övernattning och restauranger. För att höja 

medvetenheten om kvalitet och öka kompetensen föreslås jag att landskapsreger-

ingen initierar en 60 studieveckors KY kvalificerad yrkesutbildning inom turism. 

Utbildningen borde vara en fortsättning för dem som genomgått en treårig ut-

bildning inom gymnasialstadiet och att man kan fortsätta särskilt om man har för 

avsikt att själv bli entreprenör inom området eller inneha någon typ av mellan-

chefsfunktion. Det är viktigt att utbildningen skräddarsys så att den passar bran-

schen på Åland, med dess speciella förutsättningar och enligt de behov som tu-

rismen på Åland har. Det är viktigt att utbildningarna utvecklas i samråd med 

branschen. Att man lägger upp den utbildningen så att den i stor del utgörs av 

praktik. 

Vi vet att det finns utbildningar inom turism på många andra orter, det är bara 

att välja om man tittar i Sverige t.ex. Men det är inte anpassat enligt de behov som 

råder här och de markandsvillkor som vi har på Åland. Kunnande, kompetens och 

kvalitet är en allt viktigt del i turismnäringen där vi i dagsläget tävlar med många 

stora aktörer på marknaden.  

Man har provat tidigare den här KY modellen, bl a på bageri- och konditori. Det 

gjordes i väldigt nära kontakt med Hotell- och Restaurangskolan och bagerinär-

ingen. Det utfallet var väldigt bra. Man kan variera hur man riktar in de här KY 

insatserna så att man tar ett område i taget. Man kunde ha både landsbygdsturism 

friluft och vildmark, hästguider eller Events koordination eller vad som nu kan 

vara det största behovet.   

Trots dåliga tider i ekonomin tror jag det är viktigt att man ändå måste fundera 

över vilka näringar det finns potential att satsa framåt på och vilka näringar som 

inte har det. Vi på Åland kan ändå konstatera att turismen har en stor betydelse, 

särskilt för sjöfarten att det finns resandevolymer, men också för många småföre-

tagare som behöver den här "inputten" som turistsäsongen ger. Annars tror jag vi 

ålänningar vintertid får vänja oss vid en sämre service inom restaurang-, hotell- 

och taxiservice osv. Framförallt är kompetens en konkurrensfördel. Vi behöver 

också skapa lönsamma företag.  
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Utbildning inom det här området har funnits med i turismstrategin ända sedan 

2004. Hittills har det inte blivit mera ihållande utbildning, enstaka kurser och 

projekt har förekommit, men inte mer.  

KY modellen som är effektiv och kortfattad tror jag att många skulle kunna 

tänka sig ett gå på, tack herr talman!  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Det är angeläget och viktigt att vi utvecklar en kvalitetshöjning inom 

vår landbaserade turismnäring. Det tror jag vi alla är överens om. Det pågår 

mycket arbete inom våra verksamheter. Det drivs redan i viss mån turismrelate-

rad utbildning, men det finns mycket planer på att utveckla det här området.  

Frågan är om det ska vara en kvalificerad yrkesutbildning, omfattande 60 stu-

dieveckor, ett och ett halvt år, eller om man ska lägga upp det på ett annat sätt. 

För ett antal veckor sedan beviljade jag medel för fortsättning av ett projekt som 

pågår i Högskolan där man har inriktar sig på att dra upp riktlinjer för hur en kva-

lificerad turismutbildning skulle kunna bedrivas där. Parallellt finns även planer 

på en utbildning på gymnasialstadienivå eller möjligen på den här kvalificerade 

yrkesutbildningsnivån beroende på om man har 40 eller 60 studieveckor. Då skul-

le det handla om 20 studieveckors grundutbildning, 2o studieveckor där man har 

paket, 5 studieveckor att plocka från ex hästturism, vandringsturism, bemötande i 

kundrelationer, serviceteknik osv. Sedan skulle man avsluta med 20 studieveckor 

praktik. Det finns också en diskussion politiskt, frågan är om det kommer att upp-

skattas eller om det upplevs för omfattande att ha 60 studieveckors studier.  

Vi har skrivit i den tilläggsbudget som finns idag, att man inom ramarna plane-

rar för en turismutbildning där man kan plocka kurser ur de här paketen med 5 

studieveckor per styck t.ex. fisketurism, miljöfrågor, säkerhetsfrågor, kundbemö-

tande, hästturism, gästahamnar, vandringsturism och friluftsliv. Turistföretaga-

ren skulle kunna plocka korta kurser istället för en hel utbildning. Det här skulle 

ske i ett nära samarbete och väldigt resurseffektiv mellan två, möjligen tre olika 

skolor. Planer på att utveckla den här möjligheten och höja kvalitén inom turism-

utbildningen är mycket aktuell för landskapsregeringen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag känner till allt det här det här som ltl Lundberg berättade. Jag har varit i 

kontakt med dem som jobbar med de här frågorna. Just nu erbjuds väldigt 

mycket olika alternativ. Det som är intressant att veta är ju vad man kommer 

att stanna för. Vad kommer man att gå in för? Visst är det bra att man bygger 

upp den. När man bygger upp den här kompetensen, vilket man gör inom 

det här projektet, så betyder det att man skapar ett smörgåsbord. Men jag 

tycker att man måste tänka på att det ska ge en examen. KY alternativet ger 

en slutstation, det leder inte till någon kompetensförhöjning som en examen 

i helhet.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Huruvida KY är en lämplig examensform att gå in för eller inte, 

råder det olika åsikter om, eftersom den inte är en genomgående och över-

gränserna godkänd examensform. Runt om i Europa känner man inte till vad 

KY är för något. Det behöver man fundera vidare på innan man tar ställning 

till det. I tilläggsbudgeten står att vi kommer att planera för en kursverk-

samhet, som kan bli grunden för en utbildning om man har resurser och 

man anser att det är rimligt. Det är viktigt att ha en nära kontakt med när-
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ingslivet för att få en bild av vad kommer att anses det mest effektiva. Vad 

har man största behovet? Är det kursverksamheten eller är det ett och ett 

halvt års utbildningar. Tror man att företagare är beredda att sätta sig ett och 

halvt år i skolbänken? Det är också en relevant fråga att ställa. Kursverksam-

heten utesluter inte en fortsättning på utvecklandet av en KY verksamhet.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är bra att inget utesluter det andra. Jag tror det är viktigt att man har 

klart för sig vad som är målsättningen. Att det inte igen blir det här kan man 

göra, och det här kan man göra och det här kan också göra. Det finns oändli-

ga möjligheter. Man borde ha ett klart mål vad som är viktigt att ge. För min 

del tror jag att om man ska få fram turismentreprenörer som också lyckas 

skapa lönsamhet i sina företag, är kanske ett och ett halvt år inte så långt. 

Om det är det som är målet. Det tror att skulle vara ett bra mål.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Ingenting vi gör i landskapsregeringen är sådant att man 

gör det för sakens skull. Självklart har man en klar målsättning för det man 

gör och en strategi. Det viktiga är att man har en klar tanke, att man vet i vil-

ken riktning man går, och i vilken omfattning. Att det är det som Åland och 

våra turistföretagare verkligen kommer att ha användning för. Vi kan inte 

skapa en utbildning bara för utbildningens skull. Vi tycker att det här är väl-

digt viktigt, men det ska utformas på ett sådant sätt att det faller maximalt 

väl ut.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

kulturutskottet. 

  

Remiss 

7 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om motverkande av diskriminering av 
äldre (HM 20/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack herr talman! Ålands Framtid har bemödat sig med att inte lägga särskilt 

kostnadsdrivande motioner. I de fall vi har haft ambitionen att göra något påtag-

ligt har vi också påvisat finansieringsvägar. När det gäller föreliggande motion och 

motverkande av diskriminering av äldre, tror jag inte att den kommer att få sam-

ma uppmärksamhet som den motion jag presenterade senaste veckan om vapen 

fria poliser. Det var typiskt, den här typen av motion vill man egentligen diskutera 

så mycket kring och om. Vi kommer alla att bli äldre. Vi vet att vi på Åland står in-

för en förändring av samhällsstrukturen av stora mått, där många av oss i den här 

salen kommer att ingå i en ålderskategori som är gammal i ordets rätta bemärkel-

se, men då ska vi fortfarande spela tennis, det lovar jag att vi kommer att hålla 

igång med.  

Den grupp som är diskriminerade, är de äldre och personer med funktionshin-

der. Den här kategorin av människor, hur de upplever sin situation, den är på 
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många sätt diffus. Att åldras eller att ha ett funktionshinder i samhället gör att 

bemötande många gånger blir direkt nedvärderande och kränkande. Ibland upp-

levs det att man inte behandlas tillräckligt värdigt. I vårt samhälle är det ålders-

fixerat, nästan alltid inleds ett samtal med ålder. Utgående från åldern bestäms 

rätt mycket av hur övriga frågor hanteras och vilket bemötande man får.  

När det gäller "åldersb00men" som vi kan kalla den, är det ofrånkomligt att vi 

har ett enormt yrkeskunnande bland de äldre i samhället. Det finns en kunskap 

och erfarenhet som är ovärderlig. Frågan är hur vi ska kunna ta till vara den re-

sursen som vi har i samhället i framtiden. Man känner att hela samhället är lite 

ambivalent. Ena stunden pratar vi om arbetslöshet och i nästa stund pratar vi om 

arbetskraftsbrist. På något sätt måste vi få de här två motpolerna att komma 

samman.  

Folk som gärna vill gå i pension, det är absolut inget fel att ägna sig åt sin hob-

by om man vill välja en pensionering. Det skulle vara viktigt att man skulle ge alla 

som vill fortsätta jobba olika valmöjligheter. Många kan inom det privata skaffa 

sig olika speciallösningar. Det är den generella attityden i samhället som vi skulle 

vilja påverka med vår motion. Jag tror att man kan utgå från att ju fler personer 

som är produktiva i ett samhälle, desto bättre mår samhället. Då har vi fler jobb 

och mera pengar att röra oss med.  

Motionens syfte är att få till ett samhälle där vi mera skulle tänka på vilken 

förmåga har just den individen har. 

Kostnaderna för det här så tycker jag personligen att vi redan har en diskrimi-

neringsnämnd som är ganska osynlig som det står i den här motionen. Vi har en 

diskrimineringsombudsman, som man ser relativt lite av den här funktionen. Det 

här skulle passa väl in i diskrimineringsenhetens verksamhet. Man skulle ge 

diskrimineringsombudsman och nämnden i uppdrag att se till att vi får större fo-

kus på hur man ska undvika diskriminering av äldre och personer med funktions-

hinder.  

Ambitionen att få in det här i läroplanen i skolorna så tycker jag inte att det be-

höver vara så himla ambitiöst till att börja med. Huvudsaken är att man får in ett 

tänkande via seminarier i första hand inriktade på lärarkåren, och får igång en 

diskussion om hur vi kan påverka de yngres attityder till den åldrande delen av 

befolkningen, tack.    

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är en viktig fråga som ltl Harry Jansson tar upp. Diskrimi-

nering är ett allvarligt problem också i vårt samhälle. Ltl Harry Jansson 

nämner diskrimineringsombudsmannen och jag är verkligen förvånad över 

att den funktionen i dagsläget verkar fungera dåligt. Tjänstemannen i fråga 

ska ju finnas på plats på ett kontor på Strandgatan där jag själv också har 

kontor. Det har varit "ur funktion" nu en längre tid. Det här är väldigt allvar-

ligt. De människor idag som faktiskt blir diskriminerade, har ingenstans att 

vända sig, trots att vi på Åland både har lagstiftat om det här och satsar 

pengar i budgeten för det varje år. Med anledning av det som Harry Jansson 

tar upp så tycker jag vi borde få den här funktionen åtminstone att fungera.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag vågar inte uttala mig desto mer om verksamheten och orsak och verkan 

till bristande synlighet, det känner jag inte till. Det här skulle vara ett ypper-

ligt tillfälle för nämnden och för diskrimineringsombudsman att göra sig mer 
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synlig i samhället. Ordna seminarier, se till att skolvärlden får en första in-

blick i hur diskriminering är påtaglig i samhället. Som ltl Gunell säger att när 

vi nu har en funktion som vi betalar årligen så måste vi få ut en nyttoeffekt av 

det hela. Jag delar helt ltl Gunells slutsatser, tack.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! När jag läste den här motionen, tänkte jag precis i de ba-

nor som ltl Harry Jansson nu nämnde, att det här är ett arbete som borde ut-

föras av diskrimineringsombudsman till stora delar i alla fall. När det hand-

lar om införande av det här i undervisningen i skolorna, vilken nivå hade ltl 

Harry Jansson tänkt sig det här? Inom vårdsektorn tror jag att det redan be-

drivs undervisning när det gäller etik och diskriminering och sådana saker. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Om jag får tala av egen erfarenhet i o m att jag varit med 

och fostrat tre barn och upplevt olika åldrar. Det skulle vara frestande att stå 

här och säga, att så tidigt som möjligt, medan barnen är öppna för allt. Sam-

tidigt vet vi alla att man tenderar att glömma vissa saker. Jag tror att högsta-

diet är en nyckelnivå, årskurs 7 blir bäst. Vad gäller den högre skolvärlden, 

utgår jag från att man redan idag har tillräcklig information om den här ty-

pen utbildning, särskilt när det gäller vårdutbildning. Här gäller det nog att 

inrikta sig på ungdomens medvetenhet om hur diskriminering fungerar, 

tack.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Jag tänker mig också att en sådan här fostran borde också 

ske i hemmen. Vi börjar snart få så mycket på vårt skolschema så jag undrar 

hur mycket ämnen det ska rymmas? Mer och mer av uppfostran kommer 

snart in på skolschemat. Man måste väl också ha ett föräldraansvar, att man 

diskuterar om sådana saker i hemmen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Även här delar jag ltl Dahls slutsats. Familjen har en otro-

lig viktig roll. Samtidigt har vi kunnat konstatera, i många andra samman-

hang, att vi har en ganska splittrad familjesituation för många barn. Nuförti-

den får barnen vecko- eller månadsbrev, beroende på lärarnas ambition. Det 

behöver inte vara alltför ambitiöst. Redan det att man får ett besked hem att 

nu ska vi diskutera det här, så kommer många familjer att ta det ansvaret. 

Man kommer att föra en diskussion med sina barn. Då har man sått det här 

nödvändiga fröet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Alla typer av diskriminering är väldigt viktigt att de dryftas och dis-

kuteras. Jag tar fasta på vad som står i hemställningsmotionens kläm att man i lä-

roplansgrunderna borde införa det här ämnet diskriminering och framförallt lyfta 

upp åldersdiskriminering. Jag vill börja med att säga att i läroplansgrunderna kan 
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man läsa ut och konstatera att det här inte är ett särskilt läroämne utan det här 

ska genomsyra all verksamhet i skolorna. Det skall genomsyra alla utbildningar. I 

läroplansgrunderna för gymnasialstadiet finns grunden för det pedagogiska arbe-

tet med underrubriken "värderingar och människosyn". Det är där det kommer in 

väldigt tydligt. Verksamhetens ska utformas så att alla studerande kan fullfölja 

utbildningen oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller 

annan övertygelse, social eller kulturell bakgrund. Det handlar om allas rätt till 

utbildning för det första. Utöver det, värderingar som hör till grunden för det pe-

dagogiska arbetet är de mänskliga rättigheterna, allas människor lika värde, re-

spekt för varje individs egenart, demokrati, jämställdhet mellan könen, tolerans 

och förståelse för andra människor och kulturer osv. Skolan har som uppdrag att 

inpränta respekt. Unga som äldre, kvinnor som män, det här ska genomsyra hela 

verksamheten och bemötande i skolan. Det är så, herr talman, att sätta allt på 

schema i form av nya ämnen, det går inte. Då vill jag ha svar på motionären vad 

ska vi då ta bort?   

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Som jag sade i min presentation av motionen så bör man i 

alla fall i ett inledande skede inte ha för överambitiösa ambitioner. Intentio-

nen med det hela är att få till en diskussion mellan eleverna, läraren och di-

rekt till familjen via kanaler jag nämnde, bl a veckobrev och månadsbrev. Får 

man igång den diskussionen, så tror jag inte man behöver oroa sig för ut-

rymmet inom skolschemat i övrigt. Det finns lämpliga tidpunkter där man 

kan ha den här typen av funktioner. I samhällskunskap och andra liknande 

ämnen, kan det här bli ett bidrag till utbildningen som sådan. Genom att 

bjuda in äldre och diskrimineringsombudsmannen till en gemensam öppen 

diskussion, skulle det tillföra en hel del för eleverna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det som motionären här nämner, finns redan i vår utbildning i 

skolorna. Jag ser fortfarande att om man anser att det är viktigt att lyfta upp 

en värdegrundsfråga i något särskilt sammanhang i skolan så är det utomor-

dentligt bra. Skolorna jobbar mycket med värdegrundsfrågor. Jag tycker inte 

att det skulle vara bra att man skulle gå inför att det här är något man ägnar 

sig åt då och då. Jag är mycket glad och stolt över det arbete som bedrivs i 

våra skolor och den inställning att skolan har som uppgift att alltid, det 

handlar inte bara om samhällskunskap, inpränta respekt för alla människors 

lika värde, oavsett ålder, kön osv. När det gäller grundskolorna och att se 

äldre som en resurs, finns det flera projekt där bl a farfar/morfar i skolan 

som har varit framgångsrikt.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Absolut, jag hade noterat att nämna exemplet med far-

far/morfar i klasserna. Jag tycker det är ypperligt tillvägagångssätt. Jag 

uppmuntrar verkligen att man skall gå vidare in i skolvärlden över lag, inte 

bara enskilda skolor som har följt den svenska modellen här. Just att ha äld-

re i skolvardagen ger ju positiva effekter åt bägge håll. Dels för de äldre, de 

känner att de kan göra en insats, men även för att de yngre ska lära sig um-
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gås och ta goda råd från de äldre. Vad gäller det allmänna arbetet i skolorna 

med de här frågorna så kan jag, efter att ha följt barn genom skolvälden 

närmare 15 år, inte påstå att vi har kunnat konstatera att de här frågorna 

skulle ha lyfts fram på det sätt så att hemmen skulle ha varit involverade. Det 

är lite den effekten vi är ute vi efter.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! För det första så tycker jag det är viktigt att lyfta fram mormor 

och farmor också i skolorna, det inte bara det manliga könet vi vill ha in, av 

äldre årgångar, i skolorna. Det är ett projekt som har fungerat bra och som 

man har upplevt att ha varit en tillgång på vissa håll. Andra har prioriterat 

något annat. Jag är glad att vi är överens om att det här inte ska behandlas 

som något enskilt ämne. Ska vi börja ta in diskrimineringsgrunderna som 

enskilda ämnen så tror jag vi hamnar långt bak och utvecklingen går bak-

länges. Huruvida man i hemmet är medveten om den verksamhet som be-

drivs i skolan är väldigt svårt att kommentera härifrån. Jag är helt övertygad 

om att även ltl Janssons barn, under sin skoltid, har fått lära sig respekt för 

andra människor i skolan. Om det är framtaget på ett sätt som gör att det är 

det man diskuterar vid middagsbordet, det är så olika. Barn gör så otroligt 

mycket i skolan under en skoldag.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

kulturutskottet. 

  

Remiss 

8 Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion om ett generellt godkännande av examen 
(HM 37/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Johan Ehn 

Tack herr talman! Det talas mycket om prioriteringar under den här tiden nu med 

tanke på tilläggsbudgeten och annat. Prioriteringar gör också lagtingsledamöterna 

märker man när man ser ut över salen. Frågor kring utbildning och kultur verkar 

inte ha den högsta prioritet att diskuteras här. Från Frisinnad Samverkans sida 

valde vi den här gången att enbart lämna in två motioner av flera skäl. Framförallt 

så tyckte vi att man i dessa tider inte ska gå in med förslag som kan verka kost-

nadsdrivande, utan snarare tvärtemot. Komma med förslag som kan minska pro-

blem, byråkrati och som kan ge bättre möjligheter att kunna göra saker och ting 

effektivt.  

Sådan är min hemställningsmotion nummer 37, som handlar om olika typer av 

examina. Tanken väcktes hos mig i det sammanhanget när vi senast diskuterade 

om de sociala behörigheterna. Vi kunde konstatera att det var ett sammelsurium 

av olika möjligheter eller icke möjligheter att kunna få sin examen godkänd eller 

icke godkänd. När man började diskutera att man kan sätta olika kravnivåer i oli-

ka länder, på vilken utbildning man vill ha för olika uppgifter som man jobbar 

med, så blev det inte lättare med det.  
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Speciellt viktigt för oss här på Åland som till stor del utbildar, åtminstone på 

akademisk nivå, största delen av våra människor utanför Åland. Vi har inget eget 

skolsystem där vi bygger upp en egen standard. Vad vi vill ha för behörighet för de 

människor som vi ska jobbande i vår offentliga sektor? I den privata sektorn styr 

inte lagstiftningen rakt av, vilken typ av behörighet man skall ha. Inom den of-

fentliga sektorn gör det ju på det sättet.  

Tittar man på statistik konstateras att 82 % av högskolestuderande ungdomar, 

som studerar utanför Åland, har valt att förlägga sina studier vid universitet eller 

högskola i Sverige. Vi har en struktur på våra behörighetskrav inom många områ-

den som bygger på finländsk examensstruktur. Jag kan ta ett exempel gällande 

grundskolan. I grundskolsförordningens 29 § och 30 §, hänvisar man helt till att 

behörighetskraven är samma behörighetskrav som ställdes i rikslag. Man kan se-

dan beviljas ett behörighetsintyg av landskapsregeringen om man har gjort den 

här lärarutbildningen i Danmark, Island, Norge eller Sverige. Det är bra att den 

möjligheten finns men det ger också en väldigt onödig byråkratisk gång, genom 

att man varje gång, när man kommer med en t.ex. svensk utbildning ska man 

först upp till landskapsregeringen som ska titta på utbildningen och som sedan 

sätter en stämpel i betyget och säger att det här är okej. Vi borde istället komma 

till generella godkännanden av examina. Det här är väl en fråga också för nordiska 

sammanhang och kanske även en fråga i EU sammanhang. Jag vet att man kan 

säga här att Bolognaprocessen leder ju fram till detta. Svaret är båda ja och nej. 

Bolognaprocessen kan leda till att det blir på det sättet, om det är så att kraven på 

respektive tjänster i olika länder är lika. Har man valt att lägga utbildningen på 

olika nivåer i olika länder, då kommer inte Bolognaprocessen att lösa det här. Då 

måste vi ha något annat som löser den biten. Vi anser att man bör se över det här 

ordentligt. Där här finns inom grundskolan, det finns inom många andra områ-

den där vi har samma typ av grundproblematik. Då borde man se över det här 

från landskapsregeringens sida och komma med en mera sammanhållen lagstift-

ning, om hur man kunde göra det här.  

I motionen lägger vi förslaget att man ska titta på det här ur ett nordiskt per-

spektiv. Vi tror att det kanske har den kortaste vägen. Ser man längre fram så bör 

man också lägga in det europeiska perspektivet eftersom i den Bolognaprocess 

som finns, med att jämställa examina, kan man kanske få det här om man jobbar 

vidare på att påverka den processen.  

Från vår sida förslår vi att man ser över det här som nu finns och kommer till 

lagtinget med lagstiftnings förändringsförslag, tack herr talman!    

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det väsentliga i Frisinnads Samverkans två motioner och det som ltl 

Ehn här nämnde, var att den här motionen inte är kostnadsdrivande, i alla fall 

inte särskilt mycket. Det tycker jag är väl lovligt. Vi har i liberalerna gjort en ana-

lys av hemställningsmotionerna, 50 st. Det hamnar på närmare 20 miljoner i 

kostnader, lite beroende på hur förhandlingarna i riket skulle vara när det gäller 

sjöbevakningen och liknande. Det här är en motion som pekar på eventuella pro-

blem, om de är reella får kanske utskottet diskutera. Det är det som är dagsläget 

för ert motionerande. Inte går det bara att lägga på kostnader och kostnader för 

att man ska få sina önskemål tillgodosedda.  

Jag har följt här debatten, om kompetens för social arbetare, lite på sidan om. 

Jag har noterat att det finns oklarheter när det gäller yrkesbehörighet, behörighet 

i allmänhet, kompetens och olika krav. Det som är en av det internationella sam-



  

 Plenum den 8 april 2009 kl. 13.00 289 

arbetets framgångar är, för det första, den nordiska examensgiltighet som är 

ganska vidsträckt som man hela tiden försöker tänja på, men samtidigt tänja 

emot, om det uttrycket tillåts. Det finns intressen som är protektionistiska när det 

gäller kompetens osv. Det är ett politiskt faktum. Det skulle ingen gymnasieskol-

byråkrat erkänna, naturligtvis är vi öppna i Norden och Europa. Bolognaproces-

sen är samma sak, men där är det ändå så att den nordiska examensgiltighet och 

den europeiska processen sätter normer som de flesta länder närmar sig. För ca 

15-20 år sedan var det enorma skillnader mellan attityderna och ideologierna i 

utbildningen i allmänhet mellan Sverige och Finland. Sverige har blivit interna-

tionaliserat snabbare, man har system för att acceptera utbildningar från hela Eu-

ropa och USA. 

I Finland har man gått samma väg på det merkantila området, nu är det inte 

mera Kauppakorkeakoulu som det hette, det är Business School. Det finns det inte 

examensgiltighet och normer, utan hög internationell kompetens betyder att man 

har samma nivå som de skolor som antingen ackrediteras eller som följer vissa ut-

värderingar. Det finns flera olika processer i det här. Det som är viktigt att poäng-

tera som inte gagnar våra studerande och vårt arbetsliv, är att sätta upp egna 

åländska normer, särskilt inte att man ska ta minsta gemensamma nämnare.  

Den här internationella utbildningen inom ekonomi, jag har hört det sägas att 

Sveriges arbetsmarknadsminister, Littorin, hade en köpt amerikansk examen i 

master business administration (MBA). Det måste vi akta oss för, att man inte i 

framtiden kommer att säga: "Jag har en MBA från Ålands Högskola". Jag ser ing-

en risk med det, det är absolut inte motionens intention, men jag menar att vi 

måste följa de internationella normerna på nordisk, europeisk och internationell 

nivå. Min rekommendation är att vi fortsättningsvis ställer höga krav på kompe-

tens och behörighet. Att vi har en examensgiltighet som gör att vi klarar av att ge 

våra studenter behörigheter till studier på andra håll, att de uppfyller behörig-

hetskraven och yrkeskompetensen. Det här är ingen lätt fråga. 

I slutändan kan det bli dyrt, om man utreder för mycket. Det är en inte kost-

nadskrävande motion. Det är bra om kulturutskottet benar ut de här begreppen 

för det är väldigt viktigt. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Kulturutskottet kommer säkert att titta närmare på det här. 

Jag vill säga att jag tror att ltl Erland blandar ihop två begrepp. Det den här 

motionen tar fasta på är inte vilka krav vi ska ställa på våra egna examina. 

Den här motionen talar om vilka krav vi ska ställa för våra tjänster, vilken 

typ av examina som ska krävas för våra tjänster. Jag håller med om att vi ska 

ha en öppenhet och titta på det som finns, både österut, västerut och interna-

tionellt när det gäller den biten. Problemet vi pekar på i den här motionen är 

om vi har en situation där en stor del av våra studeranden, majoriteten, stu-

derar i ett system, medan vi sätter regelverk i vårt eget behörighetssystem, 

vad det ska vara för examen som krävs för ett jobb som är uppbyggt på ett 

annat system. Vi får en kollision som är väldigt svår, det är den som vi försö-

ker undvika med det förslag vi lägger här. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Olof Erland, replik 

Jag förstår mycket väl, det är möjligt att jag blandar ihop begreppen. Jag 

tycker att det inte bara är två begrepp som man blandar ihop här, utan det är 

flera. Problemet är att de flesta länder utformar politiken på olika sätt, ut-

formar sina läroplaner och kräver olika kunskaper i förvaltningarna när det 

gäller juridik och annan kunskap. Vi har en evig pågående diskussion om att 

när man jobbar på Åland borde man ha en grundläggande självstyrelsekun-

skap. Det visar att det kan finnas skäl att ha kvar det här anpassade behörig-

hetskravet på specialkunskaper. Generellt sätt spelar det ingen roll om du är 

utbildad ekonom i Sverige eller Finland. Det är examensgiltighet som är 

normen.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Erland är inne på det som jag också försökte 

nämna i mitt huvudanförande d.v.s. att de huvudsakliga problemen vid sät-

tande av behörighetskraven, är att Åland saknar en utbildningspolitik på 

området högre högskoleexamina. Alla de som behöver en examen i sitt arbe-

te, som kräver högre högskoleexamen måste ta den någon annanstans än på 

Åland. Vi klarar inte av att formulera den biten själva, man åker mest väster-

ut eller österut. Varje land utformar sin egen på examina utgående från hur 

man har byggt upp sin struktur, precis som ltl Erland säger. Nu har vi det 

problemet att lagstiftningen inte riktigt är i takt med hur verkligheten ser ut 

på Åland.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Frågeställningen är klar för mig. Jag hoppas att man kan reda 

ut det här och beställa den lagstiftning som behövs i så fall. Jag ser inte pro-

blemen så stora egentligen, det är en pragmatisk fråga. En fråga om anpass-

ning av lagstiftning. Högre högskoleexamen det har jag hört i ungefär 20 år, 

vad är det egentligen, ska det behövas det? Varför har Finland det här osv? 

Det här löser man så småningom med Bolognaprocessen och andra interna-

tionella former och rangordningar. Jag tror att motionen för det första inte 

är kostnadsdrivande och för det andra kan det vara klargörande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Erkännande av examen är viktigt och jobbas med på EU nivå, precis 

som har sagts här. Målet med det är att främja rörlighet men också att få våra ut-

bildningar jämförbara, så att man ska kunna röra sig och jobba där man vill jobba.  

Att få fram ett generellt nordiskt erkännande är inte möjligt, för att EU tillåter 

inte att vi säger att det skulle vara något speciellt för just nordbor och utestänga 

resten av européerna. Däremot finns det redan ett nordiskt avtal sedan 1980-talet, 

som gäller för lärare. Lärare utbildade i norden ska ha rätt jobba i ett annat nor-

diskt land.  

Att på europanivå få en utbildning som är jämförbar med en annan och rätten 

att utöva yrket, med samma villkor som den mottagande medlemsstaten, om man 

flyttar någonstans, kräver att utbildningsnivån ska ligga på samma nivå i moder-

landet som i mottagarlandet, det är en princip. 
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När det gäller generellt våra åländska skolor, om vi ser inom skolsektorn, så 

finns det i dag olika reglementen i olika skolor. Kommunalt har man också olika 

krav där det kan finnas inskrivet att man vill ha ett intyg på utbildningen, om man 

har genomgått den i ett annat nordiskt land. Att få utbildningen jämförbar i för-

hållande till våra behörighetskrav för lärare. Det här är något som man kan disku-

tera om det är nödvändigt. I de skolor som har regelverk idag så måste man för-

stås följa det regelverket. Jag tror att nu när vi går in för en omstrukturering för 

gymnasialstadiet får vi gemensamma reglementen. Då kommer vi att klargöra det 

här så att det inte finns olika regler i olika skolor. 

Nu ger vi råd till alla som frågar, att ta alltid ut ett intyg så kan ni i alla fall inte 

någon säga att du inte var behörig när du sökte. Det här gäller också på den kom-

munala nivån, där kräver man också i de flesta fall att ett intyg ska biläggas ansö-

kan, tack.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag börjar där utbildningsministern slutar, resonemanget gäller 

gymnasieskolorna där landskapsregeringen på olika nivåer fattar beslut. När det 

gäller grundskolan och lektorer i grundskolan så har vi en lagbestämmelse som 

säger att man måste ha det här. Det är inte upp till kommunerna att göra det, 

kommer du med en svensk ämneslärarexamen så måste du via landskapsreger-

ingen för att få ett godkännande av utbildningen för att du ska vara behörig att 

jobba i en högstadieskola. Det är det här som vi tycker att är onödigt byråkratiskt.  

Det är det som jag skulle vilja säga till ltl Olof Erland att vi får säkert anledning 

att i detalj reda ut det här i utskottet också. Problemet blir det, att om vi vill locka 

hem våra ungdomar för att leva, bo och arbeta här, bör vi inte sätta upp olika ty-

per av begränsningar och visa på att vi ifrågasätter. Vi borde stå med öppna armar 

och försöka hitta system som gör att vi ser till att de snabbt kommer in i det 

åländska arbetslivet. Det finns en generellt uttalande att har du den här utbild-

ningen så kommer du att bli godkänd. Men du måste in och få det där pappret, det 

betyder att då ska någon göra ett jobb för att få ut pappret. Man har också ställt 

den här examen, t.ex. från Sverige eller Danmark, i ett helt annat ljus, den ska 

granskas.  

Enligt mitt sätt att se det har vi helt klart ett bekymmer i den här frågan. Vi 

bygger upp våra krav inom offentliga sektorn utgående från hur man i Finland har 

byggt upp behörighetskraven. Våra studeranden väljer att söka sig främst till Sve-

rige för att läsa de här examina. Jag är inte ute efter, som ltl Erland antydde, att 

ifrågasätta vilken nivå utbildningen ska vara på. Jag vill att man ska ha ett utbild-

ningssystem och ett behörighetssystem inom offentliga sektorn som korrelerar. 

Det gör det inte nu, det gör det definitivt inte. Vi får istället en situation där man 

sätter ett fåtal före andra. Jag hoppas att man skulle få landskapsregeringen att 

komma fram med förslag inom olika områden.  

Under de diskussioner som vi förde kring de sociala behörigheterna, kom det 

ganska tydligt fram, åtminstone när kulturutskottet diskuterade det här, att det 

finns ett behov av att diskutera mera generellt hur man ska hantera de här frågor-

na. Man har inte kommit till slut med den diskussionen för den har varit svår att 

ta. Det har varit svårt att föra vidare på ett politiskt plan. Inte heller på tjänste-
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mannasidan har lyckats att föra fram det här. Det här borde ske mera generellt än 

att man ska ta varje sektor för sig.  

Angående EU lagstiftningen funderade vi också på att det kan finnas den här 

typen av bekymmer. Det får vi titta närmare på då också i utskottet, hur man kan 

lösa dem, tack herr talman! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag förstår problemen som jag sade tidigare. Man bör tänka på 

att man ska har kontroll över den behörighet som de personer har, som blir 

anställda på Åland. Den kontrollen betyder att man måste se över vad som 

krävs men också informera de studerande om vad de behöver. Jag vet av 

egen erfarenhet att de studenter som kommer till Uppsala i Sverige vet att "vi 

går den här vägen och då behöver vi det och det, eller så far vi till Vasa och 

läser pedagogik eller till Åbo och Helsingfors, då behöver vi det". Den infor-

mationen finns. Det är inte tillfredsställande, då har vi nästa steg som också 

är en process d.v.s. validering. Vi behåller kontrollen men utvecklar valide-

ringen, det här en utväg.     

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Valideringsinstrumentet tror jag också är en möjlig väg att gå, 

då ska man också föröka skapa valideringsinstrument som inte är onödigt 

byråkratiska. Det är ju i princip ett valideringsinstrument vi har t.ex. vad 

gäller lärarutbildningen idag. Man har konstaterat att en lärare som studerar 

i Sverige har också de kunskaper som behövs för att kunna undervisa på 

Åland. För att få göra det så krävs, sist och slutligen den här extra omgången 

vi landskapsregeringen. Det är tungt för den studerande och den arbetssö-

kande och det skapar mer jobb i vår förvaltning. Det kunde undvikas om 

man istället hade ett mera generellt system att jobba med.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Möjligen hinner jag i repliken säga vad jag vill och undvika att 

begära ordet. Valideringsprocessen finns på många olika områden. Vuxenut-

bildning, där man kompletterar studier utifrån en validering, integration, 

och våra studerande. Då måste man bygga upp ett valideringssystem. Det 

sätter jag emot, den här risken att man sänker behörigheterna genom att 

man ska göra det enkelt för sig. Byråkrati kan vara ett bekymmer och ett be-

svär men också en möjlighet att utforma tydliga regler. Jag hoppas att ut-

skottet har båda dimensionerna med. Att man inte går inför en åländsk 

släpphänt behörighetspolitik, det är en risk som jag vill varna för.     

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det som vi är ute efter är att få ett system som fungerar vad 

gäller kvalité. Man har en god grundutbildning som gör att man klarar av sitt 

arbete på ett bra sätt. Det ska också minska byråkratin så att vi kan möta, 

också det som vi kommer att diskutera ganska många dagar, de ekonomiska 

utmaningarna. Även det här har med det att göra, att kunna börja i det lilla 

för att går till det stora tror jag kan vara en bra idé.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ltl Johan Ehn har alldeles rätt när han säger att på Åland an-

ges behörighetsvillkoren för våra grundskollärare i grundskoleförordningen. 

När det gäller gymnasialstadienivå så regleras lärarnas behörighetsvillkor i 

skolornas reglementen. Det här uttrycker ltl Ehn en kritik mot att man behö-

ver ha ett intyg över att utbildningen är genomförd i ett annat nordiskt land, 

att det här är extra byråkrati. Problematiken är att läraryrket i de nordiska 

länderna är ett s.k. reglerat yrke. Det betyder att behörighetsvillkoren för oli-

ka lärartjänster tas det beslut om i de olika ländernas lagstiftande försam-

lingar. På Åland bestämmer vi det här, och i de andra länderna bestämmer 

de något annat. Det betyder att vi skulle ta bort det här, så skulle vi bli an-

norlunda mot de andra länderna.   

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att jag hänger med i på vilket sätt vi 

skulle hamna i en sämre situation. Eftersom det är på det sättet att en hög-

stadielärare är behörig att undervisa i geografi i den svenska skolan eller i 

den danska skolan så ser jag inte att de skulle vara ett problem att personen 

också skulle vara behörig att undervisa här. I så fall måste vi då ha gjort en 

bedömning att de här två världarna ser olika ut. Jag gör bedömningen att det 

är precis det man inte har gjort, genom det avtal som ministern själv pratade 

om, att på man på skolfronten ska ha en ömsesidighet vad gäller behörig-

hetskraven.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Om jag har förstått det här rätt, betyder det att ett reglerat yrke 

är ett sådant yrke där det krävs vissa yrkeskvalifikationer nämnda i lag eller i 

förordning. Åland skulle göra annorlunda om vi skulle frångå de här erkän-

nande av examina. Är man utbildad i ett nordiskt land, kan man uppfatta det 

som att det är onödigt med den här genomgången. Jag tycker att det här är 

en fråga som skulle vara intressant att lyfta och diskutera på nordisk nivå. 

Skulle vi inte alla kunna ta bort den här onödiga granskningen inför att man 

söker tjänster. Framförallt tror jag att behovet kommer att bli mindre nu när 

lärarutbildningarna kommer att ändras i alla nordiska länder.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande så tror jag också på att 

man måste jobba med det här på flera fronter och det nordiska samarbetet är 

en front. Det gäller att vi på hemmaplan ställer frågorna, vad det är för 

grundkriterier vi ska ha för respektive tjänster. När vi har gjort det kan vi 

också bestämma oss för hur man gör examen från andra länder giltiga också 

på Åland. Var man ska göra den här bedömningen om vad som är tillräckligt 

och inte, det är en fråga som vi säkert får anledning att titta vidare på. Flera 

av de frågor som lyfts upp nu, har kulturutskottet anledning att titta på, för 

att se om vi kan komma fram med vägledning till landskapsregeringen, hur 

man kan jobba vidare i den här frågan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

kulturutskottet.  
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Remiss 

9 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om strategi för kompetensförsörjning 
(HM 38/2008-2009) 
Ärendet avförs och upptas för tidpunkt som bestäms senare.  

 

Remiss 

10 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om en obligatorisk entreprenörskaps- och 
säljutbildning i gymnasieskolorna (HM 49/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Det känns inte särskilt inspirerande att tala inför en opposition som 

inte är befintlig, men ganska många av regeringsmedlemmarna är på plats. Jag 

funderade ett tag om jag skulle bordlägga frågan, jag tycker den är intressant och 

viktig eftersom jag har lagt en motion i det här ärendet. Jag ska inte göra det för 

det kommer fler tillfällen att diskutera det här.  

Min motion nummer 49 handlar om något som jag tycker är väldigt viktigt, 

våra åländska ungdomars framtid. Jag skulle vilja se de ungdomar som entrepre-

nörer och företagare.  

I den nordiska välfärdsmodellen är vi alla överens om att utbildning är en av de 

grundläggande förutsättningarna för att dagens ungdomar ska kunna skapa ny 

tillväxt i framtiden. Gymnasieskolan är den institution som ska lägga den nöd-

vändiga grunden till aktivt deltagande i samhället och livslångt lärande. Jag anser 

att alla åländska gymnasieskolor borde ha grundläggande kunskaper i entrepre-

nörskap och företagande. 

Det ska vara lika självklart för de blivande vårdarna vi utbildar att se en framtid 

som företagare, som för studenter ifrån Lyceet, Handelsläroverket, Yrkesskolan 

eller någon annan av våra gymnasieskolor.  

Dagens samhälle ställer krav på kunniga och initiativrika medborgare som vå-

gar och behärskar att starta och driva egna företag. Samhällets uppgift är att ska-

pa förutsättningar så att de här människorna vill ta steget och bli företagare.  

Vårt välstånd bygger på att människor förverkligar sina idéer, startar och driver 

företag. Det är företagen som skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk till-

växt. Framtidens företagare finns bland dagens unga och det är skolans skyldighet 

att förse varje elev med kunskaper och politikernas skyldighet att skapa förutsätt-

ningarna så att de självmant väljer i större utsträckning att bli företagare. För att 

öka intresset för ungdomar att starta egna företag krävs omfattande information 

och kunskap om vad det innebär att starta och driva företag. Därmed krävs grund-

läggande kunskap inom entreprenörskap som en del av undervisningen i alla 

gymnasieprogram. Förutom entreprenörskap borde det ingå i alla gymnasieut-

bildningar en säljutbildning oavsett inriktning på studier. Åland behöver fler säl-

jare och oavsett vad studenten kommer att jobba med i framtiden kommer perso-

nen på något sätt att sälja sin kunskap, sina produkter eller tjänster.  

Jag tycker att utbildningen borde innehålla grundläggande säljkunskap med 

det också kundvård, uppföljning. En bra säljare är värd sin vikt i guld om inte 

mer. Alla företag behöver säljare. Min motion handlar just om det att jag förslår 
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att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att säkerställa att entrepre-

nörskap och försäljningskunskap blir en integrerad del i alla gymnasieutbildning-

ar. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack herr talman! För liberalerna är näringsrätt och näringsfrihet en grund-

läggande princip i alla samhällen och i all förkovran av samhällena. Det som 

kollegan Karlström föreslår i sin motion är mycket intressant och ytterst vä-

sentligt i alla samhällen och i naturligtvis också i vårt. Jag tillåter mig nu att 

tänka högt. Jag förställer mig att kulturutskottet, när det tar sig an denna 

motion, kan ha orsak att kommunicera med andra utskott i lagtinget och 

med det yttre samhället, inte minst i den EU miljö vari vi lever.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Också här har vi en intressant och mycket viktig motion, liksom alla 

de andra vi har behandlat här idag.  

Min första reflektion är om att entreprenörskap och säljande är synonyma be-

grepp. En entreprenör är också en intraprenör, en person som i alla lägen är aktiv, 

självgående, initiativrik och förvaltar sitt arbete och sitt engagemang som om det 

vore hans eller hennes oavsett om man är anställd eller egen företagare. Det här 

intraprenörskapet gäller att inplantera, att det finns hos alla och att man också ser 

alla sätt som det finns att göda och vattna det på.  

Våra gymnasialstadieutbildningar har entreprenörskap som övergripande tema 

i utbildningen. Det är inget särskilt ämne, så som motionären önskar, däremot 

finns det många kurser i företagande. Förutom det så det lite liknande, som 

diskrimineringsdiskussionen här tidigare, att det är något som ska genomsyra all-

ting. Det som är nytt är att i den allmän studieförberedande utbildningen, i 

Ålands lyceum, har man också lyft upp entreprenörskap och intraprenörskap väl-

digt tydligt. Det här kan vi exemplifiera med att man över sig på olika sätt att fun-

gera som säljare. Vi människor har mer eller mindre medfödd förmåga att sälja. 

Genom skördemarknader, caféverksamheter mm så tränar man på den här verk-

samheten. Man ger ut tidningar, säljer annonser och på det sättet prövar på den 

här verksamheten. Man utvecklar företag, i de flesta av våra utbildningars slutar-

beten ska man utveckla en affärsidé eller skapa ett företag som en del av utbild-

ningen, för att få ut sin examen.  

Företagande, kanske inte i form av ett ämne, men som kurser finns det väldigt 

utbrett på gymnasialstadiet. Det är dessutom ett budskap att entreprenörskap, in-

traprenörskap ska genomsyra alla våra utbildningar på gymnasialstadiet, tack. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack herr talman! Det låter jättebra det som undervisningsminister Lund-

berg säger. Många gånger är det som att entreprenörskap blir som ett mant-

ra som man fortsätter att upprepa, därav vill jag få in i motion det konkreta 

exemplet på säljutbildning. Jag håller med om att det inte är samma sak, 

entreprenör och att sälja, men ofta så går de hand i hand. För att starta ett 

företag någon gång måste man börja med att sälja sin produkt. Det är oftast 

en liten person som börjar själv att sälja sin produkt och sen kan anställa en 

säljare osv. Jag tror att vi alla är överens om att det här är viktigt. Det här är 
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något som landskapsregeringen är medveten om och som man också har im-

plementerat i många skolor. Det enda jag vill med den här motionen är att 

man ska man lyfta det ännu mera. Poängtera ännu mera vikten av att i det 

samhälle vi lever i, är försäljning enda sättet vi kan öka tillväxten på.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Ja, vi är rörande eniga och jag tror att vi ser lika på den 

här frågan. Det jag är särskilt glad över, med den här motionen, är att jag 

också fick tillfälle att lyfta upp det här intraprenörskapet. Jag tycker det är 

oerhört viktigt att även om man är anställd i ett företag så ska man också i 

sitt arbete agera på det sätt att man verkligen vill utveckla sitt arbete. Man 

vill göra sitt bästa, man vill driva företaget framåt även om det inte är ens 

eget företag. Det är också en väldigt viktig del för alla företagare, jag tror att 

det är sådana anställda vi vill ha.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Ja vi är rörande överens. Det jag vill också vill säga är i Handelsläroverket 

och Naturbruksskolan så har man ett starkt företagstänkande. Det finns ock-

så utbildningar som rörmokare, byggare osv. där man kanske inte ser nyttan 

av att lära sig sälja. Men det är lika viktigt för dem, de kan bli egna företagare 

som rörmokare och byggare. Många gånger ser man bara på den praktiska 

kompetensen mer än att kunna sälja sitt företag.  

Vi är nog rörande överens, det gäller bara att vi fortsätter den här linjen 

och lyfter upp frågan ännu mer och kanske diskuterar den oftare också.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis konstatera att ingen utbildning är 

undantag. Det gäller alla utbildningar oavsett vilken inriktning man har. Om 

vi nu fokuserar på Yrkesskolans utbildningar, en väldigt stor andel av dem 

resulterar i att man blir egen företagare eller anställd i ett litet privat företag. 

Vi önskar att man upplever också sin anställning så att man jobbar på det 

sättet att det skulle vara ens eget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det kan vara en lämplig tidpunkt att påpeka att trots de tomma 

bänkarna så tror jag för min del fortfarande på Ålands lagting och värdet av de-

batt. Stora delar av medlemmarna i kulturutskottet är närvarande. Varje motion 

är viktig för någon, om inte i salen, så åtminstone ute i samhället.  

Den här motionen är mycket intressant, jag kunde prata väldigt länge om den. 

Jag ser att ltl Ehn ser väldigt glad och nöjd ut, tar han det möjligen som ett löfte. 

Jag har funderat på den här frågan i många år, det har tillhört mitt yrkesliv. Jag 

tänker tillbaka på min egen skolgång. Jag är ingen entreprenör i den mening som 

man talar om här, affärsman eller finanshaj. Däremot har jag, i min absolut när-

maste bekantskapskrets, klasskamrater som har blivit entreprenörer och tjänar 

mycket pengar. Möjligen, när det gäller utbildningen, så har de blivit det trots ut-

bildningen inte i utbildningen. När jag tänker på det man lär sig, när man blir en 

entreprenör är det ofta tillfälligheter men också den egna personliga miljön som 

utformar en. Har man affärsmän eller kvinnor i den närmaste kretsen så lär man 
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sig ett sorts tänkande som leder till att man tar risker, för det är ju risker det 

handlar om.  

Många är helt enkelt mera väktare, som slår vakt om sitt jobb, sin familj och sin 

ställning, än äventyrare, enligt en gammal sanning. Vi behöver ju båda, vi behöver 

väktare, folk som är kunniga på juridik, ekonomi och administration osv. V måste 

även ge möjligheter för äventyrarna, det är så jag ser det. Den skolgång som var 

viktig på den tiden, de entreprenörer jag tänker på, det var när lärarinnan sade att 

nu är lektionen slut, ut på backen och lek! Då fick man hitta på sina lekar, det 

fanns inte stora leveranser från Plasto och andra leksaksföretag. Man byggde och 

hittade på. Det gäller idag att återskapa i skolan, som motionären uppenbarligen 

vill, den här typen att man ska uppmuntras att vara lite äventyrlig. Inom vissa 

ramar, naturligtvis, det vet den som haft tonåringar, att där behöver man inte 

uppmuntra till äventyrlighet utan tvärtom, det gäller att hålla i tömmarna under 

vissa perioder.  

När man har entreprenörskap i Ålands lyceum så är det delvis en fråga om den 

här grundläggande kreativiteten och äventyrligheten som man i all pedagogik ska 

släppa fram.  

Jag tror att det som kanske mera saknas i utbildningen är den här grundläg-

gande ekonomiska kunskapen och vad som faktiskt driver ett samhälle rent före-

tagsekonomiskt och samhällsekonomiskt. Det allra viktigaste för en åländsk ut-

bildning skulle vara den ekonomiska historien. Var kommer våra företag ifrån? 

Var har de vuxit fram ifrån? Var är drivkraften? Det är entreprenörernas men 

också den historiska bakgrunden. Man kan leda alla framgångsrika företag idag 

till 1856, samma år som demilitariseringen kom. Då öppnade man marknads-

gränserna, jordbruket kunde börja exportera med hjälp av sjöfarten. Jordbruket 

är ena sidan, sjöfarten den andra, därifrån kommer banker, försäkringsbolag, näs-

tan alla IT företag bygger på bokningssystem från rederierna, där har vi drivkraf-

ten. Det borde man lära sig i skolorna, den ekonomiska historien.  

Det här hör till tidigare replikskifte att alla var överens. Jag brukar tänka att om 

alla är överens varför ska jag då blanda mig i, om jag också är överens? Därför är 

jag inte överens, när ltl Karlström säljer entreprenörskap och säljkunskap. Den 

åländska ekonomin är inriktad på försäljning. Den moderna kapitalismen och in-

dustriekonomin har en minst lika mycket värdfunktion dvs, inköp. I svensk indu-

stri är det inte en fråga om att sälja utan det är frågan om att köpa in. Det har 

många studier visat, det är en nätverksekonomi, där man köper in komponenter 

istället för att tillverka dem själva. Det här är ett exempel på det snabba raset i den 

svenska ekonomin. När en kund inte har råd eller får banklån för att köpa sin Vol-

vo, då är det inte bara Volvo som rasar, det är ett helt industrisystem, där Volvo 

köper in över 70 % av sina produkter, som rasar.  

Med det tillägget till kulturutskottet att utbildningen ska behandla alla funktio-

ner inte bara försäljning, även om det är viktigt.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack herr talman! Jag tror att den här företagsandan som startades kan här-

ledas ännu längre tillbaka, kanske till vikingarna som var väldigt före-

tagsamma och for runt och plundrade. Det är kanske inget vi uppmuntrar 

idag, men det kanske var där rikedomen började.  

Säjare är viktigt, även om inköpen också är viktiga så kommer ingen verk-

samhet att kunna leva framöver med att bara syssla med inköp. Även Volvo 

som köper in 60 % av sina produkter kommer att behöva sälja sin produkt i 
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slutändan. Har man en bra säljare, är det mycket enklare att sälja en produkt 

än om man har en dålig säljare. Jag tror fortfarande på att vi borde imple-

mentera mycket mer säljkunskap. Entreprenörkunskap ska samhället stödja 

och sporra genom att ge möjligheter till risktagarna att kunna tjäna pengar. 

Själva säljkunskapen är något som man kan lära många.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag håller egentligen med Fredrik Karström även om jag för-

sökte konstruera en liten konflikt. På 60-70-talet när jag började läsa eko-

nomi, då var idealet en dammsugarförsäljare eller kylskåpsförsäljare på Elec-

trolux, det var det högsta inom näringslivet. Senare var det den person som 

köpte in elektronik komponenter för tv apparater, styrsystem osv. Det här 

belyser lite skillnaden i ekonomi mellan Sverige, Finland respektive Åland. 

Åland är en säljekonomi, vi säljer chips, resor, tjänster osv. Tillverkningen är 

inte så kopplad till annan verksamhet att det rasar direkt, det var det som var 

min poäng.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det här exemplet med Electrolux dammsugarförsäljare har jag 

följt ganska noga. För några år sedan var det de som tjänade mest pengar av 

alla säljare överallt. Dörrknackarna hade månadslöner som översteg många 

stora direktörers månadslöner. De är ju värda varenda krona som de förtjä-

nade. En säljare är värd sin vikt i guld, även om personen kommer att tjäna 

väldigt mycket pengar så är det fortfarande till företaget han gör den nytta 

när han säljer. Hela den moderna ekonomin har varit väldigt osund, man har 

köpt och sålt saker som inte har något värde i sig, så länge som man har köpt 

"Goldquest-aktigt" så kommer systemet att fungera. Det kommer att gå till-

baka till den genuina företagsamheten där du måste sälja en produkt som 

har ett värde, där behöver du har en duktig säljare.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om man för skämta lite, kan man säga att kunskapen kan gå 

lite för långt ibland. När det gäller säljkunskaperna hos Tali Brothers så var 

kunskaperna så enorma att man kunde sälja luft och ballonger. Det är väl 

inte det vi ska lära ut? Att sälja dammsugare är ett hedervärt yrke men att 

sälja tomma förväntningar det ska man varna för, också i de åländska gym-

nasieskolorna kanske.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

kulturutskottet.  

 

Meddelande 
Föredras från tilläggslista: Meddelas först att eftersom lagtinget vid detta plenum antecknar 

landskapsregerings förslag till första tilläggsbudget för kännedom börjar motionstiden löpa. 

Finansmotioner som ansluter sig till tilläggsbudgeten ska vara inlämnade senast torsdagen 

den 16 april kl. 12.00. 
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För kännedom 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats landskapsregeringens framställning 
med förslag till första tilläggsbudget för år 2009 (FR 15/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum fredagen den 17 

april 2009. 

  

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls onsdagen den 15 april 2009. 

Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.57). Talmannen önskar alla en trevlig påsk! 
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Remiss efter bordläggning 

2 Landskapsregeringens framställning om upphävande av landskapslagen om landskapet 
Ålands jämställdhetsdelegation (FR 13/2008-2009)  

 
Ärendet bordlades den 8.4.2009. Lagtinget beslöt då att ärendet ska remitteras till social- 

och miljöutskottet.  

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det var en ganska omfattande debatt om det här ärendet senast, det 

finns inte så mycket att tillägga. Vi har förstått regeringens avsikter med det här, 

även om flera av oss tycker att det är lite tveksamt. Det demokratiska inflytande 

minskar och tjänstemannastyrningen av verksamheten den ökar. En utveckling 

som vi tydligen får se på flera områden med den här regeringen.  

Herr talman! Det finns en sak som jag tycker att utskottet skulle se på.   

Man nämner att en del av de uppgifter som i riket sköts av jämställdhetsom-

budsmannen och jämställdhetsnämnden så har man här till vissa delar fört över 

på diskrimineringsombudsmannen. Nu råkar det vara så att vi sitter i samma ut-

rymme som den här funktionen och man förvånar sig över att det aldrig är någon 

på plats på byrån. Så har det varit mycket, mycket länge. Det finns kanske helt le-

gitim förklaring bakom det här. Det kan ju inte vara någon mening med att ha en 

diskrimineringsombudsman om det här kontoret aldrig är bemannat, om ytter-

dörren är stängd för det mesta så att man inte kommer in. Jag har försökt höra 

mig för, men det är ingen som vet något om det här. Jag har också personligen 

påpekat det här för ansvariga personer men ingen har tagit i tu med det här. Jag 

hoppas nu att utskottet gör det. Det här är en viktig funktion, det är en del av den 

framgångsrika jämställdhetspolitiken, att vi ska kunna erbjuda de som anser sig 

har blivit diskriminerade pga kön, en möjlighet att gå till diskrimineringsom-

budsmannen och få hjälp. Det fungerar det inte så i praktiken.  

Det andra herr talman, som för mig blev något oklart är att i samband med 

meddelande om jämställdhet, som vi diskuterade i höstas eller i fjol på våren, är 

tanken den att det ska vara ett ramprogram för åren 2008-2011? Det ska göras år-

liga handlingsplaner med konkreta åtgärder, aktiviteter och projekt som innehål-

ler kortsiktiga mål för att nå de långsiktiga målen i ramprogrammet. Jag skulle 

vilja att regeringen nu redovisar här, vad årets årliga handlingsplan är, hur den 

ser ut, och vad är dess centrala mål? Vad har man åstadkommit?  

När vi behandlade jämställdhetsprogrammet fanns en fråga som gällde föräld-

raledigheten. Den skulle förändras i samma riktning som man har på Island. Lag-

tinget beslöt enhälligt att ge i uppdrag åt regeringen att försöka åstadkomma det 

här. Det fanns ministrar som påstod att det var på gång, att man jobbar med det 

här i riket. Det skulle vara intressant att höra hur det går med det. Jag har hört 

oroväckande rapporter om den här arbetsvärderingen. Hur ska det gå med den? 

Den har hållit på mer eller mindre, med avbrott, sedan 90-talet. Är den nu också i 

vågskålen? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Vi hade en ganska ingående diskussion senast när det här ärendet 

var upp. Vi förde ganska mycket diskussion kring den här förändringen, det par-

lamentariska inflytande över jämställdhetspolitiken och huruvida jämställdhets-

delegationen har ett sådant parlamentariskt inflytande. Min åsikt är att så som det 
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fungerar idag, fattar jämställdhetsdelegationen ytterst få beslut. I princip så an-

tecknar man ärenden till kännedom. Jämställdhetsdelegationen har mera blivit 

ett debattforum. Nog är det i lagtinget jämställdhetspolitiken ska förankras på ett 

parlamentariskt sätt genom olika styrdokument. Landskapsregeringens arbete, 

som all annan politik, förankras parlamentariskt i lagtinget via lagstiftning, med-

delanden och budget. Då får man också den politiska förankringen. I det praktiska 

utförandet är det självfallet tjänstemän som sköter det konkreta arbetet. Så funge-

rar det med alla politikområden, också med jämställdhetsfrågorna i fortsättning-

en. 

Frågan om handlingsplanerna är den, att det inte finns färdiga handlingsplaner 

för 2009. Vi hade vi ett omfattande arbete med ramprogrammet under fjolåret, 

det diskuterades och debatterades i utskotten i lagtinget. När det var klart gjordes 

handlingsplanen för 2008. Den var klar först på hösten, därav har det blivit en 

förskjutning av hela handlingsplanssystemet. Årets plan är under bearbetning. 

Det arbete som finns i 2008 års plan, det fortgår. Där finns några fokuserade om-

råden. Ett fokuserat område är jämställdhetsintegrering, att bredda och förankra 

arbetet med jämställdhet på alla avdelningar i alla arbetsmoment. Man ska ha 

jämställdhet som en del i tänkesättet när man fattar beslut. Det är en profilerad 

del i den handlingsplanen. Därav har vi också haft ett omfattande utbildningspro-

gram som har fortgått under våren. Alla avdelningschefer och ledamöter har in-

gått i utbildningsserien. Vi har ännu två utbildningstillfällen kvar.  

En annan profilerad fråga i handlingsplanen, var att fullfölja det skolprojekt 

som inleddes redan under den förra landskapsregeringen samt att sätta igång ett 

barnomsorgsprogram. Man går in i barnomsorgen för att bygga på och jobba med 

attityder när det gäller jämställdhetsfrågor. 

Frågan om arbetsvärdering är svår. Ltl Sundback påstod att frågan om arbets-

värdering har fortgått utan avbrott sedan 90-talet. Det stämmer inte, arbetsvärde-

ringen har tidvis legat ner, vi har satt igång det under förra året. Vi har en pro-

jektanställd som håller på, tillsammans med en referensgrupp, att utarbeta en 

plan för hur man ska gå vidare med arbetsvärdering. Sedan kommer det att bli en 

budgetfråga i sista hand. Det kommer att kosta när vi börjar tillämpa det här sy-

stemet. Hur mycket medel kommer vi då att ha råd att sätta på det projektet? Det 

kommer att bli en senare fråga. Det finns en referensgrupp som har haft till upp-

gift att utarbeta det system som ska tillämpas i landskapsregeringen, tack.       

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för det. Det var inte något revolutionerande nytt. Vi får avvakta och se. 

Jag tänkte närmast på den här jämställdhetsintegreringen på alla avdelning-

ar och utbildningen. Vad förväntar sig lantrådet att det konkret ska leda till? 

Det talas ju om konkreta åtgärder också, inte bara kurser osv.  

Jag skulle också vilja ha resultatet av den här planen för arbetsutvärdering 

klarlagt. Lantrådet säger att den ska tillämpas, hur ska det gå till? I samband 

med löneförhandlingarna kommer parterna att ha sina olika uppfattningar. 

De är väl inte på något vis bundna formellt till den här arbetsvärderingen?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! När det gäller jämställdhetsintegrering så är jämställdhet ett kun-

skapsområde. Det krävs att man har kunskap för att man ska kunna väga in 

jämställdhetstänkandet i varje beslutsfattande. För att kunna göra det måste 

man ha kunskap. Man ska kunna se och bedöma jämställdhetskonsekven-
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serna av ett beslut. Därför ska man implementera kunnande på bred front i 

förvaltningen för att nå det målet att alla ska ha den kunskapen och medve-

tenheten. Det här är en läroprocess som kommer att leda till de konkreta att 

beslutsfattande ska ta hänsyn till jämställdhets- och genusfrågor.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi hann inte med arbetsvärderingen, vi får väl återkomma till 

den. Jag tycker att alltihop verkar lite naivt. Man tror att man utan bestämda 

jämställdhets mål, genom kurser, ska få förvaltningen medveten och ett ljus 

ska gå upp och så implementeras jämställdhet automatiskt. Det tror jag fak-

tiskt inte på. Är det här förslaget, om att man ska inrätta en kurs för flickor 

som ska bli butiksbiträden, ett resultat av utbildningen, så är det ju rent ut 

sagt katastrofalt.    

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är så med de här frågorna att det är ett väldigt långsiktigt arbe-

te. Om man tänker att jämställdhetsdelegationen kom i början på 1980-talet, 

första stegen togs i slutet på 70-talet, sedan den tiden har det varit en lång 

och svår process. Vi har nått vissa framsteg, det gäller att fortsätta den vä-

gen. För att man ska nå resultat måste det finnas en mer utbredd medveten-

het. Annars kommer man aldrig till att när beslut fattas så har man jäm-

ställdhetsperspektivet med. Det må vara naivt, men det är enda sättet att 

jobba för att nå vidare framgång.  

När det gäller arbetsvärderingssystemet, det som jag beskrev var att vi ut-

arbetar och tar i bruk ett system. Man kan använda olika system för hur man 

går till väga. Det är det som just nu håller på att utformas. I den fortsatta 

processen är det självfallet en förhandling mellan fack och arbetsgivare. Det 

kommer att vara så, facken har också varit med i diskussionen under arbe-

tets gång. Det finns en särskild arbetsgrupp som har tittat på det här. Där har 

man haft ÅHS främst som mål, man ska komma vidare med arbetsvärde-

ringen där först. Man måste klargöra vilket system vi ska använda oss av i 

landskapet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag var en av dem, vid förra diskussionstillfället, som ansåg att det 

här ärendet inte borde behandlas vidare i social- och miljöutskottet. Jämställd-

hetsfrågor är i huvudsak en demokratifråga och bör därför gå till lagutskottet. Nu 

beslöt lagtinget redan, i samband med att debatten inleddes, att ärendet skulle 

remitteras till social- och miljöutskottet. Därför tycker jag det är viktigt att social- 

och miljöutskottet i sitt arbete begär ett utlåtande från lagutskottet. Jag skulle 

önska att lagutskottet skulle ha ett demokratiskt synsätt när man hanterar det 

här. Att man t.ex. skulle se över till vilka delar det parlamentariska inflytandet 

över jämställdhetspolitiken i framtiden också tryggas, att det inte försämras. Vill 

man lägga ner jämställdhetsdelegationen, så okej, men det är viktigt, att det fort-

satta diskussionsforumet och det demokratiska inflytande bland de folkvalda över 

den politiken också, kommer till uttryck och garanteras i framtiden.  

Jag hörde till dem som var väldigt positiv till den här landskapsregeringen, som 

är både är ledd av en kvinnligt lantråd och har ett kvinnligt vicelantråd. Land-
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skapsregeringen valde att ha en hög ambition inom jämställdhetspolitiken. Det 

stöder jag.  

Jag känner mig lätt oroad idag över vart den här jämställdhetspolitiken är på 

väg. Det som oroar mig är det som står i den kommande tilläggsbudgeten, att man 

ur ett genusperspektiv vill starta utbildning för försäljning och inredning. Ur ett 

genusperspektiv, vad är det man menar med det här? Vill man att flickor ska gå på 

utbildningarna? Kvinnolönerna i dagsläget är för låga, inte tvärtom. Månadslönen 

för en handelsanställd är 1471 euro i månaden. Att medvetet gå in för att flickor 

ska slussas in på den här typen av utbildningar, till den här lönen, kan jag inte 

förstå. Någonstans på vägen fallerar hela jämställdhetstanken. Eller menar land-

skapsregeringen att det är pojkarna som ska gå på de här linjerna? Jag önskar få 

en förklaring på det här idag, vilket jag begärde redan förra gången det här ären-

det var upp, då fick jag ingen förklaring. 

Jag håller med lantrådet när hon säger att jämställdhetspolitik behöver vara 

långsiktig. Det är ett långsiktigt problem som man måste jobba med. Förra våren, 

2008 kom man med ett omfattande meddelande till lagtinget om hur jämställd-

hetspolitiken skulle föras. I meddelande stod det inget om att jämställdhetsdele-

gationen skulle läggas ner, vad jag vet. Har det här ärendet dykt upp nu? Varför 

hade man inte det med redan då, som en del av strategin att man vill gå in för en 

förändring i strukturerna? Det verkar vara ett hugskott det här. Inte ett resultat av 

en genomtänkt och långsiktig jämställdhetspolitik, tack.  

Talmannen 

Ingen replik är begärd. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Tilläggsbudgeten behandlas på fredag. Lagutskottet hade hand om 

jämställdhetsfrågor senaste vår. Orsak till det, var att det handlade ganska mycket 

om lagstiftning och behörighet och i vilken utsträckning vi har lagliga möjligheter 

att reglera jämställdhetsarbetet. Det ramprogram som behandlades då gick till 

samtliga specialutskott för synpunkter. Det var en genomgående positiv och kon-

struktiv respons till det. Jag tolkar nog resultatet av den processen som att jäm-

ställdhetsfrågor är integrerade i samtliga sakområden mer eller mindre. Avgöran-

de frågor i den processen var attityder och samhällets förhållningssätt till våld 

över huvudtaget och särskilt våld mot kvinnor.  

Arbetsvärdering, som också var ett huvudspår, är ett stort problem. Det är fråga 

om synnerligen sega strukturer, ingrodda värderingar som man måste arbeta med 

för att få en förändring. Vi vet att kvinnolönerna, för likvärdigt arbete, är lägre än 

männens löner.  

Det som nämndes här gällande tilläggsbudgeten, kan jag tänka mig att har en 

större betydelse. När det gäller yrkesutbildningen på Åland så finns det en direkt 

efterfrågan på vissa utbildningar från flickors eller kvinnors sida och en annan in-

riktning för män och pojkar. Det har diskuterats i utbildningssammanhang. Vad 

det leder till för utbildning finns det anledning att återkomma till i samband 

med… 

(Herr talman! Kan det inte bli slut på det här "prepplande" nerifrån bänken, 

man blir störd. Det är inte bara jag som påpekar detta, det är återkommande stör-

ningar). 

Herr talman! När det gäller gymnasieutbildningen så finns det ett behov av att 

hitta utbildningar som svarar mot kvinnors efterfrågan. Det är ett stort problem.  
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Herr talman! Jag ska avrunda det här med det som jag egentligen begärde or-

det för. Att det skulle vara något särskilt med lagutskottet när det gäller demokra-

tifrågor. Jag anser att det är ett bevis på att jämställdhetsfrågor är genomgående, 

genom att alla utskott på ett positivt och konstruktivt sätt behandlade jämställd-

het i förhållandet till ramprogrammet. Det är ett bevis på att demokratifrågorna 

och jämställdhetsfrågor inte ska föras till ett särskilt utskott. Alla utskott har, i 

förhållanden till sina sakområden, skyldighet att se på det demokratiska inflytan-

det. Det är ett demokratiskt samhälle som vi står för med parlamentarism som en 

av de grundläggande institutionerna i det hela. Jag är fullt införstådd med att det 

här går till social- och miljöutskottet. Där bedömer man om man vill begära ett ut-

låtande från lagutskottet, tack.   

Ltl Camilla Gunell, replik 

För min del tror jag att de flesta andra länder har lämnat den tanken att jäm-

ställdhetsfrågan är socialpolitik. Det är nog ett föråldrat tankesätt. I dagslä-

get är jämställdhetsfrågan i huvudskak en demokratifråga. Därför ligger den 

också, som jag ser det, organiserad så under landskapsregeringen att den 

handhas av lantrådet och kansliavdelningen i egenskap av inflytandefråga 

mer än en socialpolitisk fråga. Jag blir väldigt bekymrad av att höra att vi ska 

fortsätta och segregera arbetsmarknaden så att vi har kvinnodominerade 

branscher med låga löner och vi har mansdominerade branscher med högre 

löner. Jag tycker att en jämställdhetspolitisk målsättning måste vara att de 

här branscherna inte ska segregeras och konserveras, utan att män söker sig 

mera till kvinnobranscher och tvärtom. Att det inte är bundet till kön som 

det är idag. Tydligen vill man fortsätta att konservera arbetsmarknaden.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag tror att det är ett viktigt jämställdhetsarbete att värdera olika 

arbeten och jämföra dem med varandra för att man ska kunna jämna ut lö-

nerna. Det är klart att i avtalsförhandlingarna har man under åren fört in lö-

nejusteringar, jämställdhetspotter osv. I skolorna finns det program för atti-

tydförändringar för att man ska kunna få pojkar och flickor att söka sig till 

utbildningar som inte är traditionella. Genom att bryta dessa mönster försö-

ker vi göra jämställdhetsarbetet till något som inte bara gäller demokrati och 

parlamentariskt inflytande Det gäller inte bara socialpolitik utan arbets-

marknad, utbildning även trafik och hälso- och sjukvård, det gäller allt. Allt 

görs med demokrati. Demokrati och jämställdhet går hand i hand enligt min 

mening.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är vackra ord, men det är ett väldigt dåligt resultat. Att jobba mot en 

segregerad arbetsmarknad, det är ett jättelikt bekymmer. I dagsläget finns 

det flickor som söker sig till pojkdominerade utbildningar. De trivs inte där, 

de slutar för att strukturerna är sådana, det är svårt att överbrygga. Jag kan 

inte förstå hur man ur ett genusperspektiv tycker att det här är rätt väg att 

gå. Vi har ju redan idag utbildningar för handel både inom Handelslärover-

ket och inom Yrkesskolan.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är klart att problem och svårigheter som man noterar i 

samhället, det är en bra utgångspunkt. Man får inte fastna där, vi måste för-

söka se framåt, se att det är demokratiskt möjligt att bibehålla. Vi måste även 

se att visionen om jämställdhet är möjlig att uppnå. Att vi arbetar för det 

med arbetsvärdering, information, program i skolor, utbildning osv. Det här 

gäller alla områden också socialpolitik och social- och miljöfrågor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att Ltl Olof Erland bara skapar oreda. Han sä-

ger att det är så bra att det här går till social- och miljöutskottet. Jämställd-

hetsfrågor, det inte bara för lagutskottet, utan det ska alla syssla med. Det lå-

ter ju bra men man måste ändå besluta, när man ska remittera en lag, till vil-

ket utskott det ska gå. Om vi tänker på vilka lagar som på senare tid har gått 

till lagutskottet av den här karaktären, så är det lagen om diskriminerings-

ombudsman som kanske är den viktigaste funktionen för medborgarna när 

det gäller diskriminering pga kön. Hela den lagen sköttes av lagutskottet. 

Jämställdhet handlar väl nog om mänskliga rättigheter i någon mån i alla 

fall. Jag tycker nog att det är en väldigt tillkämpad argumentation som ltl 

Olof Erland här för. Om han inte vill själv vill behandla det här ärendet så är 

det ju lättare att andra får sköta jobbet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag finner mig i lagtingets beslut, att det här ska behandlas i social- 

och miljöutskottet. Lagtinget har möjlighet att ta ett annat beslut och remit-

tera till lagutskottet. Det finns möjlighet att begära utlåtande från andra ut-

skott. Det är också viceversa, social- och miljöutskottet kan begära utlåtande. 

Jämställdhetsfrågorna är alltför viktiga för att göra det till ett bollande mel-

lan utskotten. Är det inte hur vi ska uppnå jämställdhet och hur det arbetet 

ska fördrivas inom förvaltningen och parlamentet? Är det inte det som är det 

viktiga? Att faktiskt uppnå resultat. Problemen hör vi dagligen om. Det vikti-

ga är vad vi vill åstadkomma.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Visst är det viktigt. Det är därför vi skulle ha föredragit att 

ärendet går till lagutskottet. Det är ingen socialpolitisk fråga, det är inget 

handikapp det här med kön. Det är en fråga om demokratiska rättigheter. 

Lagutskottet skulle därför ha varit det rätta utskottet. Statusmässigt hade det 

varit också värdefullt. Men vi är överens nu, om ltl Olof Erland tycker, att so-

cial- och miljöutskottet ska höra lagutskottet. Då får ju lagutskottet ett stort 

inflytande över den här frågan. Jag ser fram emot en sådan behandling.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Som jag redan har sagt, det är inte själva utskottsbehandlingen 

i social- och miljöutskottet som är det viktiga, utan det är argumentet som 

förs fram. Att det är pga att det handlar om demokrati som det ska föras till 
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ett annat utskott. Jag hävdar att social- och miljöutskottet, liksom kulturut-

skottet, finansutskottet och näringsutskottet ska ha demokratifrågan med i 

bagaget. Om det här skapar oreda så är det ändå en subjektiv upplevelse. Jag 

kan inte se det märkvärdiga med att man har flera alternativa utskott att väl-

ja mellan. Såvitt jag vet var socialdemokraterna här när beslutet togs. De 

valde att godkänna utskottet som beredande utskott. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Även om det kanske inte har direkt med framställningen att göra så 

tycker jag den är intressant den här diskussionen som förs angående yrkesutbild-

ning och genus.  

När jag inledde den här perioden som ansvarig för utbildningen var en de för-

sta frågor som jag ställde, när jag samlade människor från skolvärden, att varför 

har vi så ojämn könsfördelning, framförallt mellan linjerna på gymnasialstadiet? 

När det gäller de praktiska linjerna så är det stor manlig dominans. Vad beror 

det här på? Det beror säkert mycket på invanda strukturer, attityder och till vissa 

delar på individens val. Hittills har det varit ett problem i många fall, att flickor 

inte trivts i pojkdominerade linjer. Det här får man också stöd för i forskningen, 

att pojkar i kvinnodominerade utbildningar, och arbetsplatser, har lättare att an-

passa sig och trivas än vad flickor har i mansdominerade utbildningar och arbets-

platser.  

Det har påtalats ett önskemål från studerande själva, huruvida lagtinget tycker 

det finns ett värde i det, och via studiehandledare, att det också borde finnas flera 

utbildningar, där man jobbar med händerna, som appellerar till flickor. På det 

sättet skulle man kunna få en jämnare könsfördelning när det gäller de praktiska 

yrkena. Jag vet att det är livsfarligt att säga, appellera till flickor. Det är inte me-

ningen att det här ska bli en flicklinje, lika lite som det är meningen att maskin-

teknik ska vara en pojklinje. Det är för att tydligt få fram vad vi egentligen menar, 

dumt att säga kanske, men ibland kan det ta bort skuggor att säga så.  

Målsättningen när det gäller gymnasialstadiet ska självkart vara att alla ska tri-

vas och ha samma förutsättningar på alla linjer, oavsett kön.  

Att få det här till att vi ska starta någon försäljningsutbildning och uppmuntra 

kvinnor till att ta lågavlönade jobb i butiker, kan jag inte kommentera på något 

annat sätt än att man kanske avslöjar lite om hur man tänker själv.  

Det ungdomarna pratar om handlar mycket om trender. Tv sätter många tren-

der. För några år sedan var kockyrket oerhört populärt, vilket avspeglades från 

många populära tv-program. Nu är det inredning, mode och design som gäller. 

Det finns ett otroligt intresse, även hos pojkar. Det behöver inte betyda att man 

sitter i kassan i en butik, inte heller att man är anställd i en butik om man nu 

tycker att det är dåligt. Det kan handla om ett eget företagande, stilanalytiker, 

konsult mm. Det finns väldigt många idag som är intresserade av inredning men 

kanske inte så att man anlitar en professionell inredningsarkitekt. Man kanske vill 

ha hjälp med att sy upp gardiner, kuddar, få hjälp med färger för att få helheten 

snygg. Den yrkesgruppen finns det ett behov av och det finns ett utrymme för, på-

står man inom näringen. Jag tycker det är lite tråkigt att man vill klassa ner det 

här, jag tycker det är så man har gjort. De här frågorna som handlar om design, 

inredning, beklädnad osv. att skulle vara något dåligt. Det är absolut inte avsikten, 
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det här är en efterfrågad nisch ifrån näringen, som också sannolikt skulle bli en 

populär utbildning. Där skulle man också få många möjligheter till nya företag.  

Talmannen 

Talmannen kommer att tillåta de begärda replikerna. Sedan återgår vi till det som berör 

framställningen och lämnar tilläggsbudgeten till inkommande fredag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Frågan är vad jämställdhet inom utbildningen innebär. Den sistnämnda 

strategin, när man ska appellera till flickor, är kanske en del av det hela. Då 

är det ju genusstyrt, det är inte jämställdhet som är målet. Om man utgår 

från att på pojklinjer trivs inte flickor men på flicklinjer få pojkar respekt. Då 

är grundproblemet att flickor inte respekteras av pojkarna på de här pojkut-

bildningarna. Kvinnor i allmänhet får inte lika mycket respekt som pojkar. Vi 

är mindre värda, nästan i alla sammanhang, inte bara när det gäller löner. 

Det är det som är den stora utmaningen att flickor ska kunna genomföra s.k. 

pojkutbildningar med respekt för att de är flickor.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi är alldeles överens om grundproblematiken. Där finns ett 

stort arbete kvar att göra. Det handlar om arbetsplatserna man kommer till, 

bemötande och läroplaner. Det handlar om mycket arbete innan man har 

lika villkor för båda könen. Det ska inte spela någon roll om man är flicka el-

ler pojke i vårt utbildningssystem idag. Alla ska ha samma möjligheter. Det 

är jämställdhetsmålet. Det är bra om vi kan hitta en lösning så att vi får jäm-

vikt mellan könen också när det gäller våra utbildningar. Grupper där båda 

könen är representerade är de optimala grupperna.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Då borde man inte resonera i termer som man gör nu. För att få en bättre ba-

lans inom yrkesutbildningen mellan könen så har man det som man har det 

nu, så inrättar man någon linje om mode och sådant som ska appellera till 

flickor och då får man en bättre balans. Då är det kanske jämställt i en viss 

mening. Det är inte det som är utmaningen. Vi har hört nu att det är utbild-

ning och kunskapsområde och det är projekt inom skolorna osv. Vad är det 

man lär sig där om allt fortsätter som tidigare? Målet måste ju vara att på 

alla utbildningslinjer skulle det vara så jämställt som möjligt mellan flickor 

och pojkar.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Åtminstone inte från min mun har ltl Sundback hört att allting 

ska vara så som förut. I tilläggsbudgeten nämner vi ingenting om att alla 

andra utbildningar ska vara kvar oförändrade. Däremot nämner vi två ut-

bildningar som vi behöver ytterligare. En linje för lindrigt utvecklingsstörda 

och den här linjen som inriktar sig på design och beklädnad.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det var bra att vicelantrådet klargjorde vad hon menar. Man 

blir bestört när man läser att ur ett genusperspektiv ska man ha en försälj-

ningsutbildning. Är det så att om en linje efterfrågas från näringslivet, då 

kan man inrätta en sådan. Men inte ur ett genusperspektiv. Då har man ju 

redan satt etikett på att på den här linjen ska det bara gå flickor. Jag tror att 
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vi delar det målet, att pojkar och flickor ska välja utbildning efter det som de 

har talang och intresse för och frångå det här könssegregerade tänkesättet 

som finns idag. Inrätta en sådan linje om landskapsregeringen anser att det 

behövs, men inte ur ett genusperspektiv. Det är fel etikett på det här proble-

met.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här handlar om hur man väljer att läsa och hur man väljer 

att presentera saker och ting. Jag tror att i de stora övergripande frågorna, 

när det gäller jämställdhet, är vi överens. Det är viktigt att lyssna på det in-

tresse som finns och låta intresse, talanger och färdigheter få styra ens studi-

er och senare yrkesval. Det tycker jag är det viktiga som kanske är ett genus-

perspektiv som man har kritiserat från skolhåll. Det är viktigt att lyssna på 

vad flickorna säger.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det är naturligtvis viktigt att lyssna på vad flickorna säger. Då måste man 

jobba med de linjer där de vill gå och där de i dagsläget inte trivs. Där har 

man de strukturerna att jobba emot. Där tycker jag att landskapsregeringen 

ska lägga sitt krut och sin satsning. Inte att hitta på en ny linje. Jag anser att 

den inte heller behövs, i dagens ekonomiska läge. Vi har redan sådana linjer 

som ligger väldigt nära både i Handelsläroverket och i Yrkesskolan. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här blir väldigt motsägelsefullt. Först ska studerande få 

välja utgående från sina intressen. Sedan ska vi inte införa utbildningar som 

följer deras intressen utan vi ska göra om de som finns, så att det passar för 

alla. Att göra om de utbildningar som finns att de passar för alla, är ett arbete 

som jag hoppas har pågått länge men som åtminstone det läggs krut på nu.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det har blivit ett rejält sidospår det här, men eftersom talmannen 

tillåter den här diskussionen vill jag komma med en reflektion. Man höjer 

tanken och värdet av designutbildning. Vi ska komma ihåg att det är samma 

parti och minister som har nedmonterat både hantverksutbildning och de-

signutbildning på Åland. Nu höjer man den istället till skyarna. Det här är 

nog verkligen dubbelmoral som heter duga, tack.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det där förstod jag inte grunden till. Den här landskapsreger-

ingen satsar på en hantverksutbildning när det gäller högklassigt konsthant-

verk på Folkhögskolan, medan det här handlar mera om beklädnad och in-

redning när det gäller stil och liknande. Det är två skilda saker, närbesläkta-

de, men som visar hur viktigt vi tycker att det är.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

social- och miljöutskottet. 
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Enda behandling efter bordläggning 

3 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål om för-
budet mot borrande av djupa borrhål (S 2/2008-2009)  

 
Ärendet bordlades vid plenum den 8 april 2009. 

Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret till kännedom.  

Under diskussionen i ärendet kan väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. 

Förslaget skall samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Har förslag till hemställan 

väckts bordläggs ärendet efter avslutad överläggning till en avgörande behandling vid ett 

plenum tidigast följande dag.  

Ärendet kan nu bordläggas ytterligare en gång om lagtinget så beslutar.  

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Bästa kollegor, i dagens anförande kommer jag än en gång att berö-

ra fördelarna med bergvärme, som till största delen är en gratis energikälla. Jag 

kommer att åter trycka på att skydda grundvattnet med andra åtgärder än det, nu 

aktuella, alltför generella borrförbudet. Jag kommer att avsluta med att kommen-

tera den juridiska problematiken i den här frågan, och sedan lägga fram ett förslag 

till hemställningskläm till landskapsregeringen. Vi får se om vi återkommer den 

här eftermiddagen i samma ämne, beroende på hur behandlingarna av hemställ-

ningsmotioner går, inkl. Ålands Framtids motion av certifiering av certifiering av 

borrningsentreprenörer. 

När det gäller tekniken så är det klarlagt i flera rapporter att fördelarna, med 

bergvärme jämfört med andra energiformer, är ett faktum. Något som inte alla, i 

den här salen, delade senaste vecka. Argument som har väckts mot bergvärme är 

att värmepumparna dimensioneras så snålt att de behöver el tillskott när det är 

som allra kallast. Det här är nackdel för el-distributörer i vårt landskap, Ålands El 

andelslag, Mariehamns energi osv. Elbolagen måste dimensionera distributions-

näten för att klara de stora energitoppar som enstaka köldkäppar kräver. Det här 

kommer i korta perioder varje år. Det är en överdimensionering som är enormt 

dyr. Den ska betalas av oss alla, även om den bara behövs under ett par dygn vissa 

år. Oundvikligt baserar sig det årliga elavgifterna på topparna. Den här nackdelen 

är mycket större med solvärme och luftvärmepumpar, något som miljöminister 

Katrin Sjögren talade sig varm för senaste vecka. Sistnämnda pumpar slås helt ut 

när det blir riktigt kallt. I dessa fall kommer husen att förbruka el, när el är som 

dyrast, vilket pressar upp hela elpriset över års nivå.  

Skulle man vilja uppnå riktig effekt med förbudsmentaliteten skulle man kräva 

att alla värmepumpar skulle dimensioneras så att det klarar minst -25 grader utan 

el tillskott. Här kan vi konstatera att det är endast bergvärme och jordvärme som 

klarar ett sådant krav. Vad gäller jordvärme så är det sällan man har en sådan ter-

räng runt sina marker att det går att gräva ner jordvärmerör.  

När det gäller behovet av att minska den totala energianvändningen står vi in-

för faktum att det kommer krav om att använda ett visst antal kilowatt per kva-

dratmeter i varje hus. Här är bergvärme ett idealiskt alternativ för att klara av att 

följa de EU direktiven.  

Det viktigaste argumentet är att energibrunnar inte är lika med förstört grund-

vatten. Det här är något som jag tycker att är viktigt att få sjunka in hos alla och 

envar.  
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Eventuella skador som har uppstått runt om på Åland pga av det som tidigare 

har borrats, skulle det vara viktigt att få klarlagt om det finns faktiskt skadeverk-

ningar i landskapet som skulle motivera ett generellt förbud? Med undantag av 

Sottunga där man i borrningens ungdom gjorde vissa misstag.  

I Sverige där man har borrat ca 300 000 energibrunnar har man inte utfärdat 

något generellt förbud, trots att det även har handlat om mycket tätt befolkade 

områden.  

När det gäller grundvattnet så talade vi redan senaste veckan för det positiva i 

själva upplägget med att via olika åtgärder skydda grundvattnet. Jag tycker debat-

ten och det svar som landskapsregeringen har presenterat visar på ett behov av att 

säkerställa vår grundvattenförsörjning. Det är något vi måste ta fasta på. Det är ett 

alltför viktigt område som hittills har försummats. Det finns ett behov av att se 

över de 13 grundvattenområden, som har fastställts att är behövliga för framtida 

åländsk vattenförsörjning, i händelse av kris i någon form där de befintliga vatten-

täkterna skulle ha påverkats. Det här hoppas jag landskapsregeringen tar till sig 

och snabbar upp ev. planer runt det.  

Det har sagt en del om juridiken i den här frågan. Det fanns även i spörsmålet 

formulerat. Jag vill upprepa det jag sade förra veckan att landskapsregeringen har 

inte rätt att, genom förordning, utfärda det här förbudet mot brunnsborrning. 

Någon sådan fullmakt har inte givits i någon lag. Det är frågan om inskränkning 

av äganderätten, en grundlagsskyddad rättighet, då måste fullmakten klart framgå 

av en av lagtinget antagen lagstiftning. Det faller tillbaka på 21 § i självstyrelsela-

gen. Här håller det inte, som landskapsregeringen gör, att man hänvisar till 

grundlagens 20 § som innehåller en mera generell programförklaring när det gäll-

er behovet av att skydda allas vår miljö.  

I det förlag till kläm som delas ut, har vi tagit fasta på det positiva i landskaps-

regeringens svar. Man har tagit till sig en del av kritiken och anger i sitt svar att de 

kan bli fråga om att göra nya bedömningar.  

I o m att landskapsregeringen har möjlighet att utan lagtingets vidare inbland-

ning fortsätta att hantera den här frågan, anser jag att det behövs en politisk 

väggkost inför landskapsregeringens fortsatta hantering av ärendet.  

Herr talman! Med anledning av det redan sagda ska jag be att få föreslå en 

kläm: Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen senast inom september 

2009 återkommer till lagtinget med en redogörelse för hur miljöskyddsförord-

ningen har ändrats ifråga om den utlovade uppluckringen av det generella förbu-

det mot borrning för energiutvinning samt för vilka åtgärder som planeras för att 

stärka skyddet av grundvattnet.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Förordningen innehåller inte ett generellt förbud mot berg-

värme. Det vi pratar om är en skyddszon på 300 meter. Jag har sagt uppre-

pade gånger att det finns stora fördelar med bergvärme, men inte alltid och 

inte överallt. 300 meter skyddszon mot den bakgrunden att borrningarna 

har ökat med över 100 % i landskapet. Vi ser tydliga tecken på saltvattenin-

trängning, och de problem det medför. Landskapsregeringen jobbar inten-

sivt med att skydda kust-, yt-, och grundvattnet. Nu finns det ett åtgärdspro-

gram, som gått ut på remiss, där grundvattenskydd är en stor del i det pro-

grammet. När det gäller äganderätten har jag också sagt att i äganderätten 

ingår rätten att ha tillgång till dricksvatten. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Uttrycket generellt förbud faller tillbaka på att i gällande 

kritiserande bestämmelse finns inte någon form av dispensmöjlighet. Man 

undantar generellt alla områden inom 300 meter från strandlinjen från möj-

lighet till framtida bergvärme, under förutsättning att man inte sätter igång 

och borrar ett antal högst 60 meter djupa energibrunnar på sin tomt, som de 

facto ökar risken på skadeverkningar på grundvattnet. Den här typen av kol-

lision mellan landskapsregeringens syfte och grundvatten problematiken 

som vi inte kan få att stämma.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I mitt inledningsanförande när vi debatterade spörsmålet var 

det tyvärr ett fåtal av spörsmålsställarna som var plats. Då redogjorde jag för 

den statistik som finns i landskapsförvaltningen om hur risken ökar för salt-

vatteninträngning, när man borrar djupare än 60-70 meter. Vi har svart på 

vitt att risken ökar. När det gäller dispens har vi skrivit i vårt svar att vi anser 

att det är ett väldigt rättsosäkert system. Det är svårt att få rättvisa dispens-

regler. Spörsmålsställarna vill också att vi ska kartlägga hela Ålands berg-

grund. Det konstaterar vi att är fullständigt orealistiskt. Vi har baserat vårt 

beslut på fakta. Egentligen är jag lite förvånad också, Ålands Framtid brukar 

ofta hävda att det ska vara så lättförståeligt och icke byråkratiskt som möj-

ligt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det sistnämnda är lite förbryllande. Vi sätter nog ägande-

rätten, människans rätt till individuella beslut, framom allting annat. Fram-

förallt att man inte via en löst formulerad landskapsförordning kan inkräkta 

på de grundläggande rättigheterna. Med tanke på vad vi just alla hörde, från 

miljöminister Sjögren, så är den redan presenterade hemställningsklämmen 

av synnerligen stor vikt. Här antydde miljöministern, att det som sagt från 

talarstolen egentligen inte är något värt, man kommer att fortsätta på den 

inslagna linjen. Därmed behövs det en klar tidtabell för när landskapsreger-

ingen måste ta tag i den här frågan på nytt. Tack för det beskedet, vi får åter-

komma.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Eftersom landskapsregeringen ska titta på det här på nytt 

så tänker jag inte gå in här i detalj på vare sig djup eller avstånd. Det intres-

santa är att det finns fyra medier att ta värmen ur. Luften, jorden, bergen och 

ur vattnet. På många ställen på Åland kanske det allra effektivaste sättet att 

få värmen på, är att ta det ur vattnet. Är det mer + 5 grader, då är det effekti-

vast att ta det ur luften, är det under och minusgrader då kommer jord, berg 

och vatten in som mer effektivt. Det allra effektivaste är att ta det ur vattnet. 

Har man en liten holme och bygger en stuga och vill ha värme året runt, är 

det definitivt det bästa att lägga en slang ut i vattnet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det stämmer mycket väl, det som ltl Eliasson säger, om 

fördelarna med olika energikällor. Men, som vi konstaterade senaste vecka, 

det är alltför sällan, tyvärr, som förutsättningarna för tagande av energi, gra-

tis sådan, från havsmiljön passar in i o m att man ofta är beroende av vad 
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samfälligheterna säger. Det har visat sig att man säger alltför ofta nej, tyvärr. 

Det finns en rädsla för de här ledningarna som läggs ned, d.v.s. man tror att 

man kommer att släppa ut vätskan. De utredningar jag läst, så är det visser-

ligen en mängd glykol och liknande lösningar som far ut i vattnet. Sett till 

den totala miljövinsten vore det att föredra, att folk skulle vara positiva till 

att befrämja energiutvinning ur havet. Jag delar helt den uppfattningen, rea-

liteten när en annan tyvärr.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag tog upp det här för att få in det i diskussionen. Tittar 

man vidare på det här, bör man utreda alla de här olika alternativen som 

finns och säga var den metoden är bäst och var är en annan metod bäst. Att 

man inte bara tittar på det här borrhålet. Det finns också andra alternativ. 

Utvecklingen går framåt hela tiden, plötsligt har man ett nytt mycket bättre 

och intressantare system att utvinna värme ur havet och vattnet. Det är defi-

nitivt det bästa året runt fastän det går ner till -40 grader så är vattnet åt-

minstone 4 grader varmt. Det är det bästa.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det stämmer mycket väl det ltl Eliasson säger. Särskilt vad 

gäller tekniska landvinningar, speciellt bergvärme. Landskapsregeringen har 

inte tagit till sig det att man använder tätningsteknik för att skydda omkring-

liggande grundvattnen. Det finns ju teknik för att skydda grundvattnet. På 

Gotland och Öland borrar man omfattande mängd energibrunnar, där har 

man saltvatteninträngning redan på 18 meters djup. Ändå fortsätter man för 

det finns teknik idag för att skydda sig från ev. skador på grundvattnet. Man 

har, så ensidigt från landskapsregeringen, vägrat att ta till sig de tekniska 

förutsättningarna för att kunna bibehålla bergvärme som en energikälla, 

med vetskap om att det är det mest effektiva totalt sett.  

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Ärendet gäller vilka energival man ska göra, vilka förutsättningar 

det finns och hur ändamålsenligt det är att göra just det här energivalet.  

Ett alternativ är bergvärme, från liberalernas sida har vi inget emot det, vi ser 

det som en djupgående resurs. 

Nere i vår berggrund finns en kostnadsfri värmekälla i grundvattnet som håller 

nästan samma temperatur året om.  

Att använda bergvärmen är oftast en trygg, säker och miljövänlig uppvärm-

ningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata. 

Investeringskostnaderna är däremot relativt höga, men i gengäld får du ett 

driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med lång livslängd. Hålet blir 

kvar även om man byter anläggning, så det är en engångskostnad.  

Värmefaktorn är hög. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på 

små tomter. 

Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas. Syste-

met går ut på att man har en bergvärmepump som hämtar sin energi från ett 

borrhål. I hålet finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70 % vatten och ca 30 

% frysskyddsvätska, troligen etanol). Det är ingenting som skadar direkt. Genom 
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att ”köra runt” vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från 

hålet. Det är ganska vanlig värmepumpsinstallation i Sverige så att man kan få 

ganska avancerad teknik relativt billigt. Borrhålet spelar stor roll i systemet, och 

det aktiva djupet är viktigt (aktivt djup är från den nivå det står vatten i hålet och 

ner). Ju större hus, desto mera behöver slangen stå i vatten. Det är inte fråga om 

hur långt borrhålet är utan hur grov vattenmängden är. Borrhålet får inte vara 

underdimensionerat, då riskerar hålet att bli för kallt. Det blir permafrost i hålet 

som kan bli bestående i flera år. Detta sade jag för att konstatera att använda 

bergvärme är inget dåligt alternativ, men när det gäller energival som jag inledde 

med så måste det göras efter förutsättning och ändamålsenlighet. Nu ställer man 

det här mot att säkerställa dricksvattenförsörjningen som ska hålla en bra kvalitet 

utan inblandning av saltvatten.  

Salt grundvatten är i sig inget nytt problem. Det har tidigare setts som ett pro-

blem för de fastighetsägare som drabbas av att deras brunnar inte kan nyttjas. Det 

kan i ökande grad även bli ett framtida problem för bostadsbyggnaden vid strän-

der på landsbygden och skärgårdsområden genom att tillgången på drickbart 

grundvatten blivit en begränsande faktor. Ingen här i lagtinget och inte heller i re-

geringsbänkarna har något emot att hela Åland ska leva.  

I och med EG:s ramdirektiv för vatten och för grundvatten ställs det krav på att 

negativa trender avseende kloridhalt, salthalt, ska motverkas och att god grund-

vattenstatus ska uppnås i områden som påverkats av saltvatteninträngning. Då ta-

lar man om de områden som har legat under saltvatten, där det trängt in saltvat-

ten tidigare.  

Det här är alltså orsaken till att man från regeringens sida har kommit med ett 

beslut om förbud mot djupa borrhål nära strandlinjen enligt förordningen num-

mer 30, 2008, där landskapsregeringen har lämnat direktiv på detta.  

Ser man i övrigt på det här med brunnar så kan man konstatera att i de flesta 

fall är dricksvattnet i borrbrunnarna inte beroende av ytliga eller lufttransporte-

rade föroreningar. Det kan vara en trygghet att man har tillgång i samhället till 

vatten nere i grundvattnet. De ytliga vattentäkterna kan bli utsatta för förorening-

ar och kan bli utsatta för föroreningar och bli utslagna på kortare eller längre sikt. 

Det är den mänskliga påverkan som ofta är orsaken på grund av överuttag av 

vatten eller uttag av vatten på för stort djup eller för djupa borrhål. Problem med 

saltvatteninträngning i grundvattnet är därför möjliga att påverka med egen lag-

stiftning. 

Tittar man på riskområden för inträngande saltvatten kan man förutse vilka 

områden som generellt sett har stor risk att erhålla ett salt grundvatten. Områden 

under marina gränsen, de områden som tidigare legat under saltvatten och 

bräcktvatten. Risken avtar med ökad höjd över havet även inom de här områdena.   

Risken ökar också med ökade grundvattenuttag. Man suger ut för mycket söt-

vatten så drar det saltvatten emot. Saltvattnet kan dels komma nerifrån och dels 

från sidorna. Vid fritidsboende kan det tidigare ha varit relativt bra vattenkvalitet, 

vid permanentboende kan det innebära att man drar upp det här saltvattnet och 

därmed förstör området, framför allt om man har djupa borrhål i närheten.   

Risken ökar med ökat brunnsdjup, risken ökar i områden med små jorddjup 

samt liten magasineringsförmåga eller täta jordlager. Riskområden har ett särskilt 

behov av miljöövervakning avseende saltvatteninträngning.  

Man kan råka ut för olika typer av saltvatten. Det kan röra sig om äldre relikt 

saltvatten, vilket är ganska ovanligt den här typen av saltvatten. Även i djupa 

bergbrunnar i inlandet kan det naturligt förekomma mycket höga kloridhalter. 
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Om man borrar brunnen för djupt kan saltvattnet tränga in i brunnen då man 

pumpar vatten eller har ett för stort uttag i förhållande till djupet.  

Saltvattenproblem i bergborrade brunnar utgörs i de flesta fall av uppträngning 

av relikt saltvatten, som finns kvar sedan delar av landet var täckt av salt eller 

bräckt vatten. Det är främst i de här områdena som man kan få problem med salt-

vatteninträngning. Det salta havsvattnet kan finnas inlagrat i marken under det 

söta grundvattnet. I skärgården och vid kusten ligger det söta grundvattnet, som 

är lättare än saltvatten, i form av en lins utanpå saltvattnet. "Linsens" tjocklek be-

ror på grundvattenförhållandena, den är vanligen tjockare ju större holme det är 

frågan om. Bergbrunnarna skall borras så att vattnet kommer från den söta delen 

av vattnet. Om man borrar eller gräver för djupa brunnar i dessa områden kan det 

föreligga risk för att dricksvattnet blir försaltat när det gäller de här energibrun-

narna.  

Inträngning av saltvatten från nuvarande hav, om man är för nära strandlinjen 

kan det finnas sprickor som gör att det drar in saltvatten där. Det här är kanske 

inte det som är det mest vanliga och mest allvarliga felet. 

Mest allvarligt är nog när det kommer in saltvatten pga över uttag för då har 

man infekterat hela ådran.  Energibrunnarna behöver inte alla gånger infektera 

ett så stort område. På sikt kan de skapa ett problem längre fram även om de inte 

är ett problem idag, om man börjar ta ut sötvatten i närheten.  

I en brunn som har byggts i närheten av havet, speciellt i en bergbrunn, kom-

mer det ibland in havsvatten. 

I Norrtälje som är en region ganska lik vår, har man skrivit i bedömningen på 

hemsidan, när man ska anhålla om det här tillståndet. "I vår bedömning av en 

anmälan tar vi bland annat hänsyn till skydd av dricksvattentäkter och risken för 

inträngning av saltvatten. För att minska risken för inträngning av saltvatten kan 

exempelvis energibrunnens djup begränsas. I de fall bergvärmepumpsanlägg-

ningens tillåts inom område med risk för saltvatteninträngning, får borrhålets 

djup uppgå till max 70 meter". Så det här är inget unikt för Åland, man har något 

djupare där, vi har det kanske mer utsatt här på Åland som är ett ö område.  

I Norrtälje har man vidare skrivit "Inom skyddsområde för vattentäkt beviljas i 

regel inte tillstånd till installation av värmepump förlagd i berg, jord eller vatten".  

Liberalerna stöder helt och fullt regeringen i den här frågan. Vi tycker att det är 

en så viktig angelägenhet att man behöver slå vakt om grundvattnet. I svaret i 

spörsmålet har man också kommit fram med en andra bedömning att man ska tit-

ta på det här ytterligare en gång. Vi tycker från regeringssidan att det räcker. Man 

har också aviserat att man kommer att komma med en kläm. Vi kommer inte att 

stöda den klämmen.  

För att det inte ska råda oklarheter kring det här så det är inte säkert att man 

lättar på bestämmelserna. Det kan också vara så att det kommer ett beslutsunder-

lag som gör att det blir en stränggering ytterligare.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag får tacka ltl Mattsson för ett väl initierat inlägg. Det 

jag vänder mig emot är att även i det här anförande vill man likställa en 

energibrunn med skador på grundvattnet. Vad vi är ute efter är ett system 

där man utgående från fakta skyddar grundvattnet. Det mycket väl leda till, 

som ltl Mattsson konstaterade, en stränggering i vissa fall, det må så vara, 

bara syftet med förordningen uppnås. Vad är bättre än att man via geologis-

ka undersökningar kommer fram till att de här grundvattenområdena ska vi 



  

 Plenum den 15 april 2009 kl. 13.00 317 

slå vakt om. Vi förbjuder all form av borrning i de områdena. Det är ju det 

bästa, eller hur? Inte dagens generella förbud, där man inte har torrt på föt-

terna vad gäller begränsningarna. Vi välkomnar detta, men kräver en tidta-

bell för det.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Det är det som den här andra bedömningen troligtvis 

kommer att ge ett svar på. Hur det går att bedöma, hur kostnadsläget är? 

Energi valet måste göras enligt ändamålsenlighet. Är det ändamålsenligt att 

kartlägga hela det här området. Kan man säkerställa det? Problemet är att 

man kan borra energibrunnar, man kan konstatera det finns inte saltvatten i 

sötvattnet förrän den dag det kommer ett kort överuttag av sötvatten, då kan 

saltvattnet sugas upp från någon djupgående spricka. Det kan röra sig om 

100 meter ner om det är en otjänlig spricka ner till saltvattnet som drar upp 

sötvatten. Man vet inte vad som händer om det är i närheten av brunnar. Det 

går att täta, men är just nu väldigt oklart i det här området. Dricksvatten för 

en levande landsbygd och skärgård är mycket angeläget och viktigt. Därför 

bör man i det här skedet sätta ett stopp för borrandet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Absolut, ltl Mattsson vi ska skydda grundvattnet. Vi får 

inte ha en överdriven rädsla. Om man på andra håll bl a i Tyskland och i Sve-

rige anser att man har teknik och det finns fastighetsägare som är villiga att 

betala, varför inte nyttja den här tätningstekniken för att komma till rätta 

med det? Är man överdrivet rädd för det här, måste man ju sätta helt och 

hållet stopp för det här på åländsk mark i o m att vi har gamla avlagringar av 

saltvatten överallt i terrängen. Det kommer alltid att finnas en viss risk för 

saltvatteninträngning. Det är onödigt i ett läge, när vi har tekniken, att 

skrämma med att nu måste vi sätta stopp av generell karaktär. Det är det vi 

invänder oss emot. Det finns områden där vi vet att det inte kommer att bli 

fråga om någon form av sötvattenförsörjning via grundvattnet i framtiden. Vi 

vet att det finns tät bebyggda område på landsbygden där bergvärme kan 

komma i fråga. Varför inte ge enskilda och olika kommuner möjlighet att 

göra sina undersökningar och själva bedöma hur de vill ha det?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Den möjligheten finns i svaret också i o m att man gör den 

här andra bedömningen. De som är utbildande på det här, experterna, deras 

uttalande måste ligga till grund för det här. Det ligger också till grund för den 

här förordningen att man inte ska borra på det här sättet. Det finns sådana 

som har kommit fram till att nu måste man gå in med ett sådant här förbud 

på Åland. Kommer det annan teknik att det är tryggt att borra i berg, så mot-

sätter sig liberalerna naturligtvis inte. Vi vill vara försäkrade om att det är 

tryggt innan det är förstört.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Talman! Den här frågan om restriktioner för att borra i berg är kanske ett mera 

generellt exempel på frågor som kommer att bli vanligare d.v.s. miljöingrepp och 

teknisk utveckling.  
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När ltl Harry Jansson säger här att det finns teknik och man kan klara av de här 

borrhålen, kom jag att tänka på världens största osänkbara skepp Titanic. Det var 

modern teknik och ett osänkbart skepp. Harrisburg olyckan var synnerligen 

osannolik osv. Man kan inte avfärda de här miljöintressena genom att det finns 

teknik. Utvecklingen är sådan att när det kommer ny teknik innebär det speciali-

sering, differentiering. Det finns företag som säljer bergvärmeanläggningar, det 

finns företag som säljer jordvärmeanläggningar osv. Frågan är vad som är hållbar 

utveckling? Senaste när vi debatterade det här sa ltl Danne Sundman att man inte 

ska borra i berg, vare sig för hus eller för annat. Jag minns inte exakt hur han 

sade.  

Finns det alternativ? När det gäller bergvärme så är det en form av utvinning av 

solenergi från berget. Man kan göra det från marken och vattnet. Det som mer ut-

vecklas är att utvinna motsvarande värme från luften till vatten. Utomhusaggregat 

som inte är luft till luft utan via vatten. De är så pass utvecklade att det krävs nå-

got mer el energi än för motsvarande bergvärme och jordvärme. Det är inte ett 

faktum att bergvärme skulle vara det bästa energialternativet. Det är ekonomiskt 

försvarbart när det gäller investeringar och driftskostnader. Räknar man in effek-

terna och riskerna på ekosystemet så är det sannolikt inte det mest effektiva. Be-

roende på hur man värderar risken.  

I klämmen står det om de utlovade uppluckringen av bestämmelserna, det är 

väl inte så det är utlovat, utan det är utlovat en ny bedömning. Det kan bli mera 

restriktioner. Den bedömningen utgör referensen för en hållbar utveckling, skydd 

av grundvattnet. Det är det viktiga. Det är precis samma problematik när det gäll-

er Östersjön. Om man verkligen vill förbättra Östersjöns vattenkvalitet så krävs 

det restriktioner och de måste utgå från principer som hållbar utveckling osv. Det 

finns inga möjligheter för Östersjön att ta emot föroreningar. Lika lite som det 

finns möjlighet att återställa berg annat än med skyddsåtgärder för att förhindra 

saltvatten och föroreningar. Där har man redan skapat förutsättningar för ökade 

risker. 

Herr talman! Det här är en fråga om teknik, risker och miljö. Var ska man göra 

de här avvägningarna? Det måste landskapsregeringen avgöra genom att anlita 

experter och sakkunniga. Det har man gjort, man har fått sådana rekommenda-

tioner att gränsen borde vara 500 meter och inte 300 meter. Varför man har lättat 

på den gränsen kan man fråga sig. Nu står det här i spörsmålssvaret att man 

kommer att göra en andra bedömning, man kommer att se på övergångsbestäm-

melser och dispensmöjligheter. Den bedömningen ska göras av sakkunniga på ett 

kostnadseffektivt sätt. Ett sätt är att förbjuda något som bergvärme, men det är 

inte ändamålsenligt, det är inte ens miljömässigt skäligt att göra det.  

Att äganderätten skulle stå över alla miljöingrepp tror jag knappast är den väg 

man ska gå. Låta alla som har äganderätt till berg, borra fritt. Det inskränker på 

andras miljö och det inskränker på den kollektiva äganderätten till ekosystemet 

och miljön. 

Jag anser att spörsmålssvaret visat att landskapsregeringen har kontroll över 

de här frågorna. Den som hade möjlighet att lyssna på ltl Sjögrens presentation 

senast, fick en klar inblick över hur förhållandena är när det gäller borrningarna 

och riskerna. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Ifall ltl Erland lyssnade på replikväxlingarna mellan mig 

och Mattsson för en stund sedan. Kunde vi konstatera att landskapsreger-



  

 Plenum den 15 april 2009 kl. 13.00 319 

ingens förnyande bedömning kan, i vissa fall, leda till en stränggering i syfte 

att skydda grundvattnet. Det kan till leda till en uppluckring av det generella 

förbudet. Varför vi trycker på uppluckring av det generella förbudet är att vi 

invänder oss mot att man har ett generellt förbud samtidigt som man tillåter 

en fastighetsägare att borra hur många energibrunnar som helst på sin tomt, 

bara de inte är djupare än 60 meter, under förutsättning att det är minst 20 

meter mellan de här brunnarna. Det är absurt i o m att syfte är att skydda 

grundvattnet. Hur många ton koldioxid har slängts i atmosfären pga att 

landskapsregeringen infört det här förbudet och fastighetsägare inte har fått 

införa bergvärme?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det har varit en lång debatt som det är om många ärenden. Orsaken 

till att engagemanget blir så pass mångordigt är kanske att det här är en av de få 

naturresurser vi har på Åland. Vi har vind och vindkraften utbyggd mycket väl 

tack vare det, mera ska vi hoppas på. Vi har vatten och vi har också berg. Den he-

dervärda miljöministern Katrin Sjögren sade att det var få av spörsmålsställarna 

på plats. Jag vill upplysa om att det finns ett högtalarsystem, det finns möjligheter 

att följa med diskussionen ändå. Orsaken till att inte jag var närvarande var att 

hade fullt upp med en av minister Sjögrens kollegors fadäser. Det börjar snart bli 

ett heltidsjobb att hinna med alla dem.  

Jag har följt med i debatten. Det är intressant om man tittar på själva frågan i 

sig.  

Med stöd av vilka geologiska fakta har landskapsregeringen beslutat att djupare 

borrhål än 60 meter inte får borras inom 300 meter från strandlinjen? Har man 

fått svaret på den frågan, vilka geologisk fakta, jag har ändå lyssnat med ena örat 

på hela debatten.  

Det som framgår av det skriftliga svaret och som också ministern gav i det 

muntliga svaret, är att det finns en undersökning ifrån Kungliga Tekniska Hög-

skolan i Stockholm, där man utfört en undersökning i Stockholm skärgård. Slut-

satsen av den undersökningen är att brunnar djupare än 60-70 meter absolut inte 

bör utföras i den regionen. Ytterligare stöd för att borra strandnära ger Länssty-

relsen i Stockholm i en rapport om salt grundvatten i Stockholms skärgård, det 

nämns också. Det är dessa två faktaunderlagen som tydligen har funnits när man 

har fattat det här beslutet. Det sägs vidare i svaret, "att göra en heltäckande geolo-

gisk analys över den åländska berggrunden, är inte realistiskt vare sig ekonomiskt 

eller tidsmässigt". Det är inte det heller som efterlyses i spörsmålet. Man vill veta 

vilka fakta det handlar om, vilka geologiska fakta ligger till grund för detta?   

Det sägs så här "i framtagande av förordningen deltog miljöbyrån och miljö- 

och hälsoskyddsmyndigheten, där biologer, geologer och hydrologer arbetar och 

är experter både på grundvatten och berggrund". Är det så, är de experter på det? 

Jag tycker att landskapsregeringen själv i fortsättningen av sitt svar, under slut-

satserna, visar att det kanske inte riktigt är på det sättet när man pratar om att 

man ska göra en andra bedömning. I det arbetet kommer expertis utifrån att anli-

tas pga att det synbarligen inte finns experter internt. Varför skulle man annars ta 

expertis utifrån? Det sägs vidare att "på basen av den utredningen kan man göra 

ändringar i miljöskyddsförordningen". Man nämner också att man kan ha över-
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gångsbestämmelser för dem som har kommit i kläm när det här generella förbu-

det infördes. Det är ju bra, man har kommit till mötes. På det sättet har spörsmå-

let redan fyllt en viktig funktion. 

Om vi tittar på kollegan Harry Janssons förslag till hemställningskläm, sägs det 

att "inom september 2009 skall man återkomma till lagtinget med en redogörelse 

för hur miljöskyddsförordningen har ändrats i fråga om den utlovade uppluck-

ringen av det generella förbudet mot borrning för energiutvinning, samt vilka åt-

gärder som planeras att stärka skyddet av grundvattnet", vilket förstås är minst 

lika viktigt.  

När det gäller den andra bedömningen, när vi läser det här svaret så hoppas vi 

ändå på att det ska leda till en uppluckring av det generella förbudet. Inte som det 

framkom från den liberala bänken att man hoppades på att det skulle bli ännu 

mer restriktioner efter den andra bedömningen. Det kan ändå inte vara den poli-

tiska utgångspunkten. Den politiska utgångspunkten bör vara att man får bort det 

här generella förbudet och kan tillåta att man borrar djupare energibrunnar så att 

det får en bra effekt, där det är möjligt att så göra.   

Jag vill understöda förslaget till kläm.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det bra att ltl Anders Eriksson lyssnar med ena örat. Jag hade 

faktiskt statistik som jag lade fram förra onsdagen. Jag visade på den speciel-

la åländska statistik som finns. Jag hade även OH bilder, där jag visade på 

hur mycket risken ökar om man borrar djupare än 60 meter. Vi konstaterar 

också att borrning i berg har ökat med över 100 % . Vi har en speciell berg-

grund på Åland, Rapakivi-Granit, som sakkunniga kallar för ruttet berg. Vi 

bor mitt i Östersjön, det är inte som Tyskland, det är inte som i Sverige. Vi 

bor i Östersjön och vi är jätteberoende av vårt grundvatten. Vi får stora pro-

blem om vi inte har grundvatten i framtiden.    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Allt det här som minister Sjögren säger äger sin riktighet, det är helt korrekt. 

Det håller jag med om. Det sägs hur vår berggrund är och det har framförts 

också. Vi har frågat efter vilka geologiska fakta har man gått efter? När vi tit-

tar på det skriftliga svaret så hänvisar man till två utredningar som har gjorts 

i Stockholms skärgård. Det tycker jag inte är relevant här. Man kan alltid 

spekulera att det ev. kan vara ännu större problem här på Åland än vad det 

är i Stockholms skärgård, men det är en annan femma. Det är geologiska fak-

ta som borde framgå mera klart och tydligt. Det ska vi hoppas att vi får i sep-

tember när den här klämmen omfattas.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I mitt anförande hänvisade jag till miljöbyrån. Jag hänvisade 

till miljöhälsoskyddsmyndigheten, där det finns tjänstemän som har sakkun-

skap om faktiska förhållanden. Vi hänvisar också till statistik och hur man 

har gjort i liknande områden, alltså i Stockholms skärgård. Där önskar man 

att man skulle förbjuda att borra djupare än 60-70 meter. Jag ser det som 

mycket viktigt att ta fram en andra bedömning. Jag är mycket bekymrad 

över hur vi ska komma framåt med vattenåtgärdsprogrammet, när en sådan 

här liten åtgärd stöter på sådant här massivt motstånd. Eftersom delar av 

lagtinget inte har tilltro till miljöbyrån eller miljöhälsoskyddsmyndigheten så 

måste vi ta hjälp av andra fakta också.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda att delar av lagtinget inte har tilltro till miljö-

byrån eller miljöhälsoskyddsmyndigheten. De facto har ju inte landskapsre-

geringen det själv. Annars skulle man ju inte först säga att man har all typ av 

expertis och kompetens på grundvatten och berggrund, och sedan när man 

kommer till slutsatsen säger man att man hade kanske lite bråttom. Man ska 

göra en andra bedömning. När man gör den andra bedömningen ska man 

göra det med stöd av expertis som tas utifrån. Resonemanget blir tyvärr lite 

ihåligt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Spörsmålet gäller en angelägen fråga. Vi är alla angelägna om att 

skydda grundvattnet, det är det ingen tvekan om.  

Det är aktuellt för många att förändra uppvärmningssättet för sin bostad eller 

andra byggnader. Det är viktigt både för miljön och för den egna plånboken. Vi 

har hört olika möjligheter till uppvärmning, det har nämnts i tidigare repliker. Det 

är viktigt att man ser på olika lösningar i o m att både teknik och verkningsgrad 

utvecklas snabbt. 

Herr talman! Centern anser att de nämnda skyddsområdena om 300 meter 

från strandlinjen och 60 meters djup kan ifrågasättas, och anser att genom dessa 

absoluta krav inte uppnår bästa helhetsresultat. Centern välkomnar det svar som 

finns, att man avser att göra en andra bedömning av bestämmelserna. Det kan 

också vara viktigt att överväga möjligheterna till dispens när man gör ändringar 

av miljöskyddsförordningen. Det kan t.ex. gälla sådana fall där man har konstate-

rade saltvatteninträngning i grundvattnet från tidigare. 

Vi ses fram emot, enligt landskapsregeringen spörsmålssvar, att man gör en 

andra bedömning och att man kommer med en ny förordning till hösten, tack.   

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Framtagande av förordningen, med tanke på grundvattnet, är 

ett framtidsbeslut. Vi pratar om 30-40 år i framtiden. Det är svårt att avgöra 

var vi ska ha bosättningar i framtiden. Var kommer folk att bo om 30-40 år 

på Åland? Att skydda de grundvattenbrunnar som finns idag anser jag att 

inte helt och hållet räcker.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Under överläggningen har ltl Harry Jansson under-

stödd av ltl Anders Eriksson lagt följande förslag till hemställan: Lagtinget hemställer om att 

landskapsregeringen senast inom september 2009 återkommer till lagtinget med en redogö-

relse för hur miljöskyddsförordningen har ändrats ifråga om den utlovade uppluckringen av 

det generella förbudet mot borrning för energiutvinning samt för vilka åtgärder som plane-

ras för att stärka skyddet av grundvattnet. 
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Talmannen 

 Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen skall ärendet bordläggas till en avgörande behandling 

vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslagen till hemställan bordläggs 

till den 20 april. Godkänt? Förslagen är bordlagda till plenum den 20 april.  

 
Föredras 

4 Landskapsregeringens meddelande om utvecklingsplan för utbildningsorganisationen 
på gymnasialstadiet på Åland (M 3/2008-2009) 

 
Talmanskonferensen föreslår att meddelandet remitteras till kulturutskottet. Beslut om 

eventuell remiss av meddelandet fattas dock efter avslutad diskussion.  

Diskussion.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Landskapsregeringen överlämnar ett meddelande som behandlar 

utvecklingen av organisationen och utbildningen på gymnasialstadiet på Åland. 

Målen är att finna en organisation som ger en utbildning som är i takt med ti-

den och därmed har hög attraktionskraft både hos våra studeranden men också 

hos dem som blir mottagare, nämligen näringslivet, offentlig förvaltning och hög-

skolorna. För att uppnå det, föreslår vi att utbildningarna successivt skapar profi-

ler där lärarkompetensen mellan de olika skolorna samlas och studenter ges möj-

lighet att plocka ihop utbildningar som ger just den kompetens som nästa steg 

kräver. Vi har redan börjat jobba med sjöfartsprofilen i nära samarbete med när-

ingslivet och i nära samverkan mellan gymnasialstadiet och högskolan på Åland. 

Det arbetet får sedan fungera som modell för fortsatt utveckling där det offentliga 

och näringslivet jobbar tillsammans.  

Förslaget innehåller en samordnad kostnadseffektiv organisation som ger sam-

verkansfördelar. Dels föreslås en utbildningsdelegation där rektorerna och en 

ekonomichef under ledning av en tjänsteman från utbildningsavdelningen till-

sammans bereder ärenden inför landskapsregeringen och även beslutar inom sitt 

behörighetsområde. Dagens direktioner föreslås utgå och deras uppgifter fördelas 

mellan utbildningsdelegationen och de enskilda skolorna. De kan ses som en 

minskning av det politiska inflytandet med rätta, men landskapsregeringen kan 

konstatera att den allmänna uppfattningen bland direktionsordföranden som del-

tagit i processen är att det inte uppfattar sitt arbete som särskilt meningsfullt. En 

stor del av besluten som fattas borde skötas av rektor och skolans ledningsgrupp.  

Utmaningen för ledningen i skolorna är att tänka större än sin egen skola och 

finna ekonomiskt optimala lösningar så att vi får ut maximalt av våra utbildningar 

på gymnasialstadiet. 

Vi vill även att man, oavsett vilken utbildning man genomgår på Åland, skall ha 

jämlika möjligheter. Vid en genomgång av resurser inom IT, studiehandledning, 

specialundervisning, studerandehälsovård osv. visade det sig att skolorna har oli-

ka mycket resurser. För att uppnå jämlika pedagogiska tilläggsresurser, kostnads-

effektiv marknadsföring, upphandling av material, sammanställning av informa-

tionsmaterial och maximalt samutnyttjande av alla utrymmen föreslås att det 

skall skapas en gemensam resursenhet för hela gymnasialstadiet. Även om det för 

skolornas underhåll är viktigt att fastighetsskötare och städare finns i varje skol-

byggnad så finns det samordningsvinster att nå med gemensamma joursystem 

och vikariats arrangemang. 
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Kostnadsutvecklingen för gymnasialstadieutbildningen är beroende av framti-

da utbildningsbehov, utbildningsutbud och sättet att organisera utbildningen på. 

Utbildningsutbudet ska kunna anpassas efter nya behov och strukturer utan en 

omedelbar kostnadsökning som följd.  ÅSUB presenterar siffror som visar ett vi-

kande elevunderlag, samtidigt som vi vet att det finns flera nya behov som behö-

ver tillmötesgås. Bl a behövs en ny linje för studerande med särskilda behov i form 

av lindrig utvecklingsstörning. Dessutom vittnar studiehandledarna i våra grund-

skolor, i linje med landskapsregeringens handlingsprogram, om att det finns ett 

behov av mer praktisk utbildning inom design, inredning och beklädnad För att 

kunna tillmötesgå näringslivets behov och de studerandes önskemål, för att kunna 

erbjuda studier åt våra 16-åringar hemma på Åland så långt det bara är möjligt, 

behövs en samordning. Till läsåret som inleds hösten 2010 har gymnasieskolorna 

som mål att ha alla studier periodiserade och därmed öppna för möjligheten för 

en flexibel och dynamisk utbildning som även kommer att ge goda inbesparingar 

vad gäller vuxenutbildningen i och med att vuxna studerande då inte nödvändigt-

vis behöver erbjudas särskilda kurser utan kan ingå i redan befintliga studieblock 

som erbjuds. Genom gemensam planering och sammankallande periodisering kan 

olika kombinationer av studiehelheter utvecklas enligt behov. Något som breddar 

och förbättrar valmöjligheten för de studerande och samtidigt motverkar låg mo-

tivation och avhopp.  

Den föreslagna utbildningsorganisationen erbjuder studier för praktiker och 

teoretiker men även för de som vill kombinera båda inriktningarna. Inom kort 

kommer fyra ämnen inom det studieförberedande programmet d.v.s. motsvaran-

de kort kurs vid Ålands lyceum att kunna erbjudas till våra studerande i yrkesut-

bildning istället för kärnämnesstudier så att de som så önskar skall kunna avlägga 

studentexamen. Möjlighet till del-examen erbjuds praktikerna så att studerande 

efter avlagt yrkesprov skall kunna gå ut i förvärvslivet för att senare, om man så 

önskar, kunna komma tillbaka till utbildningen för vidare studier.  

För att vidga kunskapen och kompetensen för att fatta strategiskt goda beslut 

när det gäller dimensionering av utbildningsprogram och inriktningar och för att 

bättre kunna tillmötesgå näringslivets och det offentligas behov av personalgrup-

per och kompetenser föreslås att ett utbildningsråd tillsätts. Utbildningsrådet fö-

reslås vara ett sakkunnigorgan med företrädare från såväl offentlig som privat 

sektor tillsammans under ledning av utbildningsministern och med landskapets 

utbildningschef som sekreterare.  

Landskapsregeringen föreslår även att en översyn görs kring tillsynsfunktionen 

på utbildningsavdelningen. Tillsynen kunde överföras på en särskild enhet inom 

avdelningen eller inordnas inom andra tillsynsfunktioner inom landskapsförvalt-

ningen för att garantera ett integritetsskydd. 

Reformen förväntas medföra kostnadsinbesparingar, bl a genom att dubbla ut-

bildningar elimineras. Vidare ger periodisering och profilering möjlighet till effek-

tivare undervisningsgrupper och samutnyttjande av utrustning och utrymmen. 

Gemensam administration och fördelning av resurser för IT handledning, studie-

handledning och specialundervisning optimerar resursanvändningen. 

En samordning av skolornas förvaltnings- och ekonomiuppgifter leder till ett 

minskat behov av kansli- och ekonomipersonal. Dessutom finns ytterligare ratio-

naliseringsvinster i ett kommande räkenskapsverk. 

Gemensam upphandling, marknadsföring o.s.v. skapar stordriftsfördelar. 

Gemensam operativ fastighetsförvaltning skapar förutsättningar för ett rationellt 

utnyttjande av resurser, t.ex. joursystem. 
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Herr talman! Vägarna till att finna en optimal utveckling av gymnasialstadiet 

har varit många. Målen har däremot varit i de närmaste identiska. Senast lagting-

et diskuterade ärendet var våren 2007. Förslaget var att en gymnasieskola skulle 

bildas. Ambitionen att skapa en autonom gymnasieskola försvagades dock i lag-

stiftningsarbetet där förslaget överlät till landskapsregeringen att utfärda närmare 

bestämmelser om till hur stor del gymnasieskolan skulle handha skötseln av kol-

lektivavtal och ekonomiförvaltning. Förslaget om en gymnasieskola byggdes upp 

efter modell av Högskolan på Åland.  En modell som i dagsläget borde utvärderas. 

Värdet av ett utbildningsavtal ifrågasätts både av den nuvarande men även tidiga-

re styrelser. Idag finns ett treårigt avtal mellan landskapsregeringen och högsko-

lan men i verkligheten är det landskapsregeringen som styr högskolan genom att 

tillsätta tjänster och i förordning fastslå vilka utbildningslinjer som skall erbjudas. 

Jag säger inte att det är fel. Men det är ganska långt ifrån hur det är tänkt att mål- 

och resultatstyrning kunde fungera. Landskapsregeringen och högskolan för som 

bäst diskussioner om utbildningsavtalen och dess framtid. 

En annan åsikt som genomsyrade debatten våren 2007 var att skolornas profi-

ler och identitet skulle suddas ut med en gymnasieskola. En intressant reflektion 

som gjordes under FM-tävlingarna i yrkesskicklighet som arrangerades här på 

Åland för en månad sedan var att studerande från hotell och restaurangskolor 

stod på prispallen fram om studerande från skolor där hotell och restaurangpro-

grammet utgjorde en linje i en större skola. Det är frestande att konstatera att det 

med stark profil följer stolthet och därmed yrkesskicklighet.  

Ytterligare en aspekt som ifrågasattes kring en gymnasieskola var huruvida den 

skapade fördyrande strukturer. Vi har inte så många exempel att jämföra med 

men en organisation som blev dyrare när den gick från tre enheter till en var 

Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet. Det finns säkert flera förklaringar till 

kostnadsökningar men det leder till en viss ödmjukhet inför att med säkerhet 

konstatera att sammanslagning alltid leder till mindre kostnader. 

Herr talman! Landskapsregeringen välkomnar en uppbygglig debatt kring 

framtidens gymnasialstadieorganisation och utbildning. Tidigare debatt har 

handlat mycket om vinnare och förlorare. Målet med det här arbetet är att göra 

våra studerande till vinnare och Åland som utbildningsland som vinnare, 

Förslaget har kvalitet och ekonomi som ledstjärnor. Det genomförs stegvis och 

utvecklingsarbetet inleds med ett lagstiftningsarbete som innebär nödvändiga 

uppdateringar av gällande lag och lagstadgad organisation. Samordningen klar-

läggs i kommande budgetar och den första utbildningsprofilen beräknas pågå 

2010-2011. Tack, herr talman.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Värderade fru talman! Jag hade med stort intresse sett fram emot den här 

presentationen eftersom jag hade en hel del frågetecken om hur de övergri-

pande målen, angivna på sid.1 i meddelandet, skulle uppnås. Tyvärr blev mi-

nistern Lundberg svaret skyldig på åtskilliga punkter. Min fråga gäller egent-

ligen hur det här är förankrat i skolorna. Jag har varit i kontakt med i stort 

sätt allihop. Man talar om två lite förvirrande seminarier, där man har in-

formerats om hur det egentligen är. Det har inte varit någon struktur på sko-

lornas deltagande i det. Jag har också hört att man inte får berätta egentligen 

om vad man tycker, för här gäller det att upprätthålla politisk enighet. Nu 

har jag en fråga till minister Lundberg. Hur är det egentligen med den här 

demokratin i den här nu framlagda reformen?   



  

 Plenum den 15 april 2009 kl. 13.00 325 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack fru talman! Jag ber om ursäkt att jag inte märkte att det har bytt talman 

på talmans stolen. När det gäller hur processen har genomförts så inleddes 

det här arbetet med att samla samtliga skolor. Vi kunde förstås inte samla all 

personal från alla skolor det skulle bli för många. Skolorna har fått utse re-

presentanter som har deltagit i det här arbetet. Det har rört sig om 80-90 

personer och samtliga direktionsordförande. Arbetet inleddes med en pre-

sentation och en diskussion kring det förslag som förra landskapsregeringen 

tog tillbaka. Även funderingar kring just demokratiunderskottet som upp-

levdes inom skolorna att då fanns, vilket jag ställde frågor kring. Jag ställde 

också frågor om hur man vill ha det. När man ska vara med i en process, krä-

ver det också mycket arbete. Där diskuterade vi om hur mycket arbete man 

är beredd att sätta ner på detta. Då kom man överens om att tre seminarier 

under den här perioden skulle vara lämpligt och det har vi genomfört.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Roger Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag undrar hur skolorna har responderat på det här försla-

get och huruvida de har lagt eget förslag till hur de ser att organisationen 

borde vara. Jag har själv tagit del av någon form av rektors förslag i sam-

manhanget. Jag undrar om skolorna officiellt har lagt fram sina förslag. Jag 

vill gärna ha ett svar kring den här ev. tystnadsplikten som jag tyvärr har in-

formerats något om.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Någon tystnadsplikt har definitivt inte rått. När det gäller själva arbetssättet 

var det en spännande process för de flesta förväntade sig att landskapsreger-

ingen skulle komma med ett färdigt förslag som man skulle diskutera och 

kritisera. Vi valde nu att kunna bygga upp processen och vi upplevde att vi 

hade ett stöd i det. Därför har vi inlett med frågeställningar som man i grup-

per har tagit ställning till och i slutet av seminariet framlagt förslag att så här 

tycker man att det ska vara. När vi avslutade första seminariet kom vi till den 

här grundläggande strukturen. Skolorna kvar, resursenhet och skelettet var 

lagt vid första seminariet. Vi andra seminariet, nu kommer jag inte exakt 

ihåg hur långt vi kommit då, men det var en liknande process. Man diskute-

rade så här mycket har vi tänkt nu, kom med synpunkter kring detta. Det 

handlade om autonomi och rektorers roll, och många olika frågeställningar 

där grupperna har fått samarbeta och diskutera i grupper över skolgränser-

na. När dagen har varit slut har man sammanfattat.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det här är ett ärende som har varit i gång i den här salen under 

många år. Det börjar närmare sig, åtminstone diskussionsmässigt, ett slut. 

Jag tackar för den presentation som ministern gjorde. Jag har en fundering 

där jag skulle vilja ha ett klarläggande. Man pratar om att det här är nu en 

ekonomiskt rationell organisation. Börjar man räkna nya administrativa 

tjänster så räknar jag åtminstone till sju så här utan att lägga ner mer tid till 
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funderingar kring det. Tittar man på beslutsgångarna blir det på många olika 

nivåer, åtminstone när man läser det här meddelande blir det svårt att hänga 

med, vad som beslutats var. Ibland följer inte ens ekonomiskt beslutsfattan-

de med beslutsfattande som gäller t.ex. pedagogik eller något annat. Dessa 

två saker vill jag gärna ha ett förtydligande på.    

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi alla, kanske tilläggsbudgeten lär 

oss detta, nu börjar tänka nytt. För att olika tjänstebenämningar nämns be-

tyder det inte att det behöver vara nya tjänster. Man kan omorganisera, vi 

har en resurs som man kan ta till vara och använda så som den är. Det är 

möjligt att det finns någon tjänst som får dras in, och någon ny tjänst som får 

bildas. Det är inte alls omöjligt, men fler tjänster ska det definitivt inte bli. 

Det kommer att leda till färre tjänster. När det gäller nivåer, är de närmare 

skolan. Direktionens uppdrag kan man säga att halveras, hälften går till de-

legationen och hälften går till skolorna. Det går väldigt mycket att jämföra 

med det system man har idag, bara det att direktionerna är borta och vi har 

starkare intern styrning inom skolan. Man har starkare autonomi över sin 

egen skolas interna arbete.     

Ltl Johan Ehn, replik 

Tack fru talman! Rätt intressant det här med att tänka nytt. Jag är beredd att 

tänka nytt. Men när man läser meddelandet och den rapport som ligger, så 

kan man inte se vad ni har tänkt. Det går inte att se det som inte är skrivet. I 

rapporten finns bara uppräknat saker som ännu behövs. När man samtidigt 

håller kvar i princip samtliga utbildningsenheter så blir reaktionen, som lä-

sare, att strukturen blir kvar. Det enda som hänt i det här förslaget är att 

man lägger ytterligare en struktur ovanpå som kallas för utbildningsdelega-

tion, dit sätter man beslutanderätten vad gäller ekonomin. Det ska dessutom 

styras av en ordförande från avdelningen. Då blir den här oredan total. Var 

ligger besluten i egentligen om man samtidigt lägger in någon, som i första 

hand ska kontrollera och beställa utbildning, som ska bli ordförande och ska 

besluta?   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag kan hänvisa till diskussionen kring möjligheten att på ett 

snabbt och enkelt sätt få till en autonom skola inom vårt system idag. Där 

har vi ett arbete som går tvärs emot när det gäller landskapsregeringens både 

räkenskapsverk och många andra ärenden. När det gäller utbildningsdelega-

tionen, om man tar hänsyn till beredningen, så är det på samma sätt som 

man bereder idag. Skillnaden är att man bereder tillsammans och bereder 

grundligare. Nu bereder man budget på varje skola, skickar det till en tjäns-

teman på utbildningsavdelningen som gör ett gemensamt förslag till minis-

tern. Där för man sedan en dialog, när inte ramarna håller, om var man mås-

te justera. Nu gör man beredningen färdig i utbildningsdelegationen. När det 

kommer äskande om tjänster ser man om det går. Det kommer ett färdigt 

genomtänkt och komprimerat förlag till landskapsregeringen. Det här är ett 

sätt att snabbt, enkelt och effektivt få till en förändring. Ska vi skapa en 

struktur, som vi har kunnat konstatera att det inte finns stöd för, tar det 

längre tid.   
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Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det blir intressantare och intressantare ju mer vi kommer ned på den kon-

kreta nivån i verkligheten. Vicelantrådet säger att i delegationen ska alla be-

reda gemensamt en budget. Men om man inte är överens? De är ju fortfa-

rande rektorer som sitter där för sina skolor och ska bevaka i första hand 

sina intressen. Ska man rösta då i det här organet eller ska tjänstemannen 

från utbildningsavdelningen avgöra frågan? Det skulle vara viktigt att klar-

göra var beslutandemakten finns. Är inte det här en väldig centralisering av 

verksamheten, ända upp under den ansvariga ministern?    

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Om man läser i meddelandet så finns det exemplifierat var beslutsnivåerna 

ska finnas. Vad de olika delarna får besluta om, väldigt långt följer de det 

förslag till gymnasielag som diskuterades här 2007. Den här diskussionen 

om att man inte är överens, där kan man dra en parallell till landskapsreger-

ingen, även där finns det olika intresseområden som man bevakar. Det gäller 

att man inte bara tittar på sitt område, och sin profil utan även kanske kunna 

tänka att vi ska skapa väldens bästa gymnasieutbildning på Åland. Vi kan 

inte bara titta på den enskilda skolan. Det är viktigt att man respekterar de 

delar som fått mest kritik, att man ända ska få bibehålla sina profiler, därför 

har vi gått in för det här profiltänkande.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var ett häftigt tankeskutt det här. Ska vi se på de här rektorerna som po-

litiker och jämföra dem med regeringen? Det har jag svårt att föreställa mig. 

De är tjänstemän, de är ansvariga. Alla skolor ska ju vara kvar för att se till 

att deras skola utvecklas på bästa tänkbara sätt. De är inte, såvitt jag vet, an-

svariga för någon annan verksamhet så länge som de är rektorer för sin sko-

la. Ser vicelantrådet det som en stor fördel att alla skolor är kvar om man ska 

fatta konsensusbeslut?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Vi har många gånger i den här diskussionen under årets lopp 

under ärendets beredning, konstaterat från landskapsregeringens sida att vi 

inte ser det viktigaste i huruvida skolornas finns kvar eller inte. Vi ska kom-

ma ihåg att i den förra gymnsasielagen fanns också rektorerna kvar. Vi har 

byggnader att utgå ifrån. Vi har en verklighet att utgå ifrån. Man ska kunna 

tillsammans planera för utbildningen. Börja följa reglementena och ha rätt 

storlekar på undervisningsgrupper, se över var man har den största kompe-

tensen inom sjöfartsutbildning t.ex. Det är inte självklart att den bara finns 

på Sjömansskolan. Det finns tillgångar på andra skolor också, man kan sam-

las kring den profilen. Det är klart att skolornas gränser blir svagare med det 

här sättet att tänka. Vår huvuduppgift har inte varit att skapa en organisation 

för att diskutera mer utgående från de här lådorna. Vi har valt en väg som vi 

tror att är enkel och effektiv att genomföra.  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack fru talman! Centerns utbildningspolitiska linje är inte lätt att följa. Nu 

riktar vicelantrådet Lundberg kraftig kritik mot Högskolan och dess organi-

sation. Den fungerar inte som det var tänkt. Den organisationen bildades och 

skapades av Centerpartiet när det bekom sig. Man konstaterar då att lärarav-

talet är nyckeln till varför Högskolan inte fungerar som en autonom enhet. 

Läraravtalen har inte reformerats. Lika så är nyckeln till problematiken lä-

raravtalen vad gäller gymnasieskolan. Därför skulle jag vilja fråga, varför har 

man nu igen prioriterat ner läraravtalen så kraftigt att man inte kommer 

fram i de här viktiga frågorna, för att skapa tydliga resultatenheter på båda 

nivåer?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag har inte riktat någon kritik mot Högskolan och dess arbete. 

Jag har inte ens sagt att det var fel. Jag har bara konstaterat att det finns en 

skepticism som det också fanns under de två föregående perioderna kring 

utbildningsavtalets roll. Jag har dragit en parallell till den tänkta autonoma 

gymnasieskolan som sannolikt inte skulle bli autonom med den skrivning 

som finns 53 § i det förslaget. Det är det jag har sagt, jag tror att det blir var-

ken eller. Jag tror det är bättre, särskilt nu i det här ekonomiska läget, att så 

snabbt som möjligt få det här till stånd. Att det inte ska ta flera år innan man 

får en samordning, vilket är risken om först ska jobba med strukturer och 

sedan förändring. Det här förslaget förutsätter inte att läroavtalen är genom-

förda, ifall de blir svåra att genomföra, om det tar lång tid. Vi kan göra det 

snabbare. Det är klart att det underlättar om vi har gemensamma läraravtal. 

Men det här är möjligt utan gemensamma läraravtal. Det kan vara en fördel 

och kan göra processen lite snabbare. Om vi ska gå in för en gymnasieskola 

är en förutsättning att vi har gemensamma läraravtal, vilket skulle göra att 

det tar mycket längre tid att få det genomfört.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det där håller jag inte alls med om. Det är klart att läraravtalen är nyckeln 

till en bättre samverkan både på högskole- och gymnasialnivå. Varför sätter 

man inte mera kraft under de förhandlingarna för att komma fram? Det är 

först då som man får det att fungera så som det var tänkt. Jag är lite förvå-

nad över den här argumentationen att den gymnasieskola som var aktuell 

2007, att det inte skulle bli en autonom enhet pga 53 § eller vad vicelantrådet 

sade, att avtal och ekonomiförvaltning till vissa delar fanns kvar inom land-

skapsförvaltningen. Det hade direkta kopplingar till att man planerade rä-

kenskapsverk och dylikt. Det är enbart därför, den tanken fortsätter den här 

landskapsregeringen också med. Jag kan inte förstå varför det blir bättre att 

istället nu dra hela organisationen in i famnen på utbildningsavdelningen 

och sätta en tjänsteman som chef för hela organisationen. Hur går den tan-

ken ihop med en egen autonom myndighet? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag konstaterade just, om man vill lyssna, att eftersom vi arbetar 

för ett gemensamt räkenskapsverk, så tror inte jag att möjligheterna med 

den lagstiftning som fanns tidigare, att få den autonoma gymnasieskola som 

man har tänkt sig. Eftersom man inte heller kunde presentera färdigt var den 

här linjedragningen skulle gå. När det gäller avtalen så arbetar vi för att slo-
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pa gränserna mellan skolorna. Det är ett första steg för att både kunna skapa 

en effektiv planering och bättre tjänster till lärarna. Det jag säger om en au-

tonom skola är att vi har valt att inte skapa någonting mitt emellan. Vi låter 

Ålands landskapsregering fortsättningsvis vara huvudman för dessa skolor 

som finns. Vi börjar omedelbart med samarbetet som skall leda till effektivi-

tet och kvalitetshöjning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Vi lever i ett lärande samhälle. Utbildningstiderna förlängs för alla 

oberoende vad man väljer för yrke och linje. Man går i utbildning från förskola till 

universitet, det blir kanske 20-25 år. När vi diskuterar en så viktig del av vårt 

samhälle som gymnasieutbildningen så är det viktigt att tänka mer är ett år, och 

mer än en mandat period. Det är långsiktig verksamhet som vi diskuterar. Därför 

tror jag det är viktigt att försöka hitta lösningar där vi kan ha en bred enighet. Det 

är redan sagt att det här kanske skulle gå till kulturutskottet för behandling.  

Ser vi på gymnasieskolorna på Åland har vi sammanlagt över 1200 studerande 

och 160 tal lärare. Det är egentligen Ålands största kunskapskluster. Där formas 

det viktiga för det åländska samhället för många år framåt.  

Om vi ser på utbildningssystemet och det förslag som presenteras i utveck-

lingsplanen, är utgångspunkten den att den viktiga relationen i gymnasieskolorna, 

relationen mellan läraren och studeranden, den kommer att bli den samma i stort 

sett framöver. Det vi har gjort i den här arbetsgruppen, som har tagit fram utveck-

lingsplanen är att diskutera möjligheterna att förbättra den organisatoriska ra-

men. Förbättra den på ett sätt så att man får en bättre kvalitet i utbildningen. Man 

kan styra bättre mot arbetsmarknaden, dels när det gäller målet att yrkesutbild-

ningen ska ges anställningsbarhet helst på Åland, dels målet att Högskolan ska 

kunna få studerande från Ålands gymnasieskolor som har den kompetens som 

behövs för vidare studier.  

Om vi ser på den utgångspunkten att studerande och lärare består så är det tre 

mål som har styrt arbetet. Det är kvalitet, effektivitet och flexibilitet.  

När det gäller kvaliteten betyder det att man ska utforma utbildningen utifrån 

det som kallas profiler, man kan kalla det program eller studielinjer. De ska vara 

inriktade på arbetsmarknadens behov och vidare högskolestudier. Därför har vi 

sagt, som en principiell utgångspunkt, att skolorna är kvar som leverantörer av 

utbildning till utbildningslinjerna. Det blir vanligare med samarbete mellan sko-

lor för en viss studielinje. Så kan det vara när det t.ex. gäller livsmedelsklustret, 

vårdutbildningen och sjöfartsprofilen, där det ingår teknik, ekonomi, IT och an-

nat. Det är en viktig utgångspunkt att få den här styrningen av utbildningen så att 

man utbildar för behov och att man gör det med kvalitet.  

Läraravtalen har varit en viktig ingrediens i det hela, men vi kan konstatera att 

det är flera parter som är involverade och de ska komma överens. Den här utbild-

ningsplanen utesluter inte reformer om avtalsprocessen inte skulle gå så som det 

är tänkt.  

När det gäller effektiviteten så har det att göra med hur man kombinerar sko-

lornas resurser utbildningslinjerna. Det är den ena sidan, det som är viktigt är den 

pedagogiska processen, där rektorerna och skolornas ledningsgrupp kommer att 

ha kontrollen över pedagogiken. Det som möjliggör effektiviseringar är att man 
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samordnar de resurser som kan sägas utgöras stödfunktioner till själva utbild-

ningsprocessen. Där har vi hälso- och sjukvård som redan är under omformering. 

Vi har IT frågor, fastighetsskötsel, ekonomi och räkenskaper osv, där man kan se i 

antal personer att det blir en effektivisering. Det som ltl Johan Ehn sade, om sju 

tjänster, det stämmer inte med den här planen. Det är en omorganisation av funk-

tioner som redan utförs idag. Det kan naturligtvis vara så att rapporten till den 

här delen är oklar, i alla fall stämmer det inte med den grundmodell som finns. 

Lärare finns kvar, elever finns kvar, rektorer finns kvar medan stödfunktionerna 

omorganiseras. När det gäller allmänna besparingar i utbildningssystemet så är 

det studiebehovet och den studiepolitiska, utbildningspolitiken som bestämmer 

vilka program och profiler man ska ha. Om skolorna inte har någon roll i den 

verksamheten då ska man diskutera reformer. Det finns alltså möjligheter i det 

systemet att göra dessa effektiviseringar. Det här är en möjlighet till kvalitetshöj-

ning och möjlighet till besparingar. En besparing är redan det att man samordnar 

resurser. Om man utgår från studielinjer så kan också lärarna utnyttjas på ett 

mera effektivt sätt. Därmed höjer man också kvaliteten.  

Om mycket av utbildningen kommer att pågå som det har gjorts, så finns för-

ändringar i själva beslutsgången, där vi anger ramarna för det hela. Ledningsfunk-

tioner finns på två nivåer. Det ena är utbildningsdelegationen, där det också finns 

ett utbildningsråd för inflytande som tidigare fanns åtminstone delvis i direktio-

nerna. Utbildningsrådet ska syssla med det som har att göra med vilka profiler 

man ska ha, vilken dimensionering de ska ha och de övergripande strategiska frå-

gorna som nya utbildningar och liknande. En annan nivå är rektors funktion och 

ledningsgruppen i skolorna som sköter den pedagogiska processen. En intressant 

infallsvinkel på den här reformen är att man för ihop de här delarna. Utbildnings-

politiken styrs av inflytande från omgivningen i samhället och rektorerna möts i 

en plattform som kallas utbildningsdelegationen. Samma frågor, långsiktiga mål 

och strategier och samma frågor, när det gäller skolans skötsel, som finns men 

kombinerade på ett annat sätt. Direktionens funktioner överförs dels till utbild-

ningsrådet men också till ett yrkesråd och ett studieråd för högskoleutbildningen. 

Man kan mycket väl i utskottet diskutera särskilt direktionernas roll och alternati-

ven och se om det finns bättre lösningar. Med tanke på den information vi har fått 

om direktionsarbetet skulle jag säga att det är naturligt att föra de övergripande 

frågorna till utbildningsrådet och de skolnära och profilnära frågorna till yrkesråd 

osv. Inflytandet kommer att finnas kvar men på lite olika nivåer.  

Resurssamordningens koppling till delegationen är en ekonomichef som vi har 

kallat det här i utvecklingsplanen. Då ska man jämföra med dagens system där det 

finns ekonomer i princip varje skola, sju personer. Alla kan inte ersättas av en 

enda ekonom i delegationen. Det finns också behov för skolans egen verksamhet, i 

vissa fall, att ha ekonomitjänster.  

Herr talman! För att sammanfatta den här utvecklingsplanen så ger den möj-

lighet till kostnadsbesparingar som är väsentliga. Den ger möjlighet att utveckla 

utbildningslinjer och profiler som är bättre anpassade till arbetsmarknaden. Det 

är ingen reform som i sig löser alla problem. Det är ett steg för att kunna få en 

bättre kontroll från lagtinget till landskapsregeringen till utbildningsavdelningen 

över den utbildning som gör att vi kan forma samhället och ge de studerande en 

kompetens eller en vidare väg ut i yrkesutbildningen.  

Jag skulle se att den här utbildningsplanen bör diskuteras utifrån den utgångs-

punkten att utbildningen som vi har idag är av hög kvalitet. Den är kanske dyr och 

kanske inte så fokuserad som den kunde vara. Det som man har att jobba med, i 
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en kommande utbildningsdelegation om de olika råden, är kopplingen till ar-

betsmarknaden och att man utnyttjar resurserna effektivt för att Åland ska kunna 

utvecklas som ett lärande samhälle, tack.     

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tycker det är bra att ltl Olof Erland har den konstruktiva 

synen att för att vi ska få det här arbetet att lyckas så behöver vi diskutera det 

här gemensamt. Jag tycker också att det är bra att vi har kommit fram till att 

det här behöver gå till kulturutskottet för att där kunna vridas och vändas på 

och kanske göra förbättringar i det förslag som nu ligger. Jag önskar ett för-

tydligande som handlar om organisation från ltl Erland. I en debatt som 

fanns kring struktur-07 och senare också i det utbildningspolitiska program 

som Liberalerna har tagit fram, så pratar man om vikten av att skapa enhet 

för olika inriktningar inom utbildningen. Man talade om en treenighet som 

bygger på gymnasieutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Den 

ser jag inget spår av här. På vilka grunder har den försvunnit?    

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag är inte säker på att jag förstod frågan som gällde gymnasieutbildning, yr-

kesutbildning och vuxenutbildning. Det finns en grundläggande skillnad i 

ämnets karaktär när det gäller allmänt studieförberedande och yrkesutbild-

ning. När det gäller vuxenutbildning och särskild utbildning så ser jag det 

som en mycket naturlig del i det här systemet att man beställer, t.ex. via AMS 

eller via andra skolor, särskild vuxenutbildning via delegationen. Med en ut-

ökad periodisering så kan man göra kvällskurser, man kan utnyttja resurser-

na mera flexibelt. Vuxenutbildningen kommer naturligt in i det hela, när det 

gäller allmän utbildning så är den kvar.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ursäkta att jag var lite otydlig, det var den högskoleförbere-

dande utbildningen jag menade med gymnasieutbildningen. Det som jag 

minns väl från den debatt som pågick kring struktur 07, var att man hade 

från liberalt håll ingenting emot att man skulle samordna de här till olika 

enheter som faktiskt också skulle få gemensam styrning, t.ex. att den yrkes-

inriktade utbildningen skulle ha en styrning och den högskoleförberedande 

utbildningen en styrning. Nu blir det inte riktigt så, när man håller kvar de 

här enskilda skolorna. Ltl Erland säger i sitt anförande att man har två olika 

beslutsnivåer. När man läser betänkande är det väldigt oklart på vilka nivåer 

de här besluten fattas egentligen. Framförallt utgående från att ekonomin 

ligger på en sådan nivå att den trots allt är överordnad men man säger att 

man har bestämmanderätt på lägre nivå också, men utan ekonomiska möj-

ligheter.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! När det gäller ekonomin kan man säga att idag så finns det ett sy-

stem där man bygger upp en budget så att det är lagtinget som tar besluten. 
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Det finns en samordningsfunktion från skolorna till delegationen. Där har 

man möjlighet att dimensionera och välja inriktningar, på det sättet är det 

här nytt. När det gäller sambandet mellan yrkesutbildning och allmän hög-

skoleförberedande utbildning möjliggör den här organisationen detta, d.v.s. 

samarbete mellan de här skolorna i olika studieinriktningar. Även, det som 

jag tidigare sagt här i någon debatt i lagtinget, att det ska finnas möjligheter 

till aktiva val om man går en yrkesutbildning att välja att komplettera till 

högskoleförberedande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag är lite nyfiken på att höra var den här kommittén har in-

hämtat den här modellen som man presenterar. Kommittén har bestått av 

fem politiker, tre centerpartister och två liberaler och en koordinerande 

tjänsteman. Vilka hörande har man haft? Vilka studiebesök har man gjort? 

Varifrån har man inhämtat information och kompetens till detta arbete? Jag 

kan inte se att den här modellen, med en tjänsteman från förvaltningen på 

landskapsregeringens utbildningsavdelning, att den finns någon annanstans 

i omvärlden. Eller kanske man har hittat den här modellen någonstans? Det 

skulle vara intressant att höra.  

Ltl Olof Erland, replik 

Ja det är väl en kombination av diskussioner, argument och tänkande. Vi har 

från början diskuterat olika förvaltningsmodeller, när det gäller ÅHS, Poli-

sen, Motorfordonsbyrån och allmänt hur man styr en förvaltning. Det har 

gett en sak. Vi har sedan haft möten inom partiet, och de här två partierna 

gemensamt. Det har varit några rektorsmöten. Det har varit åtminstone ett 

par tre seminarier osv. Det har varit fem personer som har diskuterat, vi har 

vridit och vänt på frågan. Var saker och ting kommer ifrån kan man ju alltid 

fråga. Jag ser det mer som en filosofisk fråga i det här sammanhanget.    

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja för mig är det absolut ingen filosofisk fråga. Jag skulle vilja veta varifrån 

man har inhämtat kompetens. Vi vet att utbildning och examina, behörighe-

ter och allt det här är ett otroligt kunskapsintensivt område. Det första man 

borde erkänna som politiker är att, man inte kan de här sakerna själv, man 

är beroende av tjänstemän och andra som har specialkompetens inom om-

rådet. Särskilt när man ser hur utvecklingen går framåt inom gymnasieut-

bildningen både i Finland och i Sverige. Det är synnerligen viktigt att hämta 

in omvärlden in i den åländska processen. Betyder det här att man inte har 

hört några sakkunniga? Och att man inte heller har gjort någon omvärlds-

analys eller studiebesök?  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Vi har haft seminarier, vi haft diskussioner med rektorer, läst ut-

redningar och följt med utvecklingen på gymnasialstadiet i omvärlden. Jag 

förstår inte varför vi skulle sitta på de anklagades bänk? Är det fel på planen 

eller är det fel på oss som har gjort planen? Jag tycker att planen är ett dis-

kussionsunderlag. Jag har läst en svensk utredning, jag minns inte hur 

många sidor, jag tror det var 526 sidor, jag har inte läst alla. Man håller på 
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och gräver och diskuterar. I den här gruppen har vi fört mycket intensiva 

diskussioner under 28 möten. Diskussioner är nyttiga om man har en kon-

struktiv attityd, det kan jag försäkra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag är också mycket intresserad av den här förvaltnings-

modellen. Den som ska vara ordförande i utbildningsdelegationen är en 

tjänsteman inom utbildnings- och kulturavdelningen. Normalt brukar vi 

tänka på centralförvaltningens avdelningar som tillsynsmyndigheter. Nu ska 

då tydligen en representant för den här avdelningen också vara med och fatta 

beslut. Då återstår frågan att vem ska ha tillsynen över den här tjänsteman-

nen, är det då en annan tjänsteman på samma avdelning? Om den tjänste-

man som har tillsynen inte tycker att det här är rätt som utbildningsdelega-

tionen har beslutat. Hur ska då arbetet fortsätta?  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Vi för ett resonemang i den här utvecklingsplanen om tillsyns-

funktionen, eftersom den är viktig. Vi har inte direkt gett ett förslag till den 

delen eftersom det pågår en diskussion om revisionsrollen i förvaltningen, 

och om förvaltningens organisation och hur en tillsynsenhet skulle kunna se 

ut. Det som är viktigt, som vi pekar på, är att tillsynen och själva ledningen 

av verksamheten ska vara åtskilda. Det är en principiell utgångspunkt.  Rek-

torerna är tjänstemän, de som samordnar verksamheten kan vara tjänste-

man, lekmannainflytandet finns på olika sätt. Jag ser inget märkligt i det här. 

Vi har valt den här förvaltningsmodellen som en utgångspunkt.   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag kan inte säga att jag riktigt fick det klarlagt vem som ska ha tillsynsan-

svaret i den här modellen. Som jag uppfattar skrivningen, men den kan vara 

fel, jag ser mig gärna tillrättavisad på den punkten, den tjänsteman som ska 

dela den här delegationen ska tydligen ha sin arbetsplats här på utbildnings-

avdelningen, och hålla möten med rektorerna och ekonomichefen. Den 

tjänstemannen ska tydligen också jobba med andra uppgifter här på avdel-

ningen. Eller är det en heltidsanställd tjänsteman som ska leda gymnasiesko-

lan? Det blir i så fall väldigt komplicerat om den här personen också ska ha 

tillsynsuppgifter, inte då över gymnasieskolan vilket jag förväntar mig att 

man inte avser, utan kanske över någon annan verksamhet. En något märk-

lig roll blir det nog att jobba i den där positionen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Det är mycket möjligt, men som jag föreställer mig det hela så finns 

det idag olika byråer, olika funktioner för yrkesutbildningen, för högskoleut-

bildningen, för grundskolan osv. Det är en utbildningsförvaltningsorganisa-

tion som har byggts på under årens lopp och som lever kvar. Jag kan mycket 

väl se att de här funktionerna ändras i o m en reform så att man har en hu-

vudfunktion för ledningen och det långsiktiga arbetet med gymnasieskolor-

na. Tillsynen kan vara avskild på det sättet att det är någon annan som har 

ansvar för det. Jag tror att det är den vägen vi går i förvaltningen, att man 
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har en särskild kontrollenhet, revisorsenhet, inre revision eller något sådant 

där tillsynsfunktionen blir mera specialiserad.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Den arbetsgrupp, som har arbetat med den här frågan och rappor-

ten, har haft till uppgift att ta fram en utvecklingsplan för gymnasialstadiet, det 

ingår som en bilaga till meddelandet.  

Jag har suttit med i den här arbetsgruppen, jag satt även med i arbetsgruppen 

som jobbade med struktur 07.  

Utgångsläget har varit de skolor som vi har, det utbildningsutbud vi har. Ut-

bildningsbehovet styrs av de behov som finns ute i samhället. Vi kan konstatera 

att man försökt uppmana till samarbete i de skolor vi har idag, och i de flesta fall 

har de stannat därvid. Man har inte nått så långt, det har funnit ganska vattentäta 

skott mellan våra skolor.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi från Centerns sida stöder det här försla-

get till utbildningsorganisation för gymnasialstadiet på Åland. Det här är nu ett 

inledande meddelande som kommer att diskuteras i kulturutskottet, det är bra. 

Därefter vidtar ett lagstiftningsarbete. Det har funnits ett behov, oberoende av en 

omorganisation, att modernisera lagstiftningen på gymnasialstadiet.   

När det gäller utvecklingen av utbildningar på gymnasialstadienivå är målsätt-

ningen att få en samordnad och kostnadseffektiv organisation. Vi vill ha ett brett 

utbildningsutbud, som kan förädlas och förbättras, för ungdomar och vuxna, 

inom givna kostnadsramar. Samhällets behov för utbildningar är att det ska fin-

nas en god grund för yrkesutövning och möjligheter till vidare studier.   

Herr talman! Den organisation som vi nu har föreslagit i vårt arbete bygger på 

att vi har en samordning i en utbildningsdelegation som leds av en ledande tjäns-

teman från utbildnings- och kulturavdelningen. I utbildningsdelegationen ingår 

rektorerna och ekonomichefen.  

Skolornas interna ledning leds av rektor och ledningsgrupp. Stödfunktionernas 

samordning blir en resursförvaltning som leds av en enhetschef.  

Trots att vi bibehåller skolorna, genom att samordna periodiseringen av studi-

erna och ge incitament och uppmuntra till profilbildning, så är vår förhoppning 

att gymnasialstadiet kommer att utvecklas. Det kommer inte att stanna och förbli 

i sina nuvarande ramar med nuvarande skolor. Det kommer att utvecklas vartef-

ter och det är mycket upp till skolorna att jobba för det här. Vi upplever från ar-

betsgruppens sida, när vi har jobbat med det här, att nu ger vi möjligheter och 

ramar för att komma igång med detta arbete.  

Herr talman! Centern stöder det här förslaget.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Tack herr talman! Ltl Lindström är väl bevandrad i de här frågorna efter att 

under förra perioden suttit med i den arbetsgrupp som tog fram struktur 07. 

Därefter hade jag nöjet att, tillsammans med honom, också jobba med för-

slaget i kulturutskottet, där vi höll på väldigt länge den gången, vi hade över 

60 höranden. Det är intressant att höra att Centern har gått in för en modell 

som är helt annorlunda än den tidigare. Man går från att slå samman samtli-

ga skolor till att inte slå sönder en enda skola. Vad är det som har gjort att 

man har kommit fram till att det är den väg man nu ska vandra? Den väg 
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som ger de effekter som man också stävade till med struktur 07. Det är ju det 

som fortsättningsvis är grunden till varför man ska göra den här omstruktu-

reringen av gymnasieskolan. Hur har man kommit till att man får en radikalt 

annorlunda åsikt än den som man drev under förra perioden?  

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Det är helt riktigt att det är olika grepp på dessa frågor. Som 

jag nämnde i mitt anförande, i dagsläget har vi ganska starka vattentäta skott 

mellan skolorna. Det har varit svårt att bryta upp dem. De här seminarierna, 

som utbildningsansvariga Britt Lundberg nämnde här, har gett oss en insikt 

på hur vi skulle kunna arbeta vidare. Vi har jobbat stegvis utgående från se-

minariernas resultat, där rektorer, lärare och övrig personal har varit repre-

senterade vid de här seminarierna. Det är utgående från detta som det här 

förslaget har kommit fram.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Om det är på det sättet, om vi utgår ifrån det som ltl Lindstöm 

nu säger, att det är väldigt vattentäta skott uppbyggda mellan de olika sko-

lorna. Gör man då en ledningsmodell som bygger på, som man kan lite läsa 

det här till, frivillighet och frivilligt samarbete. Hur stämmer det då överens 

med att man ska kunna uppnå de mål som man ställer upp? Om det är på det 

sättet att de här vattentäta skotten finns. Anser man då att de vattentäta 

skotten finns tills man själv i verksamheten har jobbat bort dem och den po-

litiska styrningen blir därmed mindre viktig? Det är ute på fältet man avgör i 

vilken fart och riktning man kör iväg.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Där upplever jag nog också att tiden arbetar för en bättre vilja 

och förståelse till samordning. Jag upplever att när vi har haft de här semi-

narierna så har många av de här arbetstagarna på olika skolorna har inte 

träffas förut på det sätt som vi har gett möjlighet till via de här seminarierna. 

Det att vi har haft dessa seminarier har öppnat upp och breddat väg för ett 

ökat samarbete. Jag har gott hopp att man kommer att jobba framåt. Det är 

också viktigt i takt med att ekonomin sätter ramar för hur det behöver göras.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ltl Lindström var ju som sagt med och tog fram den s.k. struk-

tur 07 lagen som bestod av 70 paragrafer som var ett väldigt omfattande ar-

bete. Nu skriver nuvarande arbetsgrupp att man avser att använda lämpliga 

delar av den lagframställningen i det fortsatta arbetet. Till vilka delar menar 

man då att man skulle kunna använda det som redan är framarbetat? Jag vet 

att ltl Lindström i vårt arbete särskilt värnar om naturbruksutbildningens 

framtid. Vi visste båda två att från deras sida såg man struktur 07 som den 

enda räddningen för att den utbildningen skulle kunna fortgå. Hur ser ltl 

Lindström nu på möjligheterna för Naturbruksskolans fortsatta framtid?  

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! När det gäller lagstiftningen så fanns det redan före struktur 07 

arbetet också ett behov av att modernisera lagstiftningen. Åtminstone till de 

delarna går det att använda samma saker även i det här arbetet. Förstås av 

naturliga orsaker, eftersom det blir förslag till en annan struktur är det som 

direkt berör sammanslagning av skolorna inte längre aktuellt. Jag värnar na-
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turligtvis om Naturbruksskolan men jag värnar om alla utbildningar, Jag 

tycker att alla utbildningar, som det finns ett behov av, är viktiga. Det gäller 

att hitta en modell där vi kan erbjuda åt våra ungdomar på gymnasialstadiet 

utbildningar som är relevanta för det åländska näringslivet och samhälle.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Egentligen så kan man svänga på frågan och konstatera att lagframställning 

nummer 13 går egentligen att använda, förutom kapitel 5, organisationen.    

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Jag har inte hela lagstiftningen framför mig nu, det har inte 

heller ingått i det arbetet som vi har tittat på. Vi lägger ju fram en organisa-

tionsmodell, nu vidtar lagstiftningsarbetet. Jag kan inte så i detalj svara på 

den frågan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Då har vi en gång ett nytt förslag att ta ställning till vad beträffar en sam-

ordning och ett förenklande av gymnasieutbildningen. Den förra drog landskaps-

regeringen tillbaka, man kommer nu med en ny. Det som man har sagt från poli-

tiskt håll vad man saknar och vad som ska till för att man ska vara nöjd med ett 

nytt förlag är att läraravtalen ska ses över. Man vill ha en form av profilering, pe-

riodisering och gemensamma stödfunktioner. Man vill titta på alternativa studie-

vägar, att man kan ha en yrkesinriktad utbildning med högskolebehörighet och 

man vill ha studieförberedande utbildning. 

Det här förslaget som man kommer med från landskapsregeringen anser jag att 

har ett alldeles för stort huvud, om uttrycket tillåts. Det är en väldigt stor admi-

nistration och landskapsregeringens sparåtgärder ser man så att man rationalise-

rar bort den politiska styrningen. Det tycker jag är ett dåligt förslag. Jag tycker det 

är bra att man har en politisk styrning i de här olika direktionerna. Vicelantrådet 

sade att direktionsmedlemmarnas arbete inte har uppfattats av dem själva som 

meningsfullt. Den uppfattningen delar jag inte med vicelantrådet, den uppfatt-

ningen har inte de som från vår grupp har varit med och representerat i de olika 

direktionerna. Tvärtom så tror jag att många upplever att det här ett meningsfullt 

arbete. Man är ofta intresserad av just den utbildningen där man sitter med i di-

rektionen.  

Från vår sida hade vi gärna sett att det nya förslaget hade innefattat det som vi 

också tidigare har anfört i diskussionerna och debatterna. Att man skulle samord-

na de yrkesinriktade utbildningarna och att man skulle hålla kvar den studieför-

beredande utbildningen. Man skulle ändå kunna uppnå de ekonomiska konse-

kvenserna som man tar upp på sidan 3 i det här förslaget. Man kan göra det även 

om man har två parallella spår. Idag fungerar den studieförberedande utbildning-

en på Ålands Lyceum väldigt bra. Den tycker jag fortfarande ska vara en egen sko-

la. De olika yrkesinriktade utbildningarna behöver sammanföras, de behöver även 

möjliggöras för studerande att också få en högskolebehörighet. Det är bra att man 

kan få dubbla examen. Att man kan få en yrkesutbildning på gymnasienivå, men 

där man också har läst de kärnämnen d.v.s. svenska, historia, matematik och eng-

elska, som krävs för att söka sig till högskola eller universitet. 
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Jag skulle vilja få det bekräftat, från den här gruppen som har utarbetat det här 

förslaget, att man nu är i fas med det som man planerar att införa i Sverige. Man 

ändrar där gymnasieutbildningen, när man söker sig vidare till högskola och uni-

versitet får man extra poäng om man har gått en specifik inriktad gymnasieut-

bildning. Det hoppas jag få svar på. Vi ska ju inte ta några exempel som redan är 

föråldrat.   

Från vår sida borde det här förslaget istället ha innefattat att man hade två pa-

rallella spår. Man skulle ha haft den yrkesinriktade och den studieförberedande. 

Med det når man den här profileringen och periodiseringen. Den kan man redan 

slå fast mellan rektorer och landskapsregeringen, så att man vet när man börjar 

sitt nya läsår när man skall läsa vad. Periodiserat har man redan i Ålands Lyceum. 

I det här förslaget saknar jag också studerandes inflytande, som jag har upplevt 

ha varit väldigt uppskattat och väsentligt. Det är något som inte finns med här, det 

finns på en betydligt lägre nivå än vad man har haft idag.  

Skolhälsan däremot så kan jag svälja det förslaget idag. Jag har varit kritisk till 

att man skulle sammanföra det här. Från min sida sett har det varit bra att man 

har haft den här närheten, man har kunnat gå in till skolhälsovårdaren i respekti-

ve skolbyggnad som man har befunnit sig i. Jag kan köpa det här med att man har 

en samordnad kunskap, där man har ett nätverk som kan jobba om det finns pro-

blem runt en elev. Då är det bättre att det är samlat på ett ställe.  

Som sagt var, ett stort huvud och en spretig kropp, fast jag läst och begrundat 

det här så kan jag inte riktigt se vinsten i det här förslaget. Jag hoppas att medde-

landet kommer till utskottsbehandling och att man där kan höra de berörda, även 

studerande och de som arbetar i skolorna, vilket har varit ganska sparsamt med. 

Det har varit ganska stor kritik till det förra arbetet som har gjorts, jag tror inte 

det här har varit särskilt mycket bättre vad beträffar den biten, tack.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! När det gäller stort huvud så kan jag förstå om man får det intrycket 

när man läser rapporten och ser diagrammen. Huvudets funktioner har fun-

nits tidigare och de finns samlade nu. De koncentreras till ett ställe, där både 

tänkande, hörsel, syn och talförmågan samlas och samordnas. Jag hoppas att 

det är en missuppfattning. När det gäller det här med direktionerna så tycker 

jag att man ska diskutera det. Personligen har jag alltid varit för det här med 

åtskillnaden mellan yrkesutbildning och studieförberedande utbildning, att 

det skulle vara naturligt med två delar. Det är en politisk fråga, får man för-

ankring för det så då sätter man sjöfartsutbildningen på sidan, tyvärr.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack talman! Det inlägget tar jag som öppning, att man kan diskutera det 

här, i alla fall. Jag hörde ltl Erlands inlägg där han sade det är viktigt att man 

har en bred enighet, att man inte ska skapa mer administration. Det tror jag 

att är väldigt viktigt i det här förslaget, att man tittar på det just ur det per-

spektivet. Jag hoppas att man i det arbetet, som kommer att göras i utskot-

tet, kan titta på de här parallella spåren. Att man skulle få två olika spår där 

man skulle kunna hålla kvar de här direktionerna. Jag har den uppfattningen 

att man har gjort ett bra jobb och man har varit intresserad av just de olika 

studieinriktningarna där man har arbetat i respektive direktion.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Talman! I den här arbetsgruppen är det två partier som har arbetat fram det 

här förslaget. Där finns ju en förankring. Det är helt klart att man måste för-

söka se på förbättringar och andra möjligheter och klargöra saker. Kan vi i 

lagtinget få en ännu bredare majoritet så är det helt enkelt önskvärt, därför 

att det här är så viktigt.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Om det tillåts så kan jag säga att vi kanske får en bredare majo-

ritet om majoriteten tycker som vi gör nu i oppositionen. Kanske vi kommer 

till skott med den här frågan för en gångs skull, vilket skulle vara viktigt. Jag 

upplever det här som positivt det som ltl Olof Erland sade, det har också va-

rit liberalerna ståndpunkt tidigare, att man skulle lämna Ålands Lyceum 

utanför. Det var en viktig fråga som man drev från liberalt håll tidigare. Jag 

hoppas att man håller fast vid den ståndpunkten, tack.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag ska försöka besvara några av de frågor som har ställts. När 

det gäller det svenska systemet fyller det här förslaget väl upp till de planer 

som man har i Sverige att införa från 2010. Både periodiseringen och profile-

ringen stöder och stärker våra studerandes roll om vi lyckas komma in nu i 

det svenska systemet vilket vi har stora förhoppningar om. När det gäller att 

hålla Ålands Lyceum utanför den här modellen så har den diskussionen 

förts. Man kan också svänga på det och titta på om det blir lika behandling 

för de studenter som läser vid Ålands Lyceum. Här finns nu för dem som 

önskar, en möjlighet att under tredje studieåret då man ofta slutar tidigt på 

våren, kunna avlägga kurser så att man får sjömansbehörighet om man skul-

le vilja sommarjobba på sjön eller ha ett sabbatsår. Det finns liksom möjlig-

heter att kanske plocka företagspoäng från andra skolor fast man går på en 

studieförberedande för att man vill göra något parallellt eller under tiden och 

skaffa kompetens för framförallt studier i Sverige. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det där är säkert en viktig aspekt som jag hoppas att man tittar på i 

utskottet om det är så att det här görs möjligt. Jag tror inte att alla har den 

här möjligheten även om skrivningarna är färdiga i februari, mars, har man 

ändå kompletterande kurser att göra i Ålands Lyceum. Men om den möjlig-

heten finns hos någon så är det klart att den möjligheten borde ges. Varför 

inte det skulle kunna göras i två parallella system, det förstår jag inte nu. Det 

kanske finns hinder som gör att man inte kan hoppa mellan de här olika två 

linjerna.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Gemensam planering underlättar förstås för samarbetet. Jag 

tänkte också passa på att ställa en fråga tillbaka till vtm Lindholm som talar 

för två skolor. Om vi tittar på yrkesskolorna, om det ska skapas en skola, hur 

tycker man då att man ska kunna upprätthålla skolornas profiler ändå, hur 

får man det att gå ihop? Det går inte ihop i mitt huvud.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Idag försöker man också ha de här olika profilerna i de olika utbildningarna. 

De två olika spåren är för att man ska kunna ha den här periodiseringen, 
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man ska kunna läsa olika kurser mellan de olika skolorna. Man ska kunna ha 

de här gemensamma stödfunktionerna. Läraravtalen ska vara lika, allt det 

här hjälper till på vägen för att möjliggöra de här hoppen mellan skolorna 

som man idag inte kan göra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Den här utbildningspolitiken vad gäller gymnasialstadiet börjar 

kännas som en lång, lång vägs färd, jag hoppas det inte är mot natt utan något 

mer positivt. Den här resan påbörjades för 15 år sedan med kommittén utbildning 

2000 som leddes av dåvarande talman, sedan har det följt rapport och utredning 

och nya kommittéer och grupper, det ena efter den andra under alla dessa år. Alla 

gånger med goda uppsåt och med politiska överenskommelser som sedan har stu-

pat på opinioner, motstånd eller att politikerna inte helt enkelt varit starka nog att 

våga genomföra det man en gång förutsatts att göra.  

Varför ska vi nu tro att det ska gå vägen den här gången? Det har misslyckats 

gång på gång. Den här gången trodde jag att vi skulle få det som man på våren 

2008 utlovade, nämligen en bred politisk överenskommelse om gymnasieskolans 

framtid som är väl förankrad i lagtinget, som är väl förankrad bland skolorna. Så 

att det verkligen skulle kunna förverkligas den här gången. Att man skulle komma 

bort från det vi hittills sett. Regering efter regering som misslyckas på det här om-

rådet. Utbildningspolitiken kastas hit och dit. I skolorna får man ingen arbetsro, 

man har ingen aning om vart man egentligen är på väg.   

Jag tycker det är viktigt nu att vi politiskt kommer överens om gymnasiesko-

lans utveckling i ett långt perspektiv. Att vi fattar besluten här i lagtinget och att 

skolan sedan utvecklas i enlighet med de besluten. Jag känner att det är lätt att bli 

uppgiven och ironisk i det här läget. Det har vi inte råd med, ironisk blir man när 

man känner att det känns hopplöst och lite mörkt. Vi har tillräckligt många ut-

bildningstjänstemän, lärare, rektorer, skolpersonal som börjar bli lite uppgivna. 

Det är dags att vi politiker håller ångan uppe.  

Om det är en bred politisk överenskommelse man har försökt nå, som skulle 

vara väl förankrad ute i skolorna, det hade jag trott att vi var på väg till, att det var 

det man ville åstadkomma efter all kritik som man riktade mot lagframställning 

13, struktur 07 modellen. Då kommer kommittén hit till lagtinget med en modell 

som förefaller mycket märklig. Där en tjänsteman från utbildningsavdelningen 

ska styra sju gymnasieskolor som alla, till trots, ska vara kvar som förut. Jag hade 

förväntat mig något helt annat. Jag hade åtminstone förväntat mig det att man 

kommit till ett förslag där man drev den modell som liberalerna presenterade i sitt 

utbildningspolitiska program där man hade, som jag läste det, tre organisationer. 

Ålands lyceum, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Men inte ens den modellen 

finns här. Jag tror att mycket vatten har runnit under broarna sedan 2007. Jag 

tror att det finns en annan mottaglighet idag för att skolan måste förändras. Det 

finns en annan öppenhet att gå ihop och se samordningsvinster. Ta bort de hinder 

och gränser som idag finns från en fullödig samverkan som verkligen kunde ge de 

pedagogiska och ekonomiska vinster som man har eftersträvat.  

Jag är lite besviken på att kommittén inte har använts sig av kunskap som finns 

på annat håll. Man har suttit på kammaren och hittat på en egen modell som jag 

inte kan se att finns någon annanstans i världen. Möjligen finns det en viss kopp-
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ling till den kommunala strukturen där man har en skoldirektör som föredragan-

de tjänsteman. Var någon annanstans i välden sköter man en skola på det här sät-

tet? På andra håll arbetar man helt tvärtemot, skolan ska vara autonom. En egen 

resultatenhet. Det ska finnas ministeriella uppdrag på avdelningen där man ut-

övar tillsyn och ledning. Medan inom sitt fögderi sköter sitt dagliga värv, så fristå-

ende och självständigt som möjligt enligt de styrdokument som politiskt dras upp.  

Nu blir rollfördelningen, mellan skolan och ena sidan och avdelningen och dess 

ministeriella uppdrag och andra sidan, mycket otydligt.  

Hur är det med förankringen ute i skolorna? Är det här förslaget nu förankrat 

så att det bara är att köra igång? Är alla införstådda med den här modellen? Hur 

ska man tolka den tystnad som råder idag i jämförelse med den debattintensitet 

som rådde gentemot struktur 07? Jag tror inte att man ska tolka den här tystna-

den som ett ja, däremot blir man förvånad över att ingen säger något. Det som 

sägs, så sägs tyst. Jag upplever att det finns en generell rädsla över att det här för-

slaget ska förverkligas. Organisationen är för otydlig, rektorernas befogenheter 

minskas radikalt. Jag tror att nyckeln till förändring ändå är att rektorerna är med 

på tåget. Att det också tycker att det här förslaget är bra. Jag är tveksam till om de 

tycker så idag.  

Varför behöver man förändra gymnasieskolan? Incitamenten till det har inte 

ändrats sedan 2007. De huvudsakliga orsakerna är det att elevunderlaget sjunker, 

kostnaderna ökar och de studerandes valmöjlighet har varit begränsade på Åland i 

jämförelse med andra regioner.  

Den här modellen som nu kommer kan inte jag se att svarar på någon av dessa 

frågor. Hur hanterar man det att kostnaderna ökar? Att elevunderlaget minskar? 

Valfriheten den tycker jag att vi har kommit en bit framåt med. Det arbete som 

gjordes under reform 08, var att sätta igång kombinationsstudier. På den tiden 

det gjordes, sades det från många håll att det var helt onödigt, det var ingen som 

vill ha någon dubbelexamen. Den här modellen har funnits på rikshåll i 15 år och 

det var inte utan svårigheter man drog i gång det. Nu finns det på Åland och in-

tresset verkar större än vad man vågade tro. Nu finns det möjlighet att läsa Lyce-

ets läroplan i matematik, svenska och engelska och nu kommer det ett fjärde 

ämne har jag förstått. Det är jättepositiv utveckling.  

Yrkesproven fortsätter också, det är också en nödvändighet. Likaså att Vårdin-

stitutet nu verkar i samma byggnad som Ålands Lyceum och Handelsläroverket 

och att man där går vidare med att bygga om så att de här ska kunna fungera till-

sammans ännu mera praktiskt. Det är också jättebra att skolhälsan nu etableras. 

Det som återstår är ju själva organisationen. Jag tycker att den inte är löst med 

det här förslaget. Det som man vill åstadkomma ett effektivt, flexibelt samarbete 

mellan skolorna. Nyckeln till detta är två stycken. Det ena är ett gemensamt lärar-

avtal, där lärare från alla skolor kan undervisa de elevunderlag som finns, vi ska 

komma ihåg att det minskar. Det minskar de kommande åren med ett handelslä-

roverk per år från 2015 och framåt tror jag. Det är en otroligt stor förändring i 

elevunderlag som vi står inför. Lyckosamt är att vi också har en pensionsavgång 

inom lärarkåren där väldigt många lärare går i pension. Det här går att harmonie-

ra att få att gå hand i hand. Läraravtalet är alltså centralt, varför driver man inte 

det här vidare? Jag tror inte hindren finns längre på fackligt håll. Det måste vara 

arbetsgivaren som bromsar det här. Man måste gå vidare med utvecklingen av lä-

raravtalen. Det startade 1993, tror jag, med talman Roger Nordlund i spetsen, och 

ännu har vi inte kommit framåt.  
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Bästa lagting, jag tror att det är otroligt viktigt att lagtinget och landskapsreger-

ingen kommer till beslut om hur skolan skall fortsätta att utvecklas. Det måste 

vara slut på den stiltje och det vakuum som har rått sedan sommaren 2007. Jag 

tror faktiskt att alla är redo att gå vidare nu och gå vidare i konstruktiv anda. Det 

är här vi måste fatta beslutet. Jag skulle vilja att man nu gnuggar bort så mycket 

som det går av politisk prestige från alla håll, så att vi nu skulle komma överens 

om en organisationsmodell som i alla fall tar något steg framåt. Tid är pengar, 

stod det på en vägg här i Mariehamn här en lång tid, kanske det står fortfarande, 

så är det.  

Mitt förslag är att vi tar fram lagframställning 13, skriver om kapitel 5, det är 

nämligen det som kritiken har handlat om, organisationen. Slår ihop yrkesskolor-

na till en organisation och lämnar Lyceet separat eller så skapar man en ramlag 

för organisation en ram paragraf som inte så noga i detalj reglerar organisationen. 

Man lämnar det till landskapsregeringens beslut om organisationens utveckling så 

att det kan tas stegvis, per organ i samarbetet med alla de som jobbar i organisa-

tionen. Då skulle vi komma en bra bit på väg. Det är trots allt yrkesutbildningen 

som blöder idag. Det är den som måste få ett lyft. Ålands Lyceum klarar sig myck-

et bra, det är en bra skola med goda lokaliteter och enormt fina förutsättningar att 

fungera väl. Det är yrkesutbildningen som har det jobbigt. Det är där vi har många 

av framtidens arbetskraft. Hela Europa satsar på yrkesutbildning. De är också de 

som går i yrkesutbildning som i högre grad stannar kvar på Åland. De är också de 

som i högre grad blir entreprenörer.  

Mitt andra råd är att sätta på allvar fart på läraravtalet, se till att det kommer 

till stånd ett nytt sådant.  

Gör en tydlig tidsplan när olika del beslut tas så att människor på fältet ser att 

lagtinget är kapabelt till att komma fram till en långsiktig politisk hållbar lösning 

för gymnasieskolans utveckling. Så att processen går framåt och personal, lärare, 

rektorer och övriga återfår tron på att skolan faktiskt kan utvecklas.  

Herr talman! För att ytterligare få reflektera kring de här frågorna så förslår jag 

att ärendet bordläggs till 27.4, tack. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Det är glädjande att man vill bidra till resultat. Det är också glädjande att 

man kan konstatera från talarstolen att vi från regeringens sida faktiskt 

genomför saker och ting och inte bara pratar. Det är precis så som har hänt, 

att vi nu har arbetsro och har påbörjat en stor del. Mycket är genomfört av 

det som ska leda till ett gemensamt samarbete mellan våra skolor. Det går 

bra, huvudnyckeln är periodiseringen. Den kommer att vara genomförd till 

hösten 2010 i alla skolor, om vi får tro våra rektorer och det gör vi. När det 

gäller den breda politiska förankringen, det håller vi på med just nu. Vi 

kommer inte med ett färdigt lagförslag som man ska sätta tummen upp eller 

ner för. Nu har vi ett underlag för en diskussion, sen kommer lagstiftningen.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, herr talman, om man drar sig till minnes vad som var stötestenarna med 

struktur 07 , var ett argument schemaläggningen. Det var nästan så att lag-

tinget skulle ha schemaläggningen klar innan man skulle våga säga ja till ett 

sådant förslag. Periodisering är ett annat namn för en schemaläggning, en 

teknikalitet. Periodisering är helt riktig, det är rätt att gå vidare med det. Vi 

behöver periodisera för att få de nya läroplansgrunderna för yrkesutbild-
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ningen från rikshåll som träder i kraft också på Åland, att fungera. Periodise-

ring är något som vi behöver åstadkomma. Det är bra om det blir gjort. Det 

lägger grunden för en bättre samverkan skolorna emellan, och framförallt 

elevernas möjligheter att välja.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Jag vet inte om vi ska gå in och redogöra för vad periodi-

sering är i detalj men det är mycket mer än schemaläggning. Det gör att man 

kan gå mellan skolorna alldeles fritt och plocka ihop sin utbildning oavsett i 

vilken skola man går. Det talar emot att Ålands Lyceum skulle ställas utanför 

det här. Då skulle deras studerande få en sämre situation än de andra stude-

rande. Det här får gärna utskottet diskutera vidare. Det ställdes ett förslag 

här kring lagstiftningen att man kan ta hela lagstiftningen förutom kapitel 5. 

Det är ett bra utgångsläge. Det finns också en hel del som glömdes bort och 

åsidosattes vid den här lagstiftningen som behöver sättas in. Sedan dess har 

det också hänt väldigt mycket som behöver förnyas. Det kommer nog att bli 

en större förändring av den här lagstiftningen än det förslag som fanns då. 

De här frågorna har i tiotals år varit i behov av att diskuteras, t.ex. disciplinä-

ra frågor, examensgiltighet och elevernas rättsäkerhet. Det är nödvändigt 

och brådskande att vi får den här lagstiftningen igång. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag vill säga att periodisering och schemaläggning ingalunda är samma sa-

ker. Periodisering är också en utmaning för schemaläggningen. Det fanns 

många konstigheter och missförstånd i den förra debatten om att alla skolor 

skulle ha samma schema och liknande märkligheter. Det var ju aldrig aktu-

ellt. Tiden har gått, vissa saker behöver ytterligare kompletteras men jag tror 

att det vore bra att kunna återanvända så mycket som möjligt av det som fak-

tiskt fortfarande är precis lika aktuellt. Vi ska tänka på hur mycket resurser 

det lades ner under den här perioden av både lagberedningen och tjänste-

män. Det är kapitalförstöring att år efter år bara låta saker förfalla. Jag tror 

att det är en återanvändning som vore klok. Det skulle kunna vara rimligt för 

centerns del, tycker jag.  Man har ändå varit med och tagit fram ett lagförslag 

som man åtminstone till 5/6 delar kunde acceptera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Det är en intressant debatt som förs här idag inom ett område som 

är både intressant och viktigt. Det har visat att när man får en presentation av ett 

ärende så får det oftast en helt annan bild än när man läser det. Efter att ha hört 

på diskussionen idag så är jag ännu mer övertygad om att vi behöver den här be-

handlingen av ärendet i utskott för att klargöra hur vi kan måla en gemensam 

bild. Efter att ha hört ministerns presentation så såg min bild annorlunda ut än 

när jag hade läst framställningen. Jag fick ytterligare en annan bild när jag hörde 

ltl Erland presentera sina tankar och idéer kring hur man ska läsa detta betän-

kande. I kombination med de åsikter vi för fram från oppositionens sida finns det 

kanske en möjlighet att sy samman något som kan bli långsiktigt. Det är också bra 

att man från landskapsregeringen tydligt deklarerar, jag antar att det också gäller 

för liberalernas del, att lagstiftning är nödvändig. Under den förra struktur 07 de-
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batten så framskymtade det att vi inte skulle behöva någon lagstiftningsföränd-

ring. Man kunde göra de här förändringarna bara man hade en tillräcklig tydlig 

politisk linjedragning. Nu är vi alla överens om att det måste göras något åt lag-

stiftningen, det är jag glad för.  

Det är en långkörare som ligger på bordet här. Under hela den period som jag 

har haft möjlighet att sitta i lagtinget, från 2003, har de här frågorna diskuterats. I 

det regeringsprogram som regeringen Nordlund lade fram 2003-2004, fanns det 

första embryot till struktur 07. Arbetet leddes då av den liberala utbildningsminis-

tern Lars Selander. Vi gick skilda vägar, Liberalerna, Centern och Frisinnad Sam-

verkan inkom istället Socialdemokraterna i det här samarbetet. Det utvecklades 

till ytterligare något som lades på bordet för beslut och föll våren 2007 genom att 

landskapsregeringen tvingades dra tillbaka det eftersom regeringen inte längre 

var eniga om detta. Det är bra att man diskuterar ett ärende ordentligt men det är 

också viktigt att komma till en punkt när man får en förändring. De som lider av 

att vi har beslutsångest är inte vi som sitter här i första hand. De är de studerande. 

Jag säger inte utgående från det att vi har en dålig skola idag, för det har vi inte. 

Vi har en bra skola. Varje gång man fördröjer saker och låter utvecklingen stanna 

upp och inte pekar med hela handen åt vilket håll man är på väg, är risken stor att 

vi hamnar i ett läge där utvecklingen faktiskt stannar upp. Då riskerar våra stude-

rande att hamna på efterkälken.  

Runt omkring oss, både österut och västerut, är man väldigt kreativa och fram-

åt vad gäller skolan. Man jobbar ständigt med en utveckling och inte bara på det 

plan som jag tycker att vi har diskuterat idag, att det är skolan själv som ska göra 

det här, utan man ställer upp mål för den skolpolitik man bedriver. Det tror jag vi 

också gemensamt kan formulera här. Det finns embryon till det både i struktur 07 

och i det program som nu ligger. Det behöver nog finslipas ytterligare för att vi 

ska få den här enheten som alla pratar varmt för.  

Steget framåt blir ännu viktigare, att vi vet vart vi vill, när vi ser på hur ekono-

min ser ut i förhållande till att det blir färre elever. Ska vi få en skola som kan er-

bjuda hög kvalité och så stor valfrihet som möjligt krävs nog att vi får en utform-

ning av den som tänker på ekonomin. Gör den inte det så faller det här samman.  

När jag fick förslaget i min hand om att upprätthålla samtliga sju skolor fort-

sättningsvis blev jag lite rädd, risken finns att man inte har tänkt tanken klar med 

att få samordningsvinsterna. Jag har hört presentationen nu, där man pratar 

varmt för att det här samarbetet skall växa fram. Jag tror att vi behöver vara 

mycket tydligare från beställarens sida d.v.s. politikernas sida. Vi måste säga det 

vi vill att här ska ske, inte uttala vårt önskemål om att man ute i skolorna ska 

komma fram till det här. Det är ett orimligt krav på skolorna. Vi ska berätta hur vi 

vill ha det, de ska sedan gå in i verkställandet, när det gäller de stora ramarna. När 

det gäller att utforma innehållet i utbildningarna så är det skolornas sak. Däri lig-

ger pedagogik och hur man organiserar internt.  

Det nu liggande förslaget har man sagt mycket om här idag. Jag kan också säga 

en del. Man har karaktäriserat det med en stor och oöverskådlig byråkratisk orga-

nisation, det kan jag skriva under på. Det känns så när man läser det här. När 

man lyssnar på regeringsblockets presentation så vacklar man lite, för det man 

säger är något annat än det som står i pappren. Vi har en utbildningsdelegation 

som ska bestå av samliga rektorer, sju rektorer. Man lägger in en tjänsteman från 

utbildningsavdelningen och man har en ekonomichef. Utöver detta finns dessut-

om en enhetschef som ska jobba med de här övergripande försörjningsfrågorna. 

Det här känns för mig lite svårt att greppa när man samtidigt säger att friheten för 
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skolorna ska ligga kvar. Var vill man ha beslutandet? Var vill man lägga de olika 

beslutsnivåerna? Man har en ledningsgrupp som ska vara skolvis, där finns lärare, 

personal och studerande med. Det finns yrkesråd och utbildningsråd. Det är 

ganska många saker som ska pusslas ihop till en fungerande helhet utan att man 

för den skull sätter ihop det till en gemensam organisation. För mig känns det 

som en ganska svår sak.  

Man säger att man ska bilda en resursförvaltningsenhet. Det tror jag är bra för 

det handlar om samordning. Sen beror det på var man lägger beslutanderätten för 

dessa saker. Nu lägger man det helt och hållet på utbildningsdelegationen att be-

sluta om. Frågan är om man kommer att klara av det i de lägen man blir oense. 

Hur ska man lösa de här kritiska punkterna när man är oense?  

Som vi ser det, finns det även nya tjänster i förslaget och en oklar beslutsgång, 

som jag nämnde tidigare.  

Man ska tänka nytt, man ska kunna återanvända och man ska kunna bygga nya 

organisationer. När man samtidigt skriver att man ska hålla kvar skolorna, det är 

då det blir svårt att se hur man har tänkt sig att det här ska fungera. Det är något 

som vi kanske kan reda ut i den fortsatta behandlingen om hur man ser på de här 

bitarna.  

Med beslutandmakt finns det nästan inte ett enda beslut som inte leder till nå-

gon typ av ekonomisk konsekvens. Finns inte den ekonomiska styrningen med till 

den som har den beslutandemakten, då blir det här problematiskt. Man säger att 

man ska ge den här ledningsgruppen inflytande, det är där de studerande kommer 

med, men där finns ingen ekonomisk makt egentligen, vad jag kan läsa ur försla-

get. Där finns t.ex. att jobba med kontakterna mellan skola och samhälle, avge ut-

låtande, göra framställningar och delta aktivt i planeringen. Här finns inget beslu-

tande. Man blir ett bollplank, man kanske kan säga att vi stannar kvar där vi är 

idag. Jag har inte heller varit helt nöjd med hur direktionerna har fungerat idag. 

Jag har aldrig tyckt om att man tog bort elevernas inflytande och beslutanderätt i 

direktionerna. Här skulle man ha en möjlighet att rätta till det, jag ser inte att 

man gör det här.  

Tittar vi på landskapsregeringen och utbildningsavdelningens roll så blir jag 

också lite förvirrad. Det känns på något sätt som den här regeringen, i egenskap 

av partier, som ofta pratar för decentralisering, centraliserar verkligen nu. Man 

vävar in krokarna och man placerar ut sin man från utbildningsavdelningen ut i 

skolan och den personen ska leda verksamheten. Hur ska detta fungera med att 

man samtidigt från samma avdelning ska sköta den övervakande biten? Hur ska 

man kontrollera att man uppfyller lag och ordning? Rollfördelningen där blir svår. 

Jag tror att det finns en uppenbar risk för en rollkonflikt.  

Inflytande på personal och studerande har jag varit inne på. Jag ser inte att den 

finns reellt här i det här.  

När det gäller inflytande från näringslivet visar man på att man har ett yrkes-

råd, vars främsta uppgift är att organisera yrkesproven. Det kan inte vara det som 

ska vara den viktigaste uppgiften för ett yrkesråd om det här ska vara ett sätt för 

näringslivet att komma in och också påverka utbildningarna. Så står det faktiskt, 

jag tror att det finns en annan tanke bakom detta, jag hoppas åtminstone detta.  

Det politiska inflytande tycker jag att helt och hållet tappas bort här. Det finns 

ingen beskrivning annat än att man ska göra det via budgetstyrning. Jag tycker att 

vi under de senaste åren har noterat det, att göra det genom budgetstyrning är 

svårt.    
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Ministern trodde inte på det här med utbildningsavtal. Jag hör till dem som 

faktiskt tror på utbildningsavtal. Görs de på rätt sätt tror jag att man kan få väl-

digt mycket gott ur det. Bara för att man nu har exempel på att det inte har funge-

rat i ett avtal, så får man inte ge upp. Man måste fundera på vad som gått fel med 

det avtalet på Högskolan. Försöka formulera om det och få en situation som gör 

att man får det här att fungera på bästa möjliga sätt.  

Diskussionen kring utbildningsprofiler låter till vissa delar bra. Det jag vänder 

mig emot där är, att det ska växa fram stegvis. Det är inte att leda, det är inte att 

politiskt leda vad det är vi vill. Just profileringen tycker jag att vi måste från poli-

tiskt håll vara beredda att säga vilka saker vi prioriterar. Här ska profileringen lig-

ga, efter det börjar man sedan jobba. Det ska ske i samråd med näringslivet, hur 

man ska åstadkomma det i den här organisationen har jag lite svårt att se faktiskt.  

Jag tror att det finns en hel del mer att diskutera här. Jag uppfattar också att 

viljan finns och låsningen inte är total. För egen del kan jag klart och tydligt dekla-

rera att jag förstår fortfarande inte vad som var fel på struktur 07 egentligen. Men 

jag förstår att det inte är en möjlig väg att gå framåt, för där har vi inte en majori-

tet och det finns inte en vilja att göra det.  

Hur skulle det vara att spinna vidare på det som flera andra också har sagt här 

idag. Hoppa på den här linjen med att vi får acceptera att det finns en skillnad 

mellan yrkesutbildning och högskoleförberedande utbildning. Titta vidare på det 

spåret. Vad ger det oss för möjligheter, hur kan vi komma vidare där? Jag hoppas 

att vi i kulturutskottet ska kunna höra berörda och att vi ska kunna ta del av hur 

man tänker på annat håll, runt omkring oss.    

Sist och slutligen, hoppas jag, att vi ska kunna prata ihop oss här i lagtinget för 

att leverera något till landskapsregeringen. För att nå resultat, för våra ungdomars 

bästa, för att vi ska få en utbildning som motsvarar de krav de kommer att ställa 

på den utbildning som de vill gå i framtiden, tack herr talman!  

Jag vill understöda förslaget till bordläggning och bordläggningstid. 

Talmannen 

Ledamoten Camilla Gunell understödd av Johan Ehn har förslagit att ärendet ska bordläg-

gas till 27.4. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till 27.4. De 

på talarlistan bereds möjlighet att uttala sig.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag har valt att lista några frågor. Jag vill sälla mig till dem som 

tycker att det här är en intressant debatt idag. Jag är också glad att den är så kon-

struktiv.  

Landskapsregeringen har kontinuerligt tagit tag i och mött de frågor som har 

varit hinder när det gäller samarbetet. Det nämndes i ett tidigare anförande att 

schemaläggning var ett stort bekymmer och ett argument för att den tidigare 

gymnasiallagen inte skulle kunna gå att genomföra. Därför finns det ett schema 

system idag för alla skolor. Det är mycket enklare än att hålla på att skapa system 

och diskutera och bråka, utan inför, då är man ett steg på väg. Där tror jag vi får 

de stora samordningsvinsterna. När man har ett gemensamt schema för alla och 

man kan lägga perioderna och studierna i block på det sätt som Ålands Lyceum 

har gjort länge. Det systemet ska in i alla skolor på gymnasialstadiet.  

Vi ska så snart som möjligt komma med en lagstiftning som stöder utveckling-

en där kommer inga detaljer att finnas. Man går inte in i detaljer utan man gör 

ramarna och ser till att man har en grund för en organisation som är utvecklings-
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bar och flexibel, som kan leda till de önskade inbesparingarna. Det är ett av beslu-

ten som behöver fattas. Före det så fattar vi kontinuerligt beslut i vägar för mera 

samordning och ekonomiskt effektivare.  

Det successiva arbetet att genomföra det här kommer att ske genom att man i 

varje budget presenterar vilka steg man ska ta inom utbildningen för att nå målet 

så snabbt som möjligt. 

Kritiken till att det finns många nivåer i det här förslaget så ser jag inte det 

överhuvudtaget. Det kan hända att det här har blivit så klart för mig så att jag har 

svårt att beskriva det på ett sådant sätt att lagtinget uppfattar det som klart. Jag 

kan garantera att vi kommer att slippa att många ärenden faller mellan stolarna 

och att ärenden kan finnas på tre olika ställen som inte är riktigt är koordinerade. 

Det har vi också tänkt på och anser att är viktigt.  

När det gäller skötsel av byggnader så är man orolig över att det här skulle vara 

dyrt för att alla skolorna är kvar. Jag har analyserat det här förslaget till gymna-

sielag som har funnits. Det som begränsar och det som kostar är att vi har bygg-

naderna och de ska skötas. Byggnaderna både begränsar och ger möjligheter, de 

är ju de samma. Tittar vi kritiskt på den arbetsrapport, där struktur 07 hade vissa 

lådor, där alla utbildningar var färdiga profiler, då kunde man få till det att man 

borde ha fyra kanslier vid Ålands Yrkesskola och fyra rektorer, om man skulle föl-

ja de utbildningslinjer som var flest. Annars skulle man behöva stuva om alla ele-

ver ibland de byggnader som finns, vilket skulle leda till väldigt stora ombyggna-

der osv. och sannolikt en väldig lång tid innan man skulle kunna genomföra det.  

Kommentaren här att vår man eller kvinna, den person från utbildningsavdel-

ningen som skulle jobba i utbildningsdelegationen, att det skulle bli problem. Det 

jag ser är att man egentligen jobbar som idag men betydligt närmare verkligheten. 

Det skulle bli den stora vinsten med det arbetet. Idag förbereder man budgeten i 

alla skolor, var för sig. De skickas in till den här tjänstemannen. Det ska gå ihop 

på något sätt och man kanske ser möjligheter, men de är mycket svårare att se när 

de är isolerat från utbildningsavdelningen, hur man skulle kunna få äskande till 

tjänster att gå ihop på ett annat sätt. Hur man skulle kunna omdisponera för att 

hitta ett effektivt sätt. Detta är ett sätt att gnugga ihop ett gemensamt förslag till-

sammans istället för att sitta isolerat på var sin kammare.  

När det gäller näringslivets påverkan av utbildningen hoppas jag att vi ska 

komma till en sådan utbildning där näringslivet har en mycket aktivare roll än vad 

den har idag. Den diskussionen för vi nu med sjöfarten. Vi tycker att där finns det 

spännande utvecklingsmöjligheter. En sjöfartsprofil kan mycket väl innebära att 

det finns ett bolag som organiseras och ger den utbildningen inom profilen. Där 

kan minsann näringslivet ha ett spännande och starkt inflytande. Det finns inga 

begränsningar i den här modellen som skulle göra att det inte är möjligt.  

När det gäller de här att alla profilerna skulle behöva vara färdiga tillika. Det är 

ett aktivt beslut från vår sida att det ska ske stegvis. Vi har begränsningar i resur-

ser vad gäller personal för att kunna leda och få det sjösatt men också för att vi 

inte ska fastna i en diskussion att det försenas med ett halvår eller ett år för att de 

t.ex. inte kan komma överens om var frisör hör hemma eller var den sociala ut-

bildningen ska finnas osv. Vi tar de självklara delarna, de andra får fortsätta som 

förut, så kommer det att lösa sig. Självklart ska det här göras både strategiskt, ut-

tänkt och med en tidsplan. Det är klokt att börja inom ett område där det finns 

medvind och en väldig lust att förändra. Där ser vi att sjöfartsutbildningen har en 

väldig god potential att bli föregångare för de andra.  
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Till alla er som har förslagit att vi borde har två skolor istället för den organisa-

tion som förslås här. Jag skulle vilja ha svar på några frågor till 27.4. Hur har man 

tänkt resurssamordna? Man får två styrelser då, och ett skott emellan, hur ska 

man samordna? Var får man fram den ekonomiska effektiviteten i det? Var ska de 

finnas de här i organisationen, det skulle var väldigt viktigt att veta. Man behöver 

svara på det här med studerandes lika behandling, framförallt med det system 

som vi hoppas att vi kommer in i när det gäller att studera i Sverige, där man får 

extra poäng för profilgivande kurser. Man skulle kunna plocka in kurser t.ex. från 

Handelsläroverket eller någon annan skola, när man har lite lugnare period inom 

Ålands Lyceum. Hur har man tänkt, ska de här eleverna då stå utanför, kommer 

de i prioritet två, om det finns plats osv? Den här lika behandlingen tycker jag att 

är väldigt viktig.  

Jag vill påpeka att, som ett väldigt viktigt varumärke för hela gymnasieutbild-

ningen, har för den här gruppen varit, den studieförberedande utbildningen som 

vi tycker vi är väldigt bra, precis som vi tycker att de flesta av våra skolor har en 

utbildning som är bra. De som säger något annat har inte torrt på fötterna, efter-

som vi inte heller har något teoretiska några mätningar på skillnader mellan dem. 

Det är viktigt att man ska få behålla sin profil och man ska kunna få hålla svansen 

högt.  

Om vi tänker på utbildningen vid Ålands Hotell- och Restaurangskola, det var 

verkligt intressant att få följa FM tävlingarna, det var vattenledare mellan de sko-

lor som var egna skolor och de skolor som var en utbildningslinje. Det kan finnas 

ett fog i den kritiken som har kommit från de skolor som på fastlandet nu är stora 

organisationer, att man lite drunknar i hela organisationen. Det ska vi också pre-

stigelöst titta på och låta oss hitta den utbildningsform som blir bäst, effektivast, 

mest ekonomisk och kvalitetsmässigt har största framgången för Åland och våra 

studeranden, tack.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag förstår sättet att jobba på stegvis osv. Men när man ska 

jobba på det sättet är det viktigt att vi har ett gemensamt mål. Vad är slutmå-

let, inte bara målet i form vad man ska uppnå i resultatet. Man behöver sätta 

spelplanen någorlunda klar. Hur ser organisationen ut? Det är den som jag 

tror att vi behöver sätta lite kraft och energi att diskutera gemensamt fram. 

Minister Lundberg är också inne på hur samordningen ska ske om man går 

in för det här med två enheter. Det är en fråga som man måste titta närmare 

på. Det är ju ingenting som har utretts vare i den här rapporten eller rappor-

ten före, på det sätt att det har presenterats för lagtinget. Jag tror att ni har 

funderat på det i den här arbetsgruppen och det gjorde man också i struktur 

07 och kom till att man då lämnar den. Som jag ser det finns det säkert möj-

ligheter att göra det här för att få en samordning som är så bra som möjligt. 

För egen del var jag inne på att för att få bästa samordning behöver man ha 

en enhet som fungerar ihop. Det är det viktigaste. Jag ser inte heller hur det 

skulle vara svårare att samordna två enheter än, som nu i det förslag som lig-

ger, sju enheter.  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det gäller att komma ihåg nu att den här gemensamma resurs-

enheten den kommer att betyda mycket för samordningen. Den samordnar 

kanske längre än vad man tänkt, åtminstone om man läser struktur 07 i ef-

terhand. Den sammanför våra skolor väldigt mycket och fördelar resurserna 

gemensamt mellan alla våra skolor. När det gäller de pedagogiska insatserna 

ska man från skolornas sida bereda budgeterna tillsammans vilket leder till 

att man ser alla möjligheter. Även när det gäller särskilda studiehelheter där 

man har fem elever vid sjömansskolan så kan man plocka ihop kärnämnes-

studier tillsammans med yrkesskolan på ett helt annat sätt än vad man gör 

idag. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är säkert sant som ministern säger. Det är fortsättningsvis 

på det sättet, i det förslag som ligger ska man ändå samordna via den här en-

heten sju olika skolor. Det är inget som säger att man inte skulle kunna an-

vända den här resursenheten också som en del i ett projekt där man har två 

huvudenheter i övrigt. Där man har fått en enhet som jobbar specifikt med 

högskoleinriktad utbildning och en enhet som jobbar med yrkesförberedan-

de utbildning. Jag ser inte att de ligger så långt ifrån varandra. Det här måste 

man titta närmare på. Jag har inte de konkreta förslagen här och nu. Min 

uppgift är nu att titta på det som ligger och försöka komma vidare och sedan 

samla ihop det som också kommer till den behandling som vi ska ha i kul-

turutskottet.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det jag tycker att är lite svårt att se är att man ska dela den 

samordnade resursenheten i två delar, för att man ska serva en skola skilt 

och de andra sex skolorna från andra halvan. Jag välkomnar att kulturut-

skottet tittar på det här och hittar framförallt en ännu effektivare och mer 

ekonomisk lösning än vad vi har kommit fram till här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det är några saker jag tänkte kommentera. När debatten fortsätter 

är det bra om kan klara ut missförstånd. Att det finns olika åsikter är lika viktigt 

att klara ut. När det gäller struktur 07, som jag inte har intresse av att diskutera, 

målsättningen och utgångspunkten där var att elevantalet minskar, ökande kost-

naderna, brist på flexibilitet, det fanns en lösning på det. Det här förslaget tar 

hänsyn till alla de här tre sakerna och mycket annat. Framförallt om elevantalet 

minskar så kommer det att visa sig i de olika studielinjerna hur mycket elever 

man får. Har man inte en skola där en studielinje har en uppgift ska man kunna 

lägga ner skolan. Det är ett beslut som man tar när den dagen kommer. Det bety-

der att resurserna som vi nu kommer att ha framöver kommer att tvinga fram en 

ganska hård prioritering. Då har vi det här med kostnader, det kan vara att struk-

tur 07, hade medfört lägre kostnader, sammanföringen av skolor i sig sparar inga 

resurser. Den här reformen skulle samordna resursenheten för alla skolor från X 

till sju stycken och kanske flera i framtiden. Flexibiliteten är att man med periodi-

sering kan göra aktiva val mellan studieförberedande och yrkesskolan. 
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Att leda, som jag ser det, är inte att säga att nu gör ni så här och pekar. Det är 

mera att här tar vi ett steg för att skapa möjligheterna att leda. Där är en viktig 

sak, som ltl Ehn inte nämnde, utbildningsrådet, som har representanter för per-

sonal, elever, näringsliv och som leds politiskt av den ansvariga ministern. Där 

har man utgångspunkten, det är ett politiskt styrt system. Den operativa verk-

samheten utförs av de anställda tjänstemän, rektorer, ekonomichef och gymnasie-

ledare eller vad personen ska kallas.  

Man möjliggör en pedagogisk differentiering d.v.s. olika utbildningar har olika 

sätt att jobba och olika marknader. De integreras genom den här delegationen och 

studierådet.  

När ltl Ehn hänvisade till att Liberalerna inte anser att det behövs lagstiftning, 

då förmodar jag att det att samordna skolor i sig kräver ingen lagändring. Du kan 

ha en gemensam rektor för två skolor enligt nuvarande lag. Det finns andra saker 

som kräver lagstiftning, där det är önskvärt. Det kräver också en önskvärd avtals-

uppgörelse. Lagstiftningen gäller levnadsrättslig ställning och en massa andra sa-

ker som bör regleras. Därför tror jag det är viktigt att kulturutskottet jobbar fram 

de övergripande riktlinjerna. Är vi på rätt väg, gemensamt? Då kan lagstiftningen 

börja, då kan detaljutformningen börja.  

När det gäller två skolor, där har vi verkligen ett vägval. Vill vi göra en enhet 

med en studieförberedande skola och en yrkesenhet, då har vi kanske gått ifrån 

det här med profiler.  

Den tänkbara indelningen skulle kunna vara att en studieförberedande skola 

har sina studielinjer. Vi har vi olika yrkesprofiler som sjöfart, vård osv.  

Tar man t.ex. Naturbruksskolan är den kopplad till Hotell och Restaurang, ska 

den vara det i framtiden eller ska det vara en gemensam skola för byggnadsyrket, 

maskinlära och liknande som man har i lantbruket osv. Jag ser nog det här med 

två skolor att det är lite att sätta sig emellan det här och det gamla struktur 07 

skolan. Lite av det ena, lite av det andra. Jag tror att det är värdefullt om man kan 

sortera upp argumenten för att sammanföra all yrkesutbildning, jämfört att man 

utvecklar de här profilerna som är mera kopplade till arbetsmarknaden och själva 

yrkesinriktningen. Frågeställningen är hur mycket pedagogisk differentiering ska 

man ha? Ska man ha yrkesutbildningarna för sig? Eller ska de föras till en, två, tre 

eller fyra enheter? Det är en viktig fråga.  

Det som skulle vara mest värdefullt är att från det här kommer det från kultur-

utskottet ut ett enigt betänkande som säger att så här ska landskapsregeringen 

arbeta. Visserligen med utvecklingsplanen som grund men med kompletteringar 

och preciseringar. Det är också en förankringsprocess, jag hoppas verkligen att 

man nu kan ta ett steg. Inte peka med hela handen på de slutliga stegen men de 

första tydliga stegen som möjliggör, inte dirigerar, tack.    

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! För det första, säger jag det igen, jag har sagt det flera gånger 

idag, jag är inte låst vid struktur 07. Då skulle jag inte diskutera på det sätt 

som jag gör nu, öppna upp för olika möjligheter. Jag har inte på något sätt 

låst mig vid den, även om jag tidigare tyckte att det var en bra modell. Den 

var inte framkomlig, då måste man som pragmatisk politiker också våga gå 

vidare och föra diskussionen framåt och hitta de vägar som är möjliga. Det är 

intressant den diskussion som ltl Erland nu för kring det här med vad som är 

politikens uppgift. Det är den som jag tror att blir ganska central här också. 

Vilka är de här övergripande målsättningarna vi skall sätta upp? Vi ser på de 
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här bitarna med en viss skillnad. För att man ska kunna hitta fram ordentligt 

på en kart och en terräng som är svårnavigerad ibland så behöver man ha det 

här målet framför sig, vart man är på väg. Man måste ha en kapten på skutan 

som bestämmer vart vi ska gå. Det ska vi försöka diskutera oss fram till i kul-

turutskottet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Man kan ju ha många metaforer för det här. Om man ser en 

modern arkitekt som lägger ut gångvägar i ett bostadsområde, så går det rakt 

och det korsar. Folket går en annan väg och trampar upp en stig, där måste 

man nog lite känna sig för hur ska vi komma fram till målet. Är det att desig-

na hela systemet eller ska vi låta det växa fram? Kanske något mittemellan 

kan vara en linje för kulturutskottet?  

Ltl Johan Ehn, replik 

Det är så att de här frågorna får vi diskutera i kulturutskottet. Ltl Erland för-

de ett resonemang kring profiler och deras möjlighet om man väljer spåret 

med två skolor eller två enheter. Jag ser inte att det skulle finnas några större 

problem att skapa samma profiler som man diskuterar i det här förslaget, 

även om man gjorde det. Återigen så har man i det förslag som nu ligger, sju 

enheter som man ska koordinera, i sådant här förslag skulle man få två enhe-

ter att koordinera. Enligt mitt sätt att se det, borde det vara lite lättare att sy 

ihop de här bitarna. Det viktiga är att man hittar ett system som ger möjlig-

heterna till ett utbildningssystem som ger valfrihet och en hög kvalité på den 

utbildning som vi ska ge till våra ungdomar.   

Ltl Olof Erland, replik 

På något flera ställen i planen står det att på sikt kan man tänka sig att 

tyngdpunkten på skolorna förskjuts till profilerna. Jag är inte alls oense med 

ltl Ehn, men man måste utveckla det här. Sjöfartsprofilen t.ex. kommer att 

vara skolövergripande, så kan man också tänka sig med andra profiler. Då 

blir det att kombinera yrkesutbildningsorganisationen med olika profiler 

som sedan kan ha kopplingar till studieförberedande. Det är möjligt att det 

går att hitta någon lösning på det. Jag ser det nog som lite mer komplext än 

vad vi har diskuterat hittills.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till 27.4. 

 

Remiss 

5 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en utredning av hästnäringen (HM 
22/2008-2009) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  
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Remiss 

6 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om certifiering av brunnsborrare (HM 
17/2008-2009) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

 

Remiss 

7 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om säkerhetsföreskrifter för natur, 
äventyrs- och upplevelseaktiviteter (HM 23/2008-2009) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

 

Remiss 

8 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om ett kvalitetsprojekt för gästhamnar 
(HM 27/2008-2009) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

 

Remiss 

9 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en affärsplan för ekologisk odling 
(HM 33/2008-2009) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

 

För kännedom 

Ltl Anders Erikssons enkla fråga om utredande av en ny fraktlinje från Åland (EF 15/2008-
2009) 
Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. Kan 

frågan inte besvaras, skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsaken 

till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapregeringen den 8 april 2009. 

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls fredagen den 17 april kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 17.01). 
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Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 25 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Raija-Liisa Eklöw för deltagande i Nordiska rå-

dets samlade utskottsmöten i Köpenhamn, samt ltl Ulla-Britt Dahl. Beviljas. 

  
Bordläggning 

1 Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2008-2009 om förbud mot tvätt- och ren-
göringsmedel som innehåller fosfater (HM 26/2007-2008) 

 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 22 april 2009. Godkänt? Godkänt. 

 
För kännedom 

Meddelas för kännedom att till lagtinget överlämnats finansmotionerna 70-97 i enlighet 

med dagens föredragningslista. 

Enligt lagtingsordningens 25 § ska en finansmotion innehålla ett förslag till en sådan änd-

ring som har ett direkt samband med till lagtinget överlämnad framställning om ändring i 

årsstat. Eftersom finansmotion nr 85/2008-2009 avser ett förslag till ändring av ett anslag 

som inte upptas i förslaget till tilläggsbudget tar talmannen, i enlighet med lagtingsordning-

ens 62 §, inte upp finansmotionen till behandling. Motionerna 70-84 och 86-97/2008-2009 

behandlas i samband med nästa ärende. 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Strykning av anslaget under moment 36.34.20 Ålands musikin-
stitut - verksamhetsinkomster (FM 70/2008-2009) 
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Ltl Barbro Sundback m.fl.: Tillägg till anslagsmotiveringen under moment 46.13.74 Utbygg-
nad av Ålands sjöfartsmuseum (R) (FM 71/2008-2009) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Strykning i allmänna motiveringen, Budgetramar och ompriorite-
ringar, Ht 43 Kansliavdelningen (FM 72/2008-2009) 
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2009) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.34.20  Ålands musikin-
stitut - verksamhetsutgifter (VR). (FM 74/2008-2009) 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Strykning av anslag under moment 34.90.04 Överföring från 
pensionsfonden (FM 75/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: En ny motivering till momentet 42.05.13 Koordinering av integra-
tionsarbetet (FM 76/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Ändring av motiveringen till moment 46.17.05 Utgifter för åländska 
studerande i Norden (VR) (FM 77/2008-2009) 

Ltl Roger Jansson m.fl.: Förändringar under Allmän motivering (FM 78/2008-2009) 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringen (FM 79/2008-2009) 

Ltl Jörgen Strand m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 47.58.20 Ålands fiskodling, 
Guttorp - verksamhetsutgifter (FM 80/2008-2009) 

Ltl Jörgen Strand m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verk-
samhetsutgifter (FM 81/2008-2009) 

Ltl Jörgen Strand m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verk-
samhetsutgifter (FM 82/2008-2009) 

Ltl Jörgen Strand m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 46.41.20 Ålands sjösäker-
hetscentrum - verksamhetsutgifter (FM 83/2008-2009) 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 43.25.83 Bostadslån (R) (FM 
84/2008-2009) 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 41.05.01 Lagtingets kansli - verk-
samhetsutgifter (VR) (FM 85/2008-2009) 

Ltl Jörgen Strand m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 48.32.20 Projekterings- och 
vattenenheten - verksamhetsutgifter (FM 86/2008-2009) 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.60.20 Museibyrån - verksam-
hetsutgifter (VR) (FM 87/2008-2009) 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 43.01.01 Kansliavdelningens 
allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) (FM 88/2008-2009) 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering (FM 
89/2008-2009) 
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Ltl Anders Eriksson m.fl.: Moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - 
verksamhetsutgifter (VR) (FM 90/2008-2009) 

Ltl Roger Jansson m.fl.: Sänkning av anslaget för moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksam-
hetsutgifter (VR) (FM 91/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Allmänna motiveringen - Ålands polismyndighet (FM 92/2008-
2009) 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 45.50.01 Allmän miljövård 
- verksamhetsutgifter (VR) (FM 93/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.54.01 Vattenförsörjning 
och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) (FM 94/2008-2009) 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 47.58.20 Ålands fiskodling, 
Guttorp - verksamhetsutgifter (VR) (FM 95/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Allmänna motiveringen, Budgetramar och omprioriteringar, HT 43 
Kansliavdelningen, Ålands polismyndighet (FM 96/2008-2009) 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Ändring av Allmänna motiveringen, Budgetramar och ompriorite-
ringar, Allmänt (FM 97/2008-2009)  

 
Remiss 

2 Landskapsregeringens framställning med förslag till första tilläggsbudget för år 2009 
(FR 15/2008-2009 samt FM 70-84 och 86-97/2008-2009)  
Här anförs alltså en rättelse till föredragningslistan.  

Talmanskonferensen föreslår att ärendena remitteras till finansutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringen har inlett en mycket svår och omfattande pro-

cess. Den offentliga ekonomin befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Det är en 

djup kris i den offentliga ekonomin. Landskapsregeringen ser också mycket all-

varligt på den situation vi befinner oss i.  

Sedan vi behandlade årets budget i landskapsregeringen, i september 2008, har 

vi fått skriva ner våra inkomster med idag kända 22 miljoner, det som Ålands de-

legationen hittills har antagit. Vi känner ytterligare till att ca 10 miljoner kommer 

på. Det betyder att vi får skriva ner våra inkomster med 30 miljoner.  

Prognosen är också ett fortsatt underskott för kommande år. Därför är det här, 

den situation vi befinner oss i, en av de största utmaningarna under självstyrel-

sens historia.  

Vår offentliga kostym har vuxit mycket under goda tider. Vi ser på statistik att 

antalet anställda inom landskapsförvaltningen har stigit stadigt. I början på 2000 

planade den här kurvan ut, men sedan fortsatte den att stiga igen. Nu står vi inför 

den situationen att vi måste vända den här kurvan. Vi måste krympa den offentli-

ga kostymen. Det måste vi göra samtidigt som vi har att tackla en ekonomisk kris. 

Det som var avsikten i september, att på sikt jobba med att krympa kostymen, det 
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måste vi göra nu på kortare tid, arbetet måste påskyndas. Det behövs en rädd-

ningsplan inför de tre kommande åren, som landskapsregeringen jobbar med.  

I tilläggsbudgeten kan man läsa ut tre delar.  

För det första, under detaljmotiveringarna, konkret det som sker under 2009. 

Samtidigt finns ramarna i tilläggsbudgeten för 2010 års budget. Det betyder att 

landskapsregeringen redan nu sätter igång arbetet med 2010 års budget för att 

konkretisera hur vi ska leva inom ramarna. I tilläggsbudgetens allmänna motiver-

ings del anges politiska riktlinjer för hur vi tänker jobba för att uppfylla ramarna i 

budgeten 2010.  

Det här är ett stort ansvar som ligger på landskapsregeringen att vi ska få ut-

vecklingen vänd. Det här är ett ansvar som vi delar med lagtinget. Jag är överty-

gad om att vi tillsammans också ska kunna arbeta på ett sådant sätt att vi tar oss 

igenom och ut ur krisen.       

Eftersom den offentliga budgeten måste bli mindre, utgifterna måste krympa 

betyder det att vi är också tvungna att gå in inom alla områden. Vi måste också gå 

in i de områden som vi kallar kärnområden. Vi måste se till att vi har en hållbar 

ekonomi på sikt, så att vi på längre sikt kan trygga den framtida välfärden.  

Det betyder också ingrepp inom vård och utbildning som vi ändå håller som de 

viktiga kärnområden och som är prioriterade områden. Det här betyder att åtgär-

der inom de kommande åren, kommer att kännas på alla fronter. 

Vissa delar kommer att få en hårdare granskning, det kommer att bli mera 

kännbart inom särskilda områden. Jag vill igen understyrka att det här är en pro-

cess som är igångsatt, riktningen anges i tilläggsbudgeten. Konkretiseringen 

kommer i 2010 års budget, där vi mera i detalj kommer att förslå för lagtinget var 

man går in och gör ingrepp.  

Redan nu kan man läsa ur tilläggsbudgeten förslag på ändringar av strukturer. 

Vi kommer att gå igenom alla avdelningar och titta på hur avdelningssystemen är 

uppbyggda. Antalet byråer, vilka olika funktioner som finns, hur man kan slå 

samman vissa funktioner för att nå effektivitets vinster. Alldeles särskilt viktigt är 

det att titta på strukturer mellan olika avdelningar. Att man också bygger samman 

vissa verksamheter, att det inte sker överlappningar.  

När vi är i den situation vi befinner oss i, när verksamhetsområden drabbas, 

när olika delar drabbas särskilt hårt så kommer det här också att beröra personer 

som vi har anställda i vårt system.  

Det finns flera olika principdokument för hur vi ska hantera en sådan situation, 

när människor måste lämna en tjänst. Det första steget är att vi försöker hitta lös-

ningar internt. Det är inte människorna som dras in, utan det är funktioner och 

tjänster. Det är väldigt viktigt att understryka. När det anges i budgeten att en viss 

tjänst ska dras in, är det en äskande från lagtinget att man ska godkänna det. Efter 

det vidtar processen som följer regelverk, principdokument och lagstiftning. Då 

skall de berörda också vara involverad i den processen.  

Även om vi står i en svår ekonomisk situation så fortsätter landskapsregeringen 

ändå satsa på kreativitet och utveckling. Vi investerar, vi investerar i Sjöfartsmu-

seet, vi investerar i sjukhus, vi bygger vägar, vi kommer att renovera landskapets 

fastigheter mm.  

Mitt under pågående kris har vi tagit i bruk vårt Kultur- och Kongresshus Alan-

dica. Det ger ringverkningar ute i samhället, det ger en tro på framtiden för många 

företagare. Mitt under en pågående kris har vi satsat på företagsamhetens år. Vi 

satsar på kvinnligt företagande, vi satsar på starta-eget-verksamhet, vi satsar på 

många olika projekt inom företagsamhetens år. 
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Vi fortsätter satsa på miljöfrämjande projekt. Vi säljer fastigheter. Vi har bered-

skap att stöda nya projekt såsom golf och familjepark och andra projekt. Vi ser till 

att överföringar till befolkningen kvarstår, för att stimulera köpkraften. De olika 

avdrag, som kompenseras till kommunerna via landskapets budget, finns kvar. Vi 

har även kvar stödet till pensionärer med låg inkomst.  

Vi kan konstatera, att hela vårt system med landskapsandelar och det faktum 

att landskapet sköter gymnasialstadiet och sjukvården betyder, att kommunerna 

har möjlighet att hålla ett lågt skattetryck. Ålänningarna har därmed ett ganska 

lågt skattetryck och konsumtionsnivån kan också hållas på en hög nivå.  

Strategiskt forum, som består av ledamöterna och avdelningscheferna, har re-

gelbundet möten där vi går igenom olika frågor. Vi har tillsammans tagit fram en 

beredskapsplan för när, för idag kan vi kanske inte längre säga om, den djupa kri-

sen drabbar samhälle i stort.  

Vi har också råd att satsa på ett gott trafiknät, skärgårdstrafik.  

Vi satsar på sysselsättningsfrämjande utbildning och har beredskap från ar-

betsmarknadsmyndigheten att ta hand om problemen när de uppstår.  

Vi har en hög kvalité på vår utbildning med många valmöjligheter. Alla stude-

rande som går ur grundskolan ska ha en plats i gymnasialstadiet. Det här finns i 

budgeten, samtidigt som vi måste gå in och dra ner och spara på stora delar.  

Bäst lagtingsledamöter! Det är ett stort ansvar som vilar på våra axlar, framför-

allt på landskapsregeringen men också lagtinget. Vi har under många år levt över 

våra tillgångar, nu får vi ändra den riktningen.  

Jag vill också säga det, att de åtgärder som vi nu har flaggat för de kan bli flera. 

Vi kan bli nödgade att vidta ytterligare åtgärder eftersom vi ännu inte sett botten 

på den här krisen. 

Det krävs en samling kring en svår situation. Jag kan notera att det finns väl-

digt många goda konstruktiva förslag i oppositionens motioner. Jag ser fram emot 

en bra behandling i lagtinget, först i debatten och sedan i finansutskottet. Tack 

herr talman.      

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Lantrådet säger att man tvingats skriva ner inkomstprognosen. 

Liberalerna har ju alltid vurmat för klumpsummesystemet och kallat det för 

ett tryggt system. Man hade en populistisk annons i samband med valet, där 

man rentav raljerade med vidareutveckling av den ekonomiska självstyrel-

sen. Är det nu samma ljud i skällan, eller har det ändrat? Har man kommit 

till insikt, i det liberala partiet, att vi måste ta ett större ekonomiskt ansvar 

själva både för utgifter och framförallt för våra intäkter. Inte vara kopplade 

som en tågvagn till det finska loket, som nu helt har tappat ångtrycket.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! När det gäller vårt ekonomiska system så kan man inte renodlat tit-

ta på ett eller två års sikt. Man måste följa utvecklingen under ett antal år. 

Om man ser på kurvan för klumpsumman så vet vi att under goda år, är det 

mycket god tilldelning via nuvarande ekonomiska system. Det är toppar och 

dalar i systemet. Vi får höga inkomster, så som läget är just nu har inkoms-

terna sjunkit, nu är vi en dal. Men då är det upp till oss att se till att vi jäm-

nar ut de topparna och dalarna. Har muskler att möta lågkonjunkturen när 

den kommer, sparar och lägger på hög när topparna och högkonjunkturen är 

rådande. När det gäller utvecklingen av det ekonomiska systemet kvarstår 
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det som står i budgeten. Vi kommer under året att presentera ett meddelan-

de för lagtinget där man kommer, från partiernas sida, att ha en möjlighet att 

diskutera det ekonomiska systemet. Det är en utredning som vi väntar på 

som är beställd av ÅSUB. Den är ganska snart på kommande.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Man har alltså inte kommit till 

någon större insikt i det liberala partiet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den ekonomiska krisen drabbar nog Åland oberoende av det eko-

nomiska systemet. Det är väl ett konstaterande man kan göra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag vill ge lantrådet beröm för att hon i sitt anförande vi-

sar att hon har insikt om det allvarliga läget i landskapet. Det är viktigt för 

oss alla att vi hjälper till att få ut krismedvetenheten i samhället när det gäll-

er ekonomin. Lantrådets inledning var en del i en sådan process. Vi har alltså 

30 miljoner, 15 % inkomsttapp på klumpsumman 2009, 40 miljoner år 2010, 

jämfört med 2008, som lantrådet här noterar. Det här fodrar både en kort 

och lång process. Den långa processen redogör man för allmänt här i 

tilläggsbudgeten. Varför har man inte lyckats göra mera insatser i 2009 års 

budget?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! När man går in i strukturer och ska göra mera övergripande föränd-

ringar, vilket är behovet, påverkar det väldigt mycket. Man måste ha mera 

tid än 3 månader på sig att göra det. Därav har vi valt att har gå in i alla mo-

ment och krävt en 2 % sänkning i driftskonsumtionsutgifterna av samtliga, 

det är det första. Dessutom har vi särskilt tittat på vissa delar där vi redan 

har kommit så långt i planeringen att vi redan nu kan föreslå för lagtinget 

vissa ändringar. I andra delar behövs det lite mera planering och också fram-

förhållning eftersom de konkreta åtgärder som måste till kommer att påver-

ka enskilda människor som sitter på arbetsplatser och är beroende av vissa 

serviceformer. Därav krävs det lite mera framförhållning. Vi här ändå på-

skyndat vår process betydligt eftersom vi redan till 2010 års budget, som vi 

anger i tilläggsbudgeten, har satt väldigt hårda ramar.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är lite kritisk till den här synpunkten om varför man inte 

gör mera 2009, av skälet att lantrådet nämner, att man inte hinner så mycket 

på 3 månader. Nej, det gör man inte om man börjar med att gå ut med 2 % 

osthyvel och sedan inte gör något förrän de sista dagarna före tilläggsbudge-

ten ska lämnas, när det gäller strukturförändringar under 2009. Man borde 

under den här 3 månaders period kanske ha jobbat betydligt aktivare på ett 

bredare fält. Jag sitter själv med i ÅHS och vet vilka kontakter det har varit 

dit. Lantrådet angav i sitt svar att det är huvudsakligen 2010 man har kon-

centrerat sig på. Det konstaterade vi själva i tilläggsbudgeten att så är det. 

Varför kommer man inte där med mera strukturförändringar? När kommer 
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den här personalförsörjningsplanen, som är en så viktig del av en sådan 

strukturförändringsplan, som man har? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Personalförsörjningsplanen bearbetas och bereds på personalenhe-

ten, vilket jag tidigare redogjorde för. Det är ett ganska omfattande jobb. 

Man går igenom varenda en tjänst. Man tittar på pensionsavgångar, behovet 

av de olika funktionerna, samordningen, hur man ska kunna sköta uppdra-

gen på ett annat sätt, det är ett väldigt omfattande arbete. Samtidigt behöver 

också personalenheten inrikta sig på de konkreta direkta åtgärder som följer 

av tilläggsbudgeten. Det finns olika delar i det här. Personalförsörjningspla-

nen kommer att komma.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! När den här regeringen trädde till var det ganska goda ti-

der. Man gjorde ett handlingsprogram, i vilket man utlovade ganska mycket 

reformer och förändringar, som skulle finansieras med fortsatt överskott i 

budgeten. Nu har den situationen drastiskt förändrats. När regeringen till-

kom fanns det bara överskott, nu ser vi bara underskott hela den här perio-

den framöver. Är det inte dags att komma med ett nytt handlingsprogram 

som är anpassat till de ekonomiska realiteter som nu råder? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Inom landskapsregeringen omvärderar vi självfallet handlingspro-

grammet eftersom åtgärder som vi hade för avsikt att genomföra inte kom-

mer att kunna genomföras i den omfattning som vi hade tänkt. Självfallet 

finns handlingsprogrammet parallellt med arbetet. Vi kommer att, till två års 

utvärdering i höst, ha reviderat vårt handlingsprogram. Formen för hur vi 

hanterar det har vi ännu inte bestämt. En revision av handlingsprogrammet 

pågår parallellt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman!  Jag vet inte om jag blev klokare på det där svaret. Jag tycker 

att det är ganska givet att om de ekonomiska förhållandena ändras så dras-

tiskt som det har gjort sedan valet 2007 så måste regeringen komma med ett 

nytt handlingsprogram, annars är de helt oklart vad politiken har för mål. 

Ska vi ännu vänta oss att det här pensionsstödet ska komma i år eller 2010? 

Det står ingenting i budgeten om vallöftet som vi gemensamt har tagit för att 

förbättra ett pensionsskydd för de allra svagaste i samhället. Hur går det med 

mera pengar i börsen? För vem blir det numera mera pengar i plånboken 

framöver?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! När det gäller pensionärer med dålig ekonomi, hade vi senast i går 

en överläggning om en lag. Man måste ju läsa tilläggsbudgeten på ett sådant 

sätt att där det inte föreslås ändringar så är det grundbudgeten som gäller. 
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Där finns angivet hur vi jobbar med pensionärer med dålig ekonomi. Det ar-

betet kvarstår.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ett statsmannamässigt och bra anförande lantrådet hade. Hon prata-

de om att vi ska ta oss igenom den här krisen tillsammans, det ska vi givetvis 

göra. I ett parlamentariskt system är det regeringen som lägger förslag, re-

geringen som drar, förhandlar med oppositionen för att få förändringar till 

stånd. Jag upplever att man glömmer att regera utan i bästa fall reagerar på 

det som oppositionen för fram. Tittar vi på det som vi har nu, en procentuell 

nedskärning på 2 % rakt av, sparar vi in 11, 8 miljoner. Vi vet att underskot-

tet är nästan 136 miljoner om 2 år om man inte gör något. Det som jag sak-

nar av de här strukturförändringarna är att konkretiseringen kommer att ses 

först i 2010 års budget. Det är alltid lätt att skjuta saker framför sig, det skul-

le vara väldigt viktigt att få till stånd beslut. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi pratade tidigare om regeringens handlingsprogram. Handlings-

programmet fungerar på det sätt att man ger en politisk riktning. Efter att 

den politiska riktlinjen är antagen av de politiska partierna, konkretiserar 

man det. När det gäller handlingsprogrammet har vi jobbat på ett sådant sätt 

att vi har konkretiserat det i mera tydliga planer så att förvaltningen vet hur 

man ska jobba. När det gäller tilläggsbudgeten så måste man läsa den på 

samma sätt. Allmänna motiveringarna anger de politiska riktlinjerna för hur 

man ska jobba. Sedan kommer det att konkretiseras tillsammans med olika 

berörda. Det är ett absolut ett sätt som är viktigt för oss att jobba på, att vi 

har människor med i den fortsatta processen. Först måste vi ju få besked 

från lagtinget, är det här ramarna vi ska jobba efter? När vi har berett det här 

har vi givetvis haft det helt klart för oss att ramarna också ska vara ställda på 

ett sådant sätt att vi ska ha en rimlig möjlighet att uppnå dem. Självfallet har 

vi också tittat på olika konkreta saker. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag ska återkomma till det här i mitt anförande sedan. Program och utred-

ningar i all ära, visst det är också viktigt. Ska vi ta oss igenom det här till-

sammans så måste landskapsregeringen kunna lägga konkreta förslag. Vi 

kan inte skjuta upp konkretiseringsfasen till år 2010, det är ganska brått. 

Skjuter vi upp det här ett år till, sitter vi här med 140 miljoners underskott, 

det går inte. Förvaltningen förtjänar att få beslut så att man vet vad som gäll-

er. Tar man ett beslut på måndag i landskapsregeringen så inte kan man utse 

den ekonomiska nyttan av det omedelbart på tisdag, det tar sin tid, men det 

måste tas beslut så att förvaltningen och lagtinget vet vad som gäller. Från 

oppositionens sida upplever jag att vi varit i stort sett hundra procent eniga 

om att vi vill få till stånd större besparingar. Det är bara för regeringen att 

lägga förslag.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Man måste läsa det här dokumentet just som jag beskrev det. Det är 

ett långsiktigt upplägg för hur man ska komma till rätta med budgetunder-
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skottet. Vi har lagt upp det på tre års sikt, 2010 kommer att bli det år där sto-

ra konkreta åtgärder kommer att genomföras. Vår prognos, som bygger på 

kända fakta och på ÅSUB:s beräkningar, är att om fyra år kommer vi att vara 

i balans i budgeten igen. Det är prognosen så som den är lagd och det är vår 

plan så som vi tänker jobba. Vi vill ha klartecken från lagtinget att det är de 

här ramarna vi ska jobba efter.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Lantrådets anförande andades precis samma osäkerhet som också 

budgetskrivningarna gör. Lagtinget begärde en ny budget för 2009, det har 

vi fått men det innehåller inte det vi begärde. Vi ville ha omprioriteringar, vi 

ville ha åtgärder som skulle få budgeten i balans. Man flaggar för något men 

man tar det tillbaka genast i följande mening och man kommer inte med 

konkreta åtgärder om vad vi ska göra. Vi har råd, säger lantrådet, med bl a 

sjötrafiken. Ett misslyckande är t.ex. stödet till pensionärer med låg inkomst. 

När kan de förvänta sig att få en bättre situation? Konsumtionsnivån är inte 

på en normal nivå för dessa personer, det håller jag inte med om. Ett annat 

viktigt ärende är kvinnligt företagande, mer konkretiserat budskap vill jag ha 

från lantrådet angående detta.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi kommer, under den fortsatta debatten, att gå in på alla de här 

konkreta frågorna som vtm Lindholm efterlyste. Mina kollegor kommer i de-

talj att beskriva det här. Stöd till pensionärerna vill jag dock nämna särskilt. 

Det finns ett system som den här landskapsregeringen genomförde, fastän 

det var nästan omöjligt hade man konstaterat tidigare, att hitta ett system 

som tog hänsyn till de olika behörigheterna. Vi införde ett system där det 

ändå finns en möjlighet. För dem som har utnyttjat den här möjligheten har 

det inneburit mera pengar i plånboken. Vi jobbar för att vi ska få in i en lag-

stiftning, att det ska finnas laggrund för det här stödet till pensionärer som 

har dålig ekonomi. Vi får återkomma till alla de andra konkreta frågorna.   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag hoppas att jag förstod inlägget fel, att man alltså ska lagfästa det 

här dåliga systemet som nu utbetalas till pensionärer med låg inkomst. Det 

har visat sig att det inte är ett lyckat system, jag hoppas att det är något an-

nat man kommer med. Det är väldigt få som har utnyttjat det, det är väldigt 

få som vill gå be om ett bidrag, åtminstone i den generation som det här rör. 

Jag vill faktiskt ha ett konkretiserat svar angående kvinnlig företagande. Li-

beralerna har höjt jämställdhetsarbetet och det här är väldigt viktigt att lant-

rådet svarar på. Vilka konkreta åtgärder har man vidtagit för t.ex. kvinnor 

inom serviceföretag som startar omsorgsföretag? Vi har redan exempel på 

sådant företag som är nästan på ruinens brant för det finns inget starta-eget-

stöd.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det kommer att ges svar under debatten. Det jag kan säga att vi har 

haft en person som särskilt har fokuserat på det här med kvinnligt företa-

gande. Det anordnades ett mycket välbesökt seminarium, där många kvinnor 
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samlades. Det finns en projektledare som håller i det arbetet. Landskapsre-

geringen jobbar med den här frågan. Det finns alltså med i företagsamhetens 

år.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att den som kan anpassa sig till det rå-

dande läget, i det här fallet ett besvärligt ekonomiskt läge, den som kan förnya sig, 

den som kan se möjligheter, kommer att vara framgångsrik. Det här tror jag att 

gäller både för företag och för offentlig sektor, i det här fallet lagtinget och land-

skapsregeringen.  

Vi har ett näringsliv i det åländska samhället som är väldigt duktiga på just det-

ta. Kanske det är därför som vi i dagens läge ser förvånande lite effekter av finans-

krisen ute i det åländska samhället. Många företag klarar sig bra ännu, många 

märker också av lågkonjunkturen givetvis. En helhetsbild av det är ändå att det 

åländska näringslivet klarar sig betydligt bättre än näringslivet i vår omgivning. 

Det är glädjande.  

Den offentliga ekonomin befinner sig i kris. Det sade lantrådet, det har land-

skapsregeringen sagt i samband med presentationen av tilläggsbudgeten, det har 

många sagt, så är det.  

Det grundar sig på den finanskris som alla känner till, den pågår fortfarande i 

USA, den pågår på europeisk nivå, i Balticum, i Finland och Sverige, i viss mån 

här på Åland också, även om bilden i det åländska samhället ännu är betydligt 

bättre än i omvärlden.   

Krisen är inte på något sätt över, det finns fortfarande stora problem i penning-

strömmarna mellan bankar och företag. Regeringar i länder runt om gör sitt yt-

tersta för att få ordning på likviditetshanteringen. Får man ordning på grunden 

till krisen kommer det att bli bättre så småningom. Det finns också ljuspunkter 

kan man säga när man följer med medias rapportering om hur börserna hanterar 

situationen. Ännu skulle inte jag vara beredd att säga att vi har sett botten på kri-

sen. Jag tror att det kommer backslag ännu. Jag tror inte att alla kreditförluster, 

som kommer att uppstå i banker pga att företag går dåligt runt om i världen, har 

nått dagens ljus ännu. Det kommer att bli upp- och nedgångar före man kan vara 

säker på att ha sett botten.  

Om börsen börjar svänga uppåt är det ett första tecken på att det kanske sväng-

er mot en högkonjunktur. Företag kommer ännu att tvingas anpassa sig runt om 

på europeisk-, amerikansk- och nordisk nivå. Folk kommer att varslas och sägas 

upp. Företag kommer ännu att tappa mycket vinster. Lågkonjunkturen kommer 

att slå rot i samhället ytterligare.  

Vi ska planera vår ekonomi, som lantrådet sade. Vi ska anpassa oss på det sätt 

att Åland efter lågkonjunkturen, när det svänger, står i en god situation.  

Klumpsummesystemet har ifrågasatts många gånger. Det har givetvis sina bris-

ter som alla andra system. Nu har vi den situationen att Finland i statsbokslutet 

tappar oerhört mycket intäkter. Det här leder till att våra intäkter sjunker mycket. 

Finland går in för den metoden att man lånar mycket pengar för att balansera 

budgeten. Man lånar mellan 40-60 miljarder euro under den här lågkonjunkturen 

för att klara av den offentliga sektorn. Omräknat via 0,45, den del som skulle till-

hör oss om dessa 40-60 miljarder euro skulle var inflytande skatteintäkter istället 
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för lån, skulle betyda tiotals, hundratals miljoner euro för oss. De här intäkterna 

tappar vi.  

Vi kommer inte att acceptera i landskapsregeringen att vi ska låna upp motsva-

rande för att balansera vår ekonomi. Vi kommer inte att acceptera att vi fortsätter 

att bibehålla de offentliga utgifter som sedan skulle balanseras med lån. Om vi 

anpassar oss och hanterar situationen annorlunda, så kommer vi att komma ut i 

en bra situation.  

Man kan ändå inte glömma det faktum att någon gång kommer också Finland 

att betala tillbaka sina lån. Delvis kommer man säkert att hantera situationen ge-

nom att ytterligare krympa den offentliga sektorn, men delvis kommer man an-

tagligen att behöva ha skatteintäkter, kanske även ökande, för att betala av sina 

lån. Det blir förmodligen ett mellanting med att "slimma" den offentliga sektorn 

och i viss mån ta in mera skatteintäkter.  

Ju mindre underskott vi har, när vi kommer ut ur den här situationen, dess 

bättre förutsättningar har vi att sedan bygga upp en ny buffert, en ny reservering. 

Samtidigt som vi kan hålla ett så lågt skattetryck som möjligt, vilket säkert är den 

gemensamma målsättningen.  

Landskapsregeringen tar då, i o m denna tilläggsbudget, steg mot att minska 

den offentliga sektorn. Vår målsättning är inte att vi ska minska på antalet arbets-

tillfällen här på Åland. Vi vill att det privata ska sköta en större del av den offentli-

ga serviceproduktionen också. Landskapet minskar sin del, det privata ska för-

hoppningsvis öka sin del. Det finns konkreta exempel på de här åtgärderna i 

tilläggsbudgeten. Vi går t.ex. in för att bryta ut fastigheten IT-tiden ur Ålands In-

dustrihus. Vi vill avyttra den fastigheten, vi överför uthyrande av kontorsfastighe-

ter till det privata näringslivet. Det är ingen kärnverksamhet för landskapet att 

driva sådan verksamhet. Vi bolagiserar Motorfordonsbyrån, i samband med det 

måste lagstiftningen vara så organiserad att den utsätts för konkurrens. Jag ser 

inte hinder till varför man inte kunde avyttra en sådan verksamhet också. 

Vi ser positivt på utvecklandet av privat sjukvård. Vi vill hyra ut, till full kost-

nadsteckning, utrymmen vid ÅHS.  

Samma resonemang för vi på trafiksidan, bolagisering, konkurrensutsättning. 

Även på utbildningssektorn för vi samma resonemang.  

Herr talman! I upplägget av denna tilläggsbudget, såsom lantrådet redan 

beskrev, ger vi inledningsvis en bred konjunkturrapport. Vi har ett färskt arbete 

utfört av ÅSUB som vi refererar till och analyserar för att man ska få en bild av det 

ekonomiska läget, globalt, europeiskt, åländskt osv.  

Den viktigaste delen är den allmänna motiveringen. Man kan kanske tycka att 

vi exakt i detalj ska beskriva vilka åtgärder som ska göras i budgeten 2010 och det 

som ska gälla framöver. Det finns en väldig klar realism i kopplingen till den ra-

men och de skrivningar som finns i allmänna motiveringen för 2010 som vi före-

slår att lagtinget ska diskutera och förhoppningsvis anta.  

Det har gjorts ett grundligt beredningsarbete i landskapsregeringen. Med det 

som grund gör att jag kan påstå att kopplingen mellan texterna och ramen finns. 

Vi presenterar också prognoser för 2011-2012.  

Vi har det som kräver lagtingets beslut, detaljmotiveringarna, de inbesparingar, 

och i vissa fall kostnadsökningar för 2009. Jag hävdar ändå att vi har gjort rätt 

stora inbesparingar också för det året, vilket tydligt märks i det sammantagna för-

väntade underskottet för den här lågkonjunkturen.  
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Det viktigaste av allt är att det finns ett grundligt förarbete som ger oss förbere-

delser till budgeten för 2010 som vi sätter igång med nu. Vi kommer att komma 

till de ramar som vi har beskrivit i allmänna motiveringen.  

Herr talman! Lite om de diagram som finns i allmänna motiveringen, på sidan 

10 de förväntade inkomster som beskrivs både vad gäller avräkningsbeloppet och 

skattegottgörelsen.  

Vad gäller avräkningsbeloppet så grundar det sig helt och hållet på de progno-

ser som vi fått från finansministeriet. Bättre prognoser tror jag är svårt att få 

fram. De är helt beräknade därifrån, vi följer den principen här. Inkomsterna 

sjunker väldigt mycket detta år. Ytterligare sjunker de väldigt mycket nästa år, för 

att sedan öka.  

Vad gäller skattegottgörelsen så följer vi den modell som ÅSUB har använt sig 

av och som kommer att redovisas i den skattesimuleringsrapport som snart kom-

mer att bli offentlig. ÅSUB har beskrivit några olika scenarier, denna siffra mot-

svarar deras värsta scenario. Jag har lite svårt att förstå varför skattegottgörelsen 

skulle sjunka så här mycket, eftersom skattegottgörelsen är hur bra den åländska 

ekonomin går i förhållande till den finska ekonomin. Jag tror att vi alla har den 

uppfattningen att den åländska ekonomin klarar sig bra ännu i förhållandet. Vi 

kunde ändå inte påvisa sådana brister i den analys som gjordes så vi valde att följa 

den här prognosen i det här skedet. Skulle utfallet vara så här som det visar, fin-

ner jag det som mest oroande i den här situationen. Siffrorna visar på att den 

åländska ekonomin går sämre än den finländska. Det är oroväckande, mycket 

oroväckande. Det är den tanken som ska ligga till grund över den politik som förs 

framöver. Näringsutvecklande åtgärder ska ligga i fokus.  

Underskottet i slutet på 2012 är stort, som det är kalkylerat minus 86 miljoner 

euro. Väldigt stort får man säga, men det här ska vi kunna hantera med utjäm-

ningsfonden, med viss likviditetsfinansiering. Vi ska inte behöva gå till banken 

och låna pengar, om man talar i klarspråk.  

Skulle vi inte ha lagt de ramar, som vi här presenterar för lagtinget, skulle vi i 

slutet på 2012 ha haft ca 80 miljoner större underskott. Det är i jämförelse mellan 

den resurs- och behovsplan, som vi presenterade höst, i förhållande då till denna 

ram. De här ramarna vi sätter kostar det offentliga 80 miljoner euro mindre än 

vad vi sade i resurs- och behovsplanen.  

Skulle man ännu jämföra med den kostnadsutveckling, som har försiggått på 

2000-talet, skulle de här inbesparingarna ännu ha varit betydligt större. 

Herr talman! Jag tänkte nämna några saker som vi skriver om i de allmänna 

motiveringarna. Några konkreta saker som kommer att beskrivas i detalj och ha 

en siffra bakom när vi presenterar den ordinarie budgeten för 2010.  

Fastigheten IT-tiden nämnde jag redan tidigare.  

Ålands Radio- och Tv, vi har föreslagit att upphovsrättskostnaderna ska täckas 

med inflytande licensmedel. Förhoppningsvis med en mycket mer effektiviserad 

uppbörd. Vi har inte i våra diskussioner alls haft i åtanke att det här skulle leda till 

ökade licenskostnader eller att vi skulle tappa några svenska TV kanaler. Också 

radion måste kunna rationalisera sin verksamhet, precis som vi kräver av andra 

verksamheter.  

På finansavdelningen ska arbetet med räkenskapsverk gå vidare. Ett välfunge-

rande räkenskapsverk med ekonomiförvaltning inom den, med välfungerande IT 

strukturer, kommer att leda till rationaliseringar, inbesparingar, utlokaliseringar 

och privatiseringar. Det blir fullt möjligt, vi är inte riktigt framme, det tar ännu 

detta år och en bit in på nästa år innan vi har dokumenthanteringen igång. Faktu-



  

366 

rahanteringen kommer att vara igångsatt tidigare under detta år. Sedan torde vi 

kunna ha de strukturer som krävs för att rationalisera. Detta ska genomföras.  

Kommunerna skriver vi om i allmänna motiveringen. Vi har inte i detta skede 

gått in för att vidta besparingsåtgärder på bekostnad av den kommunala ekono-

min. Vi har den uppfattningen att den landskapsandelsreform som genomfördes 

från början av 2008 betyder att kommunerna har en relativt god ekonomi. Stats-

maktens tappade inkomster som ger oss mindre inkomster, överförs inte, åtmin-

stone inte det här skede till kommunerna. Däremot kommer vi, i den mån stats-

makten vidtar åtgärder i förhållandet till kommunerna som då passerar vår eko-

nomi, att gå in för den principen att det här ska vara kostnadsneutralt. Land-

skapsregeringen diskuterar med kommunförbundet sådana här saker.  

På miljö- och hälsoskyddsmyndigheten är vi rätt konkreta. Vi säger att myn-

dighet ska klara sig med 10 % lägre anslag. Det ska kunna ske inom den nuvaran-

de lagstiftningen. Vi kommer att se på lagstiftning för att se om man via den ytter-

ligare kan av byråkratisera för att minska driftsutgifterna mera, men 10 % inom 

nuvarande lagstiftning.  

När det gäller naturbruksskolan så är det väldigt få sökande, det är väldigt höga 

kostnader per elev. Vi skriver klart och tydligt att det inte kan försiggå som tidiga-

re. Vi ska genomföra rationaliseringar. Det finns några olika modeller för hur det 

här ska göras. Det ska rymmas inom de ramar som vi har gett till lagtinget för att 

behandla. 

Försöksstationen ska genomgå betydande besparingar, avbytarservicen lika-

dant. 

På trafikavdelningen går vi in för en beställare och utförare funktion. Det blir 

bolagiseringar och konkurrensutsättningar och stora reformer på det här området 

också. 

Vi har beskrivit de generella besparingsåtgärderna som syns i sifferstaten i de-

taljmotiveringen. Den här 2 % som har ifrågasatts om det var bra, jag hävdar att 

det var väldigt bra att vi gick ut tidigt med det budskapet. I samband med det 

budgetförverkligandedirektiv som vi gav så fick vi också igång avdelningarna, 

myndigheterna och verksamheten till att börja se om sina arbetssätt. Eftersom be-

ställningen var helt klart inriktad på besparingar så satte processen igång som 

kommer att hjälpa oss i det kommande arbetet. 

Herr talman! Till slut skulle jag vilja säga några ord om stimulans. De här ra-

marna innehåller också mycket stimulans. De som har läst tabellerna ser att vi har 

investeringsnivåer under de här fyra åren 2009-2012, på totalt nästan 80 miljoner 

euro. Man pratar mycket om stimulanspaket och vi har alla hört siffror om miljar-

der dollar. Omräknat i förhållandet till befolkningsmängden och omräknat i dollar 

är 80 miljoner euro hos oss, i storleksordningen 1000 miljarder dollar i USA. Det 

är samma nivå som de stimulanspaket som diskuteras där.  

Vi kommer inte att driva en sådan politik där vår byggsektor kommer att rase-

ras. Byggsektorn ger många arbetstillfällen för ålänningar, de indirekta effekterna 

är också stora. Här tar vi vårt självklara ansvar.  

Genom att vi inte gör besparingar på kommunernas bekostnad, så har kommu-

nerna goda förutsättningar att producera den lagstadgade servicen och därmed 

också hålla många personer i arbete.  

Vi bibehåller avdragen i beskattningen. I grundbudgeten tog vi ett beslut att 

kompensera kommunerna om de skatteåtgärder som staten gick in för, som gyn-

nar låginkomsttagarna och pensionärerna allra mest.  
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Vi satsar på företagsamhetens år. Vi har ordnat många seminarier redan, se-

nast ett i går. I företagsamhetens år ingår det kvinnliga företagande som en cen-

tral del som är ytterst viktig. Det här ingår också i vårt mål att det privata skall 

sköta en större andel av serviceproduktionen på Åland. Vi vill utöka antalet ar-

betsplatser inom det privata.  

Vi är tydliga med golffrågan, vi vill satsa på den. Vi vill arrendera ut mark till en 

familjepark, bara det projektet går vidare.  

Vi fortsätter satsa på pensionärer med de lägsta inkomsterna. Vi kommer att 

komma med lagstiftning till den delen.  

Vi har också gått in för att stötta ett socialt projekt med ett stödboende, vilket 

är ett byggprojekt, vi också tar det sociala ansvaret via detta.  

Därmed är jag klar med min presentation. Jag skulle ännu vilja säga att jag 

kommer med stort intresse att lyssna på debatten och presentationen av finans-

motionerna och säkerligen delta i den diskussionen också, tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Min uppfattning är att finansminister Perämaa är kris-

medveten. Frågan är om han kommer med tillräckliga åtgärder. Vi ser hu-

vudsakligen skisser i tilläggsbudgeten Det finns något konkret också men de 

huvudsakliga är skisser. När man skissar på åtgärder så når man inte i all-

mänhet fram när man ska förverkliga dem. Mycket blir ogenomfört. Säger 

man att man ska göra 100 så kommer man kanske till 50, det är lite proble-

met för finansministern nu. Han säger att vårt näringsliv klarar sig bättre än 

omkringliggande näringsliv. Det baserar han på ÅSUB:s utredning. Det är 

just nu det. Vi ska inte låta oss förleda oss av det. Man måste analysera hur 

nedgången i vårt näringsliv fungerar när det går annorlunda i omvärlden. Vi 

ser redan att fraktfartygen har drabbats rätt hårt. En betydande serviceex-

port har vi till de företag som nu drabbas öster och väster om oss. Vi har ock-

så en betydande underleverantörsexport som även drabbas.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Beskrivningen av näringslivets tillstånd är just en nulägesbe-

skrivning. Givetvis kommer vi att följa med och analysera hur det utvecklas. 

Till den del det skulle uppstå några akuta situationer där landskapet, möjli-

gen via sina åtgärder, kan påverka det i positiv riktning så finns det en be-

redskap att finnas med och ha en roll i det. Landskapet kan inte påverka ex-

portindustrins efterfrågan av varor. Vi kommer nogsamt att följa med när-

ingslivet utveckling under hela den här lågkonjunkturen. Det gör vi genom 

att diskutera med de organisationer som berörs av det här, det arbetet fort-

går.    

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Den modell för skattegottgörelsens framskivning som ÅSUB 

har, är en av de negativare modellerna. Om den nu förverkligas till några de-

lar i alla fall så innebär det att våra kommuner kommer att få starkt minska-

de skatteinkomster. Det är en utav de omedelbara effekterna. En sådan verk-

lighet är inte beaktat i tilläggsbudgeten på något sätt. Finansministern säger 

också att man kalkylerar från 2011 och framåt att Finland betalar tillbaka 

sina lån. Då ökar klumpsumman. Finansministern är medveten om att Fin-

land minskar sin kostym och därmed kommer den här ökningen att bli 

mycket långsammare än vad de flesta tror. Kan finansministern hålla med 
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om att den här synen på klumpsummans snabba ökning 2011-2012 synes väl 

optimistiskt? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nej, det är inte de ramar och de tabeller som vi har här. I den 

uppgången finns det inte inräknat statsmaktens återbetalning av lån. Staten 

räknar fortfarande med att uppta lån under 2011-2012. Den här uppgången 

är ett resultat av konjunktursvängningen snarare, inte en övergång från upp-

tagande av lån till att betala tillbaks lån. Därför finns inte den mekanismen 

med i våra tabeller här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Finansminister Perämaa sade att vårt näringsliv klarar sig bättre än de i 

kringliggande regioner, vilket han fann väldigt glädjande. Han sade längre 

fram i sitt anförande att det går sämre och det var olyckligt. Om vi tar fasta 

på det första uttalandet att det går bättre än i om kringliggande regioner, så 

vore intressant om finansministern förklarade för lagtinget varför det förhål-

ler sig på det sättet?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tror att det grundar sig på att vår småskalighet kan vara en 

styrka i en sådan här situation. Delvis är det den service och de tjänster och 

de varor som våra företag producerar och dels att förmågan att anpassa sig 

till rådande verklighet är en styrka. Jag tror att våra företagare är duktiga på 

det här. I vår omvärld finns många stora företag som producerar bilar och 

konsumtionsvaror som folk med kort varsel kan bestämma att de inte vill 

köpa. Vi har inte så många sådana företag. Jag tror att styrkan är att våra fö-

retag kan anpassa sig till rådande verklighet och kärnan i vårt näringsliv.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag delar långt finansministerns analyser. Det intressanta är vad vi kan dra 

för slutsatser av den här analysen. Tittar vi på omkringliggande regioner i 

Finland och i Sverige så har man ett industribaserat näringsliv som påverkas 

mycket mer av en internationell nedgång än vad det tjänstebaserade flexibla 

åländska näringslivet gör. Finland har skogs-, metallindustri och It sektor. 

Sverige har skogs-, metall-, och fordonsindustri, precis som ministern var 

inne på. Vad kan vi lära oss av det? Vi har ett flexibelt näringsliv som faktiskt 

kan möta de här förändringarna på ett mycket bättre sätt. Det är väldigt 

olyckligt att vi p.g.a. klumpsummeekonomin är så intimt sammankopplad 

med den finska nedgången. Vi har samma analys finansministern och jag. En 

intressant fråga är om vi drar samma slutsatser? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Klumpsummesystemet och skattebehörigheten kommer att diskuteras livligt 

i lagtinget säkert nu och allra senast i samband med att landskapsregeringen 

levererar ett meddelande till lagtinget utgående från ÅSUB:s skattesimule-

ringsarbete. Jag har, i många sammanhang tidigare, sagt att jag i grunden är 

överens om att den som har utgifterna borde ansvara för inkomsterna också. 

Det har jag sagt i många sammanhang. Vi kan ändå inte analysera det nuva-
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rande ekonomiska systemet enbart utifrån en ögonblicksbild mitt i värsta 

lågkonjunktur. Vi måste göra bedömningen över konjunkturcykler, upp-

gångar och nedgångar. Jag är fullt beredd att diskutera helheten i systemet. 

Det är en självklar sak att ett lagting ska diskutera sina ekonomiska system.       

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Inför tilläggsbudgeten hade vi från vårt parti diskussioner med 

lantrådet, finansministern och vicelantrådet. Det var mycket goda diskussio-

ner. Jag hade stora förhoppningar på den här budgeten. Det finns många 

goda saker i den. Man behåller det allmänna avdraget, man tar bort bostads-

lånen, man gör en översyn av den här stora "Mediskostymen", man gör en 

översyn av radion mm. Det ska finansministern ha beröm för. Det som jag 

inte känner igen däremot från våra diskussioner, är det som jag uppfattade 

då, att vi var överens om nertagandet av underskotten. Finansministern och 

jag, det skiljde 20 miljoner mellan våra diskussioner, det ser man inte i det 

här förslaget. Tittar man på 2012 ligger vi på ett underskott på 11 miljoner 

euro isolerat det året. Det tycker jag är fel. Vi borde åtminstone vara i balans 

för klumpsumman har då återhämtat sig med 25 miljoner från 2010 års nivå.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är ramarna som vi begär lagtingets godkännande för 2010. 

Sedan har vi prognoser för de följande åren. Vi säger också i tilläggsbudgeten 

att vi ska göra ytterligare alla tänkbara åtgärder för att minimera underskot-

tet. Det blir ett långt och svårt arbete som vi gemensamt ska genomföra. Det 

är fånigt att diskutera, under alla människors hörande, det som vi diskutera-

de på ett gemensamt möte. De här nivåerna på ev. förväntade underskottet 

ligger ungefär där som vi resonerade då. En viss meningsskillnad fanns det 

kanske mellan ltl Strand och landskapsregeringen. Jag vill inte skönmåla de 

här ramarna. Vi har avtalsförhandlingar som ska genomföras i god treparts 

anda. Realismen har varit väldigt viktigt för mig i de här ramarna.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Vi är överens om att det är bekymmersamt och att det kommer 

att vara många problem på vägen. Mitt bekymmer är, trots att vi ger en tid 

fram till 2012, att landskapsregeringen presenterar i sina prognoser att man 

accepterar ett underskott isolerat 2012  på 11 miljoner, trots en uppgång på 

25 miljoner av klumpsumman. Vi kommer fortfarande att ha för stor kostym 

i förhållande till intäkterna. Det här gör mig orolig. Jag tycker att lagtinget 

måste ta ett grepp om de här stora underskotten för att vi inte 2012, trots åt-

gärder, står där med ett isolerat underskott. Jag hoppas att regeringsledamot 

Perämaa, som jag också har berömt och stött i många sammanhang, skulle 

vara beredd att revidera det här inför 2010 års budget. Även visa på mera 

konkreta åtgärder inför 2010 än vad som finns här.  
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! De finansmotioner som är lagda andas en måttlighet och an-

svartagande. Det är min sammantagna bild av dem. Eftersom vi tillsammans 

ska genomföra det här så därav orden jag tidigare sade att jag kommer med 

intresse att lyssna på behandlingen och presentationen av finansmotionerna. 

Intresset av att komma så hel skinnad ur den här lågkonjunkturen som möj-

ligt är jag helt övertygad om att vi har gemensamt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! När jag först läste tilläggsbudgeten tyckte jag att det fanns en 

större krismedvetenhet än vad det har funnits tidigare bl.a. i december och 

januari när vi behandlade tidigare budgetar. Det som oroar mig lite grann är 

att man så hastigt glider över det faktum att krisen på Åland nu kombineras 

med utflaggningar och dylikt som försätter framförallt kommunerna i en 

knepig ekonomisk situation. Tror faktiskt regeringsledamot Perämaa att de 

kommer att klara sig så här bra som man nu bara snabbt viftar över? Om fi-

nanserna från rikshåll går neråt så måste vi förlita oss väldigt starkt på vårt 

eget näringsliv. Perämaa säger här att de klarar sig bra, bättre än många 

andra. ÅSUB:s rapport säger att det är sämre än vad de någonsin har varit. 

Det är möjlighen IT sektorn som håller sig på den positiva sidan. Hur går det 

här ihop? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det förvånansvärda, kanske man kan säga, är att ÅSUB:s färs-

ka konjunkturrapport som är någon vecka gammal bara säger, i samband 

med intervjuer av våra olika företagssektorer, att ingen ser ändå det här 

omedelbara hotet att behöva på ett avgörande sätt minska på personal. IT 

sektorn vill även utöka personalstyrkan. Det finns sammantaget en positiv 

bild i konjunkturrapporten i förhållandet till vad som sker i vår omvärld. Ar-

betslöshetens prognos är att öka till närmare 4 %.  Det är ändå synnerligen 

låga siffror i förhållandet till vad man flaggar för i Sverige med kanske 12 %. 

Jag skulle ändå vilja se det som den ljusaste punkten att vårt näringsliv kla-

rar av situationen, åtminstone så här långt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror det är viktigt att man ännu fördjupar diskussionen och debatten om 

de här frågorna så att man har en god framförhållning. Jag tror inte man kan 

stanna vid det som nu skisseras upp i ett kortare perspektiv utan man måste 

titta på den här frågan i ett längre perspektiv. Det är viktigt att det lagting 

som tillträder 2012, att det inte är ett landskap i kris som då ska tas över. Det 

är otroligt viktigt att ledamoten Perämaa jobbar hårt för att finanserna då ser 

goda ut. En reflektion jag också har är att den här budgeten tar upp stort och 

smått. Mycket, nästan allt är sådana åtgärder som vi har hört och sett förut 

och diskuterat. Jag hade hoppats att man från det nya ledarskapet hade kun-

nat presentera lite nya grepp.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ordet strukturförändring har jag hört i den här salen sedan jag 

hade förmånen att få ett säte här år 2001. Många har pratat om det, säkert ltl 
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Gunell också. Jag vågar nästan påstå att ltl Gunell har haft det ordet i sin 

mun många gånger. Ändå har vi inte här i lagtinget och landskapsregeringen 

förmått oss att vända trenden om utökning i offentlig sektor, fast vi har haft 

kunskap om att Finland gör det. Även fast vi har haft kunskap, via vårt eko-

nomiska system, att våra intäkter kommer att minska. Den här landskapsre-

geringen kommer att vidta de strukturförändringar som krävs för att balan-

sera våra utgifter med intäkterna. Det är vårt uppdrag och det jobbet kom-

mer vi att utföra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att diskutera det här begreppet struk-

turförändring. Under förra perioden föll regeringen på att liberalerna inte 

förmådde göra de strukturförändringar som man själva hade gått med på 

inom museibyrån. Det ser inte lovande ut nu heller, tycker jag. Det finns inte 

riktigt förslag till strukturförändringar. Också motståndet mot struktur 07 

var en sådan process. Där skulle man ha minskat antalet rektorer och använt 

resursen på ett helt annat sätt. Nu ska vi leva kvar i den stela strukturen. Nog 

finns det skäl för regeringen att diskutera strukturen. Bostadspengarna är 

borta. Man anser att det inte är någon stimulansåtgärd. Att bygga museer 

och sjukhus, är det produktiva investeringar, jämfört med att ha bostadspro-

duktionspengar i rörelse?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Gällande det sista så, när vi står i en situation att om vi skulle bibehålla de 

stödformer som vi har haft tidigare, skulle vi hamna i den situationen att vi 

själva skulle behöva låna pengar. Det är inte ändamålsenligt att gå till ban-

ken och låna för att sedan låna vidare. Vi har ett räntestödsystem, sedan 

måste man diskutera när och hur vi har tillräckligt med bostäder också. Jag 

är rätt säker på att vi i den här lågkonjunkturen kommer att hamna i en situ-

ation där efterfrågan på bostäder kommer att sjunka. Jag vill inte låna peng-

ar till landskapets kassa för att låna ut dem vidare.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Att låna pengar, prata på det där sättet, det kan ju inte vara vettigt för en fi-

nansminister. Inte lånar man ju pengar för att balansera finanserna för nå-

gon speciellt. Det är ju för att få hela ekonomin att fungera. Det som händer 

nu, det ska ltl Perämaa studera. Det som hände 1990-1993, bostadsproduk-

tionen av hyresbostäder upphörde. Det tog länge att få igång det igen, det 

blev stora svårigheter för näringslivet att rekrytera arbetskraft. Det kommer 

man att behöva i framtiden även om man har lågkonjunkturen. Pensionsav-

gångarna kräver att vi får in folk som är kvalificerade och utbildade för olika 

jobb som fortfarande ska fungera här i samhället samt att byggindustrin 

kommer att gå ner. Vi kommer att se företag som antagligen kommer att gå i 

konkurs. Är det bra stimulanspolitik lrl Perämaa?     

Talmannen 

Tiden är ute! 



  

372 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det gick fem sekunder av min taltid medan ltl Sundback fort-

satte prata. Situationen nu är något annorlunda än den var på 90-talet. Då 

var räntorna på en helt annan nivå. Den situationen kan inte jämföras med 

nuvarande. Det oaktat så var åtgärden med enhetslån bra i den situationen. 

Då hade vi en bostadsproduktion som var väldigt låg. I dagsläget har det 

byggts rätt många bostäder, det byggs några för tillfället ännu. Vi har i hög-

konjunkturen haft en situation där många bostäder är upphyrda, många bor 

för sig själva, man har dubbla bostäder osv. Jag tror ändå att vi kommer till 

en situation där man kanske måste avvakta lite grann med tilläggsbyggandet. 

Det kommer vi givetvis att följa med. Bostadsbyggande är ett viktigt politik-

område.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Eftersom lantrådet, trots att hon ändå har ansvar för jämställdhets-

frågorna, inte kunde svara på min fråga angående kvinnligt företagande och 

näringsministern inte har begärt ordet, han finns inte ens i salen här, så 

skulle jag vilja få ett förtydligande av finansansvariga. Seminarier i all ära, 

jag har tagit del av ett par av dem och jag har följt medias rapportering ifrån 

de andra. Det är bra, man träffar likasinnade, man får impulser byter erfa-

renheter osv. Men konkret, om jag som kvinna vill starta ett serviceföretag 

inom barnomsorg eller äldreomsorg, hur märker jag förändringen på när-

ingsavdelningen? Vad får jag för hjälp som är annorlunda än i fjol? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Jag ska notera de här frågeställningarna och överföra det till näringsansvari-

ga när han kommer senare för att delta i debatten. Jag vågar inte heller påstå 

att någon idag som söker sig till den här branschen just nu kan se en skillnad 

på näringsavdelningen mot för ett halvår eller ett år sedan. Hela projektet fö-

retagsamhetens år är att vi ska hitta de här modellerna. Tyvärr, kan jag inte i 

detalj beskriva hur man emottages på näringsavdelningen hos någon tjäns-

teman just nu. Det måste näringsansvariga redogöra för närmare.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är illa det här tycker jag. Jag hoppas verkligen att man sätter 

allt krut i världen för att ändra det här. Man säger också från finansansvari-

gas sida att det är viktigt att man för över från offentlig sektor till privat sek-

tor. Då måste man också göra förutsättningarna bättre på den privata sidan 

än vad det är idag. Jag har egen erfarenhet av att det fungerar väldigt dåligt. 

Jag har lyssnat på de kvinnor som under året har startat företag inom om-

sorgen, där det absolut inte fungerar. Vill man ha omstruktureringar då mås-

te man göra bättre förutsättningar. Sätt fart på det här arbetet nu, tack.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan bara hålla med. Det arvet har vi att förvalta att förut-

sättningarna inte var så jättebra. Nu har vi satt igång det, vi betonar företag-

samhet, vi förändrar strukturerna så att det privata ska kunna sköta större 

delar av tidigare offentlig serviceproduktion. Vi har företagsamhetens år med 
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hörnpelare av kvinnligt företagande. Jag är medveten om arvet vi förvaltar, 

vi gör vad vi kan, vi jobbar hårt för att det ska bli bättre.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lantrådet och finansansvariga har presenterat arbetet som land-

skapsregeringen har gjort i tilläggsbudgeten. Jag ska ta upp några mera övergri-

pande saker, mera analysinriktade och på längre sikt.  

Om man ser på Ålands roll i världen idag så kan man konstatera att vi lever 

inne i en debatt om finanskris och lågkonjunktur. Vad beror det på att vi inte 

drabbas på samma sätt som många andra länder? Visst finns det varsel och före-

tag som har problem med sina marknader och visst finns det farhågor om arbets-

löshet och nedgång i byggande. Oberoende av det så är det en markant fördröj-

ning. Då måste man analysera var det beror på. Vi har haft samma fenomen i tidi-

gare lågkonjunkturer, 1991,1992 och 2001,2002 och ända tillbaka till 1973, olje-

krisen.  

Det här är naturligtvis inte helt givet att förklara detta. Om man går tillbaka 

drygt ett halvår, till augusti-september förra året, då sade man om USA att deras 

ekonomi var motståndskraftig, eftersom det ända sedan 2007 fanns farhågor om 

finansiell instabilitet.  

Om Islands ekonomi sade man att den var avundsvärd. Irland, när de röstade 

nej den 13 juni till Lissabonfördraget, då var Irland världens rikaste land om man 

räknar BNP per capita. Ryssland var starkt. Alla de här länderna idag lever mitt 

inne i en svår kris.  

Ser vi på Finland och Sverige var det en ganska intressant diskussion under 

hösten 2008. Då hade Finland och Sverige inte så stora problem eftersom man 

hade genomgått en motsvarande finanskris i början på 90-talet. Det stämmer att 

Sverige och Finland har klarat finanskrisen bättre än många andra länder. Men 

man har inte klarat kombinationen av finanskris och konjunkturnedgång.  

Första kvartalet det här året dök den finska exporten, likaså den svenska. Den 

svenska exporten dök egentligen tidigare. Så fort man i USA fick problem med 

krediter för hushållens bilköp så rasade Volvo och SAAB i Sverige och senare ock-

så underleverantörerna.  

USA, Ryssland, Island, Irland, Sverige och Finland har drabbats hårt av krisen. 

Där har man gjort olika stimulanspaket som man också här på Åland har efterfrå-

gat. Då måste man analysera vad det beror på att Åland inte har drabbats. Åland 

har en annorlunda ekonomi. Vi är inte inflätande i industriella nätverk såsom t.ex. 

bilindustrin. När en kredit i ett hushåll stoppas, får det återverkningar direkt. 

Däremot har vi globala teknologiföretag som har fått övervintra och tillverka på 

lager. Då har de kunnat behålla, i stort sett, sin personal.  

När det gäller små företag så finns det många hantverkare och byggare som tar 

till s.k. reservjobb. De har sådant som finns att göra på lut. När sommarn kommer 

så är det aktivitet på den lokala marknaden och ekonomin upprätthålls någorlun-

da. Så småningom så ser man tecken på att det börjar äta sig in också en avmattad 

efterfrågan i sådana branscher.  

Sjöfarten, som är globalt beroende, när efterfrågan i Kina går ner, är det inte di-

rekt vår sjöfart som får mindre transporter utan annan sjöfart får mindre trans-

porter. Det blir hårdare konkurrens om de frakter som finns i Östersjön.  
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Den åländska krisen kommer. I bästa fall hinner omvärldens kris dämpas eller 

vända. Då kan vi, liksom tidigare, klara ut det här nästa år med kanske ytterligare 

underskott på 10 miljoner och en arbetslöshet på upp till 8 %. 

När det gäller stimulansåtgärder tycker jag det är viktigt att påpeka att den 

budget, som har funnits för 2009 och den tilläggsbudgeten som nu finns och de 

investeringsplaner de kommande åren, innehåller väsentliga stimulansåtgärder. 

Det är ett ganska omfattande byggande. Man kan se att det är ett investeringsbe-

lopp på ungefär 80 miljoner de närmaste åren som kommer in i den åländska 

ekonomin. Vi kan jämföra med krispaketet i USA på 800 miljarder dollar. Över-

satt till åländska pengar är det 50 miljoner euro i ett krispaket. I USA måste man 

satsa mycket på infrastruktur, vägar och trafik som vi redan har välutbyggt. Man 

måste satsa på hälso- och sjukvård osv, som vi redan har i den offentliga sektorn. 

Jämförelsen mellan Åland och den övriga världen måste nyanseras. Vi kan inte 

följa USA och göra ett stort krispaket just nu, låna upp 50 miljoner. Vi måste räk-

na med att vi har en stor byggmarknad det kommande åren.  

När det gäller bostadsproduktionen ska man se historiskt. Under 90-talet stod 

bostadsproduktionen stilla samtidigt som det fanns behov av arbetskraft. På 

samma gång hade vi arbetslöshet. Vi hade under hela 90-talet en arbetslöshet på 

flera procent.  

När Centern och Liberalerna år 2001 tog över i landskapsregeringen så införde 

vi ett enhetslån. Det satte fart på bostadsbyggandet, det har fortsatt ända tills 

idag. Nu kan man se att det privata byggandet har kommit in på ett helt annat sätt 

i bilden. Det gör att man måste vara försiktig med hur mycket man satsar på bo-

stadsbyggandet. Jag tycker att Frisinnad Samverkan, som i övrigt har intressanta 

motioner, drar för stora växlar på att det är bra att landskapet inte längre agerar 

bank. Det tycker jag är en doktrinär uppfattning. Om vi inte skulle ha agerat bank 

2001 och framåt, då skulle vi ha haft en stor brist på bostäder. Nu har vi bostäder 

och inflyttning av arbetskraft och då måste man vara beredd på att vara pragma-

tisk. Om man ska dra en parallell kan man säga att USA borde ha sagt att banker-

na ska absolut inte agera banker i det här landet. Det ska staten göra, och det är 

det man gör i USA. Här kan vi ha en mera balanserad inställning och se hur bo-

stadsmarknaden utvecklas. Det som var en fördel med bostadslånen var att det 

var en regional spridning av bostadsbyggandet. Det kanske vi kan upprätthålla 

fortfarande med privat byggandet.  

(Herr talman, får jag fråga hur mycket tid jag har kvar?) 

Huvudfrågorna i det här perspektivet är egentligen att vi har möjlighet i det här 

läget att göra ett trendbrott i utvecklingen av den offentliga sektorn. Den offentli-

ga sektorn har expanderat kontinuerligt sedan vi fick vårt nya system med klump-

summan. Det håller inte i längden. Nu måste vi ställa oss frågan, hur stor ska den 

offentliga sektorn vara? Vad har vi råd med? När det gäller klumpsumman, om 

man då räknar i fasta priser, så är den klumpsumma vi har nu enligt prognoserna 

på samma nivå som 2003-2004. Det betyder att vi har ett underskott som vi kan 

balansera med tidigare överskott.  

Oberoende vad vi tycker om egen beskattning är det en förhandlingsfråga med 

riket. Vi har förhandlat fram klumpsummesystemet. Vi måste förhandla om egen 

beskattning i någon form om vi ska komma vidare. Man ska också tänka på när vi 

talar om att öka instrumenten och beskattningsrätten och jämföra det med Fär-

öarna och Grönland, Färöarna har 2/3 av vår BNP och Grönland har 1/3 av vår 

BNP. Alla de här ekonomierna som har haft mycket instrument, Estland, Lettland, 

Litauen och Island, inte hjälper det att man har instrumenten om man inte har re-
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surserna och förmågan att hantera dem. Även det faktum att så länge vi är med i 

EU är vi ingärdade av krav från den inre marknadens konkurrensregler och be-

gränsningar i skattepolitiken. I sakfrågan kan man ha olika alternativ. Den väg 

som alla partier tidigare kommit överens om är att vägen fram som man ska välja, 

det är den skattegrupp som kom fram till att man först ska utreda konsekvenserna 

av egen beskattning.  

Herr talman! Jag ska ytterligare kommentera ÅSUB:s prognos när det gäller 

skattegottgörelsen. Skattegottgörelsen beror på två saker. Det är den skatt vi ge-

nererar på Åland, löneskatter, samfundsskatter och kapitalinkomstskatterna. 

Samfundsskatten kommer att gå ner pga utflaggningen, det är helt klart. Den 

kommer inte att gå ner så mycket att den här gottgörelsen skulle minska från 20 

miljoner till 6 miljoner, det tror jag inte. Relativt sätt, jämfört med riket, så kom-

mer vi kanske att avvika från den trendmässiga utvecklingen på ca 20 miljoner. 

Kanske det går ner till 15 miljoner. Det måste man grundligt utreda. 

När det gäller skattegottgörelsens allmänna nivå har den påverkats väldigt 

mycket av försäljning av Chips 2005 och försäljningen av Ålands Fiskförädling 

2006. Trendmässigt ligger det runt 20 miljoner.  

Herr talman! Finanskrisen och lågkonjunkturen kommer att drabba oss. Åland 

är ett välfärds-, kapitalistiskt samhälle som har en pragmatisk inställning. Vi har 

en välfärd som dämpar konjunktursvängningarna.  

Det politiska arbetet som har gjorts i samband med tilläggsbudgeten är omfat-

tande och på rätt väg. Man måste inse att i det här lagtinget finns det partier som 

sinsemellan har tämligen olika åsikter. Det gäller Centern och Liberalerna, det 

gäller i förhållandet till Frisinnad Samverkan och till Obunden samling. Alla de 

partierna, om man läser motionerna, har någorlunda samma ansvarsfulla inrikt-

ning. Det varierar när det gäller vissa inriktningar och vissa privatiseringstankar 

och liknande. Skillnaderna är inte så stora som de brukar vara när tiderna är bätt-

re. Det tycker jag bådar gott för den kommande budgeten 2010. Det finns mycket 

att säga där om strukturomvandlingar som kan vara smärtsamma. Huvudpoäng-

en är att den offentliga sektorn måste ner på en nivå som motsvarar den klump-

summa vi kan räkna med i medeltal. Det betyder en lägre nivå än den budget som 

nu förutses för 2010. Där måste man från alla partier komma med alternativa för-

slag till inriktningar och besparingar. Det gäller också de två partier som finns i 

regeringen. Diskussionen om hur man ska vända skutan i rätt riktning, måste 

fortsätta, tack.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med om stora delar av analysen när det gäller 

Åland och finanskrisen. Jag håller inte med i analysen när det gäller bostads-

lånesituationen. Vi gjorde upp en tabell då, när de här enhetslånen infördes, 

som visade att bostadsbyggandet pekar brant uppåt, det började 1999-2001 

och den kurvan har fortsatt. Bekymret med enhetslånen är att man har gått 

in och förstört en marknad där de stora institutionerna skulle ha velat bygga 

men inte kunna göra det. Pga att samhällsbolaget, främst Marstad, i Marie-

hamn har byggt via enhetslån, aktiekapital utan avkastning och borgensför-

bindelser och liknande. Vilket gör att man sätter en hyresnivå som gör att de 

privata institutionerna inte kan bygga. Vi förslår också nu en avreglering av 

det här systemet som skulle göra att kapitalet skulle komma i rörelse igen.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det finns mycket att fundera över när det gäller bostadsbyg-

gande i framtiden. Förhållandet offentlig-privat, förhållande till EU, regel-

verk och konkurrensregler osv. Jag ser det som så att när vi införde enhets-

lånen var det ett pragmatiskt beslut att här fanns det efterfrågan, också möj-

lighet till regional spridning. Nu måste man analysera vad som händer på 

arbetsmarknaden, vad som händer regionalt och vad det privata kan göra. 

Nu är räntorna låga, det finns kapacitet. Det kan hända att det börjar röra på 

sig. Bankerna är fortsättningsvis väldigt försiktiga. En avgörande faktor när 

bostadsbyggande kom igång var ett förenklat system och en lägre kostnad 

när det gällde garantier och sådana saker.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Det är i alla fall bra att vi är överens om att det här ska bort nu. 

Det kommer i förlängningen att göra marknaden lite sundare. Jag undrar 

hur regeringspartiet liberalerna ser på att man skulle avreglera den här lag-

stiftningen som styr hyror och liknande i enlighet med det förslag som vi har 

lagt i samband med tilläggsbudgeten? Från samhällsbolagen skulle det frigö-

ra kapital, som kunde gå till en sundare bostadsmarknad, där man kan bygga 

mera på marknadsmässiga villkor.   

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om jag inte missminner mig så är lagen om bostadsproduktion 

och hyreslagen åtminstone tio år gamla, det bör man se över. Det här är en 

pragmatisk sak. Det ska finnas bostäder för alla kategorier av människor, till-

fälliga bostäder, socialt boende osv. Jag tycker att man ser att bostadsmark-

anden har blivit mera balanserad tack vare att vi har haft en stark expansion. 

Jag tror inte att man behöver vara orolig för att något system skulle vara 

snedvridande. Det är en pragmatisk hållning. Behöver vi bostäder, ska land-

skapsregeringen se till att de byggs.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag vill ta tillfälle i akt och berömma ltl Erland för den 

analys han gjorde beträffande det åländska näringslivet och arbetslivets för-

hållande till de globala kriser vi upplever idag. Jag är helt överens om den 

analysen och också att det kommer senare på Åland. Man kan alltid diskute-

ra hur bekymmersamt det är. Jag delar också analysen om krisinställningen i 

lagtinget, den är inte heltäckande men ganska bred. Däremot har vi tydligen 

olika åsikter om behovet kraftfullheten i insatserna och konkretiseringsgra-

den i insatserna. Eftersom Erland hade ett analyserande anförande så vill jag 

fråga honom hur han ser på landskapsregeringens kalkyl när det gäller 

klumpsummans kraftiga ökning upp till 15 % på två år till 2012. Är det en 

rimlig kalkyl?  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Olof Erland, replik 

För det första så tror jag att insatser behövs, lite som i Sverige så bör man 

fundera på när behöver man sätta in extra insatser? Det bör landskapsreger-

ingen tänka på. När det gäller klumpsumman så tror jag att Finland har 

sänkt sin skuld i statsbudgeten i o m det har vi fått del av lite extra pengar i 

klumpsumman. Om man nu lånar upp 50 miljarder euro kommer det att be-

tyda att man återigen ska komma ner i statsskulden. Det betyder att vi inte 

kan räkna med de närmaste två, tre åren så mycket mer i klumpsumman. 

Men de kommande åren, när den här krisen är över, då kommer staten att 

betala av och vi får en högre klumpsumma. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan också i huvudsak förena mig i den analysen att det 

kommer att ta ett antal år förrän Finland kommer att kunna amortera, en 

rimlig gissning är kanske om fyra, fem år. Till 2012 är uppenbarligen för ti-

digt och då får man räkna med att insatserna för att krympa statskostymen 

och därmed behovet av statsinkomster märks. Då är det lite lustigt att göra 

en kalkyl som bygger på att statens inkomster så snabbt redan kommer att 

stiga. Beaktande också att man har gjort skattesänkningar som man inte av-

ser att korrigera under de här närmaste åren.  

Ltl Olof Erland, replik 

De som sysslar med de här prognoserna, det är finansministeriet, ÅSUB och 

var och en för sig, jag tror att det är ganska svårt att säga något. Klumpsum-

man som nu är, ligger på samma nivå som 2003-2004. "Möjligen blir 2010 

ett riktigt skitår" för att citera Littorin i Sverige. Det var ett citat, och inte ett 

ord som jag använde själv. Vi får nog bereda oss på strama tider. Min per-

sonliga åsikt, i det här läget, är att den offentliga sektorn på Åland måste an-

passas. Då talar vi om strukturförändringar som måste diskuteras av alla 

partier för annars blir de inte genomförda. Det är 2010 års budget som blir 

den viktiga.   

Talmannen 

Citat tillåts inom rimliga gränser. Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Landskapsregeringen har nu lagt fram en tilläggsbudget med helt 

andra förutsättningar än någonsin tidigare. Prognoserna som ligger till grund för 

denna budget pekar entydigt på sämre tider, sjunkande BNP, lägre klumpsumma 

och lägre skattegottgörelse.  

Vanligen i tilläggsbudgeter så handlar det om att man höjer olika summor. Det 

här är en annorlunda tilläggsbudget.  

I december 2008 arbetade vi med en budget om ca 318 miljoner för 2009. Nu 

är vi nere på ca 300 miljoner. Trots den stora minskningen så visar vi på ett mi-

nus i budgetförslaget. Det här underskottet fortsätter. Enligt beräkningarna år 

2012, har vi ett ackumulerat underskott på 86 miljoner euro. 

Centern har alltid talat för en budget i balans för en god samhällsekonomi. För 

Centern är dagens presenterade siffror, som vi som medlemmar i landskapsreger-

ingen har kämpat med, skrämmande men också utmanande. Centern har alltid 

strävat till att behålla en god välfärd. Jag anser fortfarande att vi måste behålla 

kärnan i välfärden såsom skolan, vården, omsorgen, kommunerna, skärgårdstra-
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fik mm. Under de senaste åren, med olika partier i landskapsregeringen, har man 

ändå sparat ihop ca 150 miljoner euro, dels i utjämningsfonden och dels som lik-

vida medel som är en bra grundplåt men inte tillräckligt.  

Den stora frågan vi måste ställa oss är; kan det här bli en hållbar ekvation, att 

hålla en god välfärd och att inte ha alltför mycket underskott? 

Idag vet vi att vi inte klarar välfärden utan underskott. Under arbetet med den 

här budgeten har många funderingar på omstruktureringar diskuterats och fram-

förts. Alla verksamheter har synats. Många talar om att ändra strukturer och me-

nar att man ska ta bort någon verksamhet helt och hållet. Inte använda osthyveln 

utan tårtspaden. Det här låter klokt och funktionellt men när man börjar fundera 

vad det skulle betyda, då blir det genast svårare. Vill vi ta akutvården på Central-

sjukhuset? Vill vi ta bort stödet till Handikappförbundet? Vill vi ta bort barnbi-

dragen? Vill vi stänga Gullåsen? Vill vi ta bort gymnasieskolorna? Vill vi dra in 

färjlinjen till Föglö? Jag kan ställa många sådana här frågor och svaret blir natur-

ligtvis, nej, naturligtvis kan vi inte göra detta.  

Vad jag vill säga är att det inte är så lätt att göra de här stora verksamhetsför-

ändringarna som man så gärna pratar om. Vi måste också syna de här olika enhe-

terna, avdelningarnas siffror. Social- och miljöavdelningen förbrukar 30 % av 

landskapets budget där ÅHS använder 25 % av den summan, över 70 miljoner. 

Utbildningsavdelningen 20 %, Finansavdelningen 16 %, Trafikavdelningen 10 %, 

Näringsavdelningen 9 % och Kansliavdelningen bara 6 % av total budgeten. Det 

här visar på att tar man bort någon liten del någonstans så syns det väldigt lite. 

Jag tror att de tårtbitar, hela verksamheter som vi skulle kunna ta bort och som vi 

ev. kunde enas om, de kommer att betyda väldigt lite i den stora budgetomsätt-

ningen.  

Jag tror faktiskt att det är genom osthyvelsmetoden vi måste minska budgeten. 

Vi måste fundera över vad som är realistisk välfärd. Vi måste granska marginaler-

na, har vi marginaler överhuvudtaget? Medger de förändringar? Kan vi bibehålla 

servicenivåerna på exakt samma nivå som idag? Finns det någon lägre godtagbar 

nivå? Vi måste också sträva till effektivering av alla verksamheter, av alla resurs-

utnyttjanden, t.ex. olika bemanningskrav, driftsprivatiseringar, konkurrensut-

sättningar. Det betyder också att man måste fundera över rimliga investeringar. 

Vilka investeringar tjänar till stimulans? Vilka är något annat?  

Det är också viktigt, när man kommer in på löneavtalsförhandlingar, att man 

borde sträva till en noll uppgörelse. Lönekostnaderna är en väldigt stor del i land-

skapets budget. Jag vill inte förringa de anställda eller de anställdas arbete men 

man måste hitta långsiktiga löner också i avtalsförhandlingarna. Förhandlingar 

kan genomföras genom förståelse och förtroende för hur situationen ser ut. Det är 

sant som man säger i landskapsregeringens framställning, att om man inte kan 

hålla lönekostnaderna i skick, så återstår permitteringar eller uppsägningar. Det 

är realiteten.  

Om möjligt måste vi också se hur vi kan öka våra inkomster. Kanske genom att 

höja avgifterna. Vi måste alltid komma ihåg att det finns en gräns för vad väl-

färdsavgifter får kosta för den enskilda människan. Målet måste vara, för land-

skapsregeringen och förhoppningsvis för lagtinget, att underskottsgropen ska bli 

så liten som möjligt. Det här är också med tanke på kommande landskapsreger-

ingar.  

Vi kan inte idag öppna en tidning, slå på datorn eller lyssna på radio och tv utan 

att få nya alarmerande uppgifter om lågkonjunkturens utbredning i världen. Värs-

ta krisen på 50-60 år, sade Anders Borg i SVT, häromdagen. 
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Det konjunkturläget som ÅSUB har presenterat visar ju inte på många positiva 

siffror.  

Finns det något landskapsregeringen kan göra för framtiden? Kan vi göra något 

för att komma upp ur den djupa underskottsgrop som vi nu måste inse att vi har 

hamnat i.     

När jag kom in i landskapsstyrelsen, först som ersättare och sedan som ordina-

rie i åtta år, då var klumpsummesystemet nytt. Självstyrelselagen från 1991 hade 

trätt i kraft. Det rådde viss osäkerhet de första åren huruvida klumpsumman var 

ett bra eller dåligt system. Vartefter åren gick blev alla övertygande om att det var 

ett bra system. De senaste åren har det varit ett utomordentligt bra system, tills 

idag. Finlands ekonomi viker, och statsbudgeten balanseras med lån för välfärden, 

som finansministern Katainen sade. Lånesumman är ca 37,5 miljarder euro de 

närmaste fyra, fem åren. Vår klumpsumma sjunker då eftersom upptagna nya 

statslån inte räknas in i avräkningsgrunden 0,45 % av statsinkomsterna. Enligt fö-

rarbeten till självstyrelselagen kan landskapet ta upp motsvarande lån för egen 

del, vilket vi nu hamnar att göra, även om vi i det här skedet inte tar upp banklån 

utan lånar av våra egna liggande likvida utjämningsmedel. 

När grunderna för avräkningen skapades utgick man från förhållandet mellan 

Ålands folk och Finlands folk. Man stannade för 0,48 % som sedan blev 0,45 % 

som är vår tilldelning. I dag är relationen med nuvarande invånaruppgifter på 

Åland och i Finland dryga 0,51 %. Jag anser att man nu borde titta över självsty-

relselagen angående 48 §, ändring av avräkningsgrunden. Det finns flera moment 

som borde ändras, bl.a. 2 mom. punkt 2, där kan man höja avräkningsgrunden 

om uppnåendet av självstyrelsen syften orsakar väsentliga kostnader. "Utgångs-

punkten för detta stadgande är de grundläggande förpliktelser som Finland har 

åtagit sig genom Ålands överenskommelse, nämligen bevarande av landskapets 

språk, kultur och lokala sedvänjor" Här tänker jag speciellt på de kostnader som 

ÅHS har för vård utanför Åland, i Sverige. Man ska också enligt samma lag, "till-

godose behovet av svenskspråkig information och service för konsumenterna 

inom näringslivet och arbetsmarknaden". Här tänker jag på fackens svårighet att 

få avtal på svenska, det kanske inte betyder så mycket i pengar, men det är en 

brist i alla fall. Enligt 2 mom. punkt 3, kan avräkningsgrunden höjas om landska-

pet belastas av andra nya utgifter som inte har förutsätts när lagen stiftades.  

EU medlemskapet var inte känt när man skrev den här lagen. Vi vet idag att 

med de program som föreligger idag, så kostar det här oss åtminstone 39 miljoner 

euro från 2007- 2013. Man har inte beaktat EU inträdet i självstyrelselagen. Man 

vet också att tidigare var fördelningen mellan EU stöd och landskapsstöd 50-50 

ungefär, idag är det nere på 30 för EU och 70 för landskapet. Man tror att det här 

kommer att minska ännu mera. Det här tycker jag att är synnerligen aktuellt och 

angeläget med tanke på vad erfarenheterna har gett oss av medlemskapet, d.v.s. 

skyldigheter men inget inflytande i EU.  

Lagens 51 §, särskilda bidrag som kan beviljas i särskilda fall, i allmänhet av 

engångskaraktär. I förarbetena till lagen i punkt 1 säger man "det kan utgå ett sär-

skilt bidrag av statmedel till landskapet till förhindrandet eller undanröjande av 

väsentliga rubbningar i samhällsekonomin" Jag citerar ur förarbetena "en sådan 

situation kan uppstå t.ex. till följd av en kraftig nedgång inom konjunkturkänsliga 

näringar såsom sjöfarten, de av turismen beroende servicenäringen av vilka den 

åländska ekonomin är beroende av i hög grad. Stadgandet förutsätter att rubb-

ningarna är en följd av åtgärder som har vidtagits utanför Åland.  Stadgandet bör 

även ses mot bakgrunden av att landskapet saknar möjlighet att bedriva en kon-
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sekvent egen näringspolitik, eftersom beskattningsrätten fortsättningsvis föreslås 

bli kvar hos riket" Det här var citat. Särskilt skrivningen om sjöfarten kunde beak-

tas med tanke på de försämringar som vi drabbas av genom utflaggningar och 

minskande kommunalskatter i landskapet.  

Frågan som kan ställas är om det här systemet blev rättvist? Finland tar upp 

lån för att tillförsäkra sina medborgare fortsatt välfärd. Klumpsumma till Åland 

minskas p.g.a. lånen. Vi är dock medborgare i Finland också. För vår egen välfärd 

får vi lov att låna egna pengar, men i sin om tid ska också de finska lånen betalas 

tillbaka genom högre skatter. Där får vi vara med och betala dessa högre skatter, 

samtidigt som vi har vårt eget underskott att arbeta bort. Förmodligen kommer 

statens skattinkomster att öka, det ger så småningom en högre klumpsumma till 

Åland, men vad vet vi om tidpunkten för det här?  

Sedan grundbudgeten lades i höstas har vi tre gånger fått besked om sänkt 

klumpsumma. Man kan inte med bästa vilja i världen se att vi har ett tryggt och 

hållbart system, eftersom vi när som helst måste vara beredda på att Ålands dele-

gation kommer och agerar budbärande och meddelar om sänkt klumpsumma el-

ler minskat förskott. I själva verket är vi absolut försvarslösa med det nuvarande 

klumpsummesystemet. Vi kan bara sitta som fågelungar och gapa och svälja.  

Vi bör alltså, anser Centern, arbeta för att avräkningsgrunderna ska ändras. Vi 

ska också, så snart skatteutredningen blir klar, inleda arbetet med att överta be-

skattningsbehörigheten. Det intressant med skatteutredningen.  

Centern anser att det är viktigt för finansutskottet att man noga analyserar vad 

som kommer att hända. Hur utvecklingen ser ut, föröka göra en bedömning av 

framtiden och se hur säkra prognoserna är. Vi hoppas att man i finansutskottet 

kan ta den tid som behövs, för att bearbeta framställningen om tilläggsbudgeten 

som Centern har omfattat i den form den föreligger här.  

Jag vill påminna landskapsregeringen att de här besluten i tilläggsbudgeten be-

rör väldigt många enheter, avdelningar och många människor. Det är viktigt att 

man informerar om tankarna bakom det här. Det finns alltför mycket oro och 

osäkerhet inom avdelningarna. Jag vet att landskapsregeringen kommer att in-

formera, det blir en väldigt viktigt del i det här arbetet.  

 Jag vill bara säga att vi får invänta finansutskottets beredning av det här ären-

det, tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Inte löser rika Åland sin ekonomiska kris genom mera pengar 

från det inte lika rika Finland, som dessutom har en mycket större ekono-

misk kris. Det är nog genom sparande, det fick vi inget höra om i Centerns 

gruppanförande. Nu blev jag osäker om krismedvetenheten hos det åländska 

Centerpartiet. Finns den överhuvudtaget? Ltl Carlsson talar om att tårtbitar 

innebär kraftigt sparande och nedläggande inom de mest högprioriterade 

samhällsområdena som hon räknade upp. Därför ska vi ta till osthyveln när 

vi behöver spara lite. Skulle det inte vara bättre att räkna upp de mindre 

högprioriterade områdena? Där man inte behöver skära bort hela förvalt-

ningen utan man kostnadseffektiviserar, man konkurrensutsätter. Det är ju 

inte bara osthyvel utan långt därifrån. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Centern är visst inne för att spara, naturligtvis är vi det. Vi har ju varit med 

och arbetat fram den här budgeten. Det jag sade, att de här viktiga verksam-
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heterna, det är ju de som kostar mycket. Jag försökte säga, men kanske inte 

lyckades, att det betyder väldigt lite om drar ner en liten verksamhet eller 

minskar på en verksamhet. Vi måste komma åt de här stora summorna som 

Social- och miljöavdelningen och Utbildningsavdelningen förbrukar. Det är 

där vi måste sätta in de stora krafterna om de ska synas i vårt underskott. 

Det är klart man ska gå hela vägen, vilket man har gjort i den här budgeten 

där man har minskat generellt 2 % som låter lite, men ändå betyder ca 3,5 

miljoner euro.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det är bra att åtminstone få lite preciseringar på vad Centern avsåg. 

Anförande lät inte alls så där. Budgeten räcker inte till. När vid går in i en 

prognostiserad högkonjunktur enligt budgeten 2012 så har vi som ltl Strand 

sade ett mycket kraftigt underskott i budgeten på hela 60 miljoner mark för 

att räkna i gamla pengar. Man föreslår några tårtbitar i budgetförslaget som 

gäller Högskolan och Läromedelscentralen. Men inget om konkurrensutsätt-

ning av betydande delar av offentlig sektor som är betydande tårtbitar i så 

fall. Varför finns det inte mera sådana sparförslag i landskapsregeringens 

budgetförslag för 2009 och ramarna för 2010? 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! I det här läget har det inte varit möjligt att exakt, tydligt kom-

ma och säga vad som ska göras, vilka verksamheter ska ändras på i 2010 års 

budget. Jag tycker det finns tydliga riktlinjer beskrivna i tilläggsbudgeten. 

Vilka verksamheter man ska se över och hur man ska se över dem. Jag 

nämnde också att vi ska försöka effektivera verksamheterna genom att bl.a. 

ändra bemanningskraven, konkurrensutsätta eller driftprivatisera och jag 

nämnde löneförhandlingarna. Jag nämnde ganska många saker, om man vill 

lyssna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Finansansvariga Mats Perämaas anförande andades strukturför-

ändringar. Han talade om att man skulle gå från offentliga sektorn till privat 

sektor, medan ltl Gun Carlson säger att osthyvelsprincipen och att se på 

marginalen är det bästa sättet. Det som slår mig är, har Liberalerna och Cen-

tern en samsyn? Eller är det så att Liberalerna faktiskt nu ser allvarligare på 

situationen än vad Centern förmår göra? Kan denna frånvaro av samsyn, 

osäkerhet, ovilja eller rent utav feghet vara orsaken till att tilläggsbudgeten 

har alltför otydliga skrivningar. Är det så att man inte är överens? 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Nej det är inte så. Det har varit alldeles tydliga och klara dis-

kussioner inom regeringspartierna i det här fallet. Man har så lätt att säga att 

man ska ta till tårtspaden, man ska ta bort verksamheter. När man sedan 

börjar syna de här verksamheterna som kostar mycket, så visar det sig att det 

kan man så lite göra med mindre än effektivera, det var det jag sade. Man 

kanske måste diskutera sänkningar av servicenivån. Vi kanske inte kan ha 

allt lika bra som idag. Om vi lyckas dra bort 10 % på miljöskyddsmyndighe-

ten, det är inte mycket i det här stora budgeten. Det ville jag förklara, en 
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genomgående effektivering kommer att ge mycket bättre resultat än något 

annat.    

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Situationens allvar har varit känt länge. Det är inte såsom tidigare 

sagts här att man har haft ett par månader på sig. Det här visste man redan 

på hösten, man visste inte hur omfattande, men man visste att lågkonjunktu-

ren var på väg. Signaler har också givits ifrån landskapsregeringens sida, 

men tyvärr startade det här arbetet alldeles för sent. Man har gjort det just 

innan tilläggsbudgeten skulle ges till lagtinget. Om det är så, som ltl Gun 

Carlson säger, att man har varit överens, varför har ni inte skrivit ner det då? 

Åtminstone kan inte vi i oppositionen se den här tydligheten som man nu 

framställer ifrån regeringspartierna. Var ska vi läsa de här konkreta försla-

gen? Var är tydligheten? Om man är överens borde det har synts någon-

stans?  

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag får nog erkänna att jag inte vet var i budgeten man kan läsa om att vi inte 

skulle ha varit överens. Vi har lagt fram 2009 års budget, det är inte så lätt 

att göra något där utom de här 2 % och några andra osthyvelsförändringar 

och även någon verksamhetsförändring som vi har varit helt överens om. Ef-

tersom året har gått och innan den här budgeten blir färdig behandlad, har 

troligen halva året gått. Det här förstår ju var och en att det inte är så mycket 

att göra åt. Framåtsyftande skrivningar finns det, hela allmänna motivering-

arna är mer eller mindre framåtsyftande skrivningar om hur man ska förfara 

när det gäller 2010 års budget. Jag tror att vtm Lindholm borde läsa budge-

ten en gång till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag hör till dem som brukar gilla ltl Gun Carlsons anförande, 

de brukar vara ganska tydliga. Det var ovanligt diffust den här gången. Ltl 

Gun Carlson sade att man måste göra den här underskottsgropen så liten 

som möjlig. Samtidigt uppfattade jag det precis som övriga replikanter, det 

var osthyvling och en ändring av avräkningsbeloppet som förordades. Det 

räcker inte närmelsevis till. På två år kan vi ha ett underskott på 136 miljoner 

om vi inte gör någonting. Det är ju en otrolig ryggsäck för den nya land-

skapsregeringen att ta hand om. Man kan inte lämna sådant efter sig. Så stor 

kommer summan att vara. Ska man hyvla bort sådana summor så kommer 

inte ens ostkanterna att vara kvar. Finansministern Perämaa pekade på pri-

vatiseringar, konkurrensutsättningar och bolagiseringar. Ingenting av det 

här hörde jag i Centerns gruppanförande, det gör mig oerhört förvånad.  

Ltl Gun Carlson, replik   

Då får jag väl läsa upp vad jag just sade: Vi måste sträva till effektivering av 

alla verksamheter, av alla resursutnyttjanden, ändring av bemanningskrav, 

konkurrensutsättningar, driftsprivatiseringar precis samma sak som vi säger 

tidigare.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Många i lagtinget och också i media har kritiserat den här tilläggsbudgeten 

helt berättigat p.g.a. att den skjuter problemen framför sig. Den tar så lite 

konkreta beslut. Det medför så lite direkta inbesparingar nu. Dessa anföran-

den som har hållits, från visst håll har man pratat om konkreta privatise-

ringar t.ex. om Motorfordonsbyrån. Det skrivs om privatiseringar om linfär-

jor och IT. ITiden ska säljas, vilket aldrig borde ha byggts med samhällsregi, 

det kommer flera konkreta exempel, inte bara allmänna formuleringar som 

det kom från ltl Gun Carlson. Tror verkligen ltl Gun Carlson att man kan 

undvika den här otroliga underskottsgropen bara genom att använda osthy-

veln? Självklart måste man lyfta ut verksamheter.  

Ltl Gun Carlson, replik  

Naturligtvis är det inte så enkelt. Nu menar man kanske olika saker med ost-

hyvelsmetoden. Jag visste att det skulle väcka just den här diskussionen när 

jag nämnde det. Jag ville samtidigt visa på hur lätt det är att säga att man ska 

ändra verksamheter, man ska strukturförändra. Man kan också titta i alla 

hemställningsmotioner, Musikinstitutet får inte röras, det finns många ex-

empel. Var och en har sina hjärtefrågor som man lyfter och har svårt att änd-

ra på. En ovanlig svårighet i den här tilläggsbudgetens arbete har varit att 

man inte har vetat vilka pengar vi har i landskapet. Finansministeriet har 

sagt att de kommer med en ändrad prognos, och tre gånger har det här änd-

rat. Det måste var och en förstå att det inte har varit en lätt uppgift, att få 

fram en saklig del. När gäller ändrade kostnadseffektiveringar, driftprivatise-

ringar kommer det att framföras i olika anföranden från centerledamöter. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag måste ställa mig till de replikanter som måste uttrycka en 

viss förvåning över det anförande som vi just har hört. Det har funnits en 

samstämmighet tidigare i debatten om att det finns många olika instrument 

man måste använda sig av för att få ordning på den prekära situation vi be-

finner oss i. Samtliga har accepterat osthyvelsprincipen, samtliga pratar ock-

så om att man måste se över inkomsterna. När Gun Carlson i Centerns 

gruppanförande säger att tårtspademetoden är för svår för vi klarar inte av 

att prioritera och säger vidare att osthyvel är vägen framåt, då blir jag lite be-

kymrad. Är det så att Centern anser att osthyveln är den rätta vägen? Vi har 

ett ackumulerat underskott på 87 miljoner i slutet av den här perioden och 

2012 isolerat ungefär 11 miljoner. Hur ska vi klara av att göra den här inbe-

sparingen med osthyveln?   

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag anser faktiskt att jag sade det också att vi måste, när vi ska 

diskutera stora förändringar i verksamheter, se på de stora avdelningarna 

som drar stora delar av budgeten. Utbildningsavdelningen och Social- och 

miljöavdelningen behöver tillsammans över 50 % av vår budget. Det är klart 

att det är där vi måste diskutera verksamhetsförändringarna. Då ville jag visa 

på hur svårt det är att ta bort enskilda verksamheter, eftersom alla är nöd-

vändiga för någon person, för omgivningen och för hela samhället. Har vi för 
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stora marginaler? Man måste granska marginalerna. Har vi en servicenivå 

som är på rätt nivå. Där tror jag vi också kan spara pengar, vilket jag sade. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vi är alla överens om just den biten, det som ltl Gun Carlson 

säger. Det som blev otydligt, som kanske vi till viss del fått en förklaring nu i 

de replikskiften som varit, är att också Centern är beredd att ta till tårtspa-

den för att skära bort olika typer av verksamheter. Bara för att det är svårt, 

och bara för att vi kommer till den situationen att jag prioriterar en sak och 

ltl Gun Carlson en annan, så får vi inte rygga tillbaka från det i det här läget. 

Vi måste våga ta diskussionen, lägga prioriteringarna på bordet och försöka 

få ihop det här till att bli en helhet som i slutändan minskar ner bitarna. I det 

grundläggande anförande som jag replikerar mot nu, fanns det en passus 

som fick åtminstone mig att reagera och tydligen också andra. Det handlade 

om att man lyfter fram så tydligt att det är osthyvelsprincipen som kommer 

att vara det som är vägen framåt. Det tror inte jag att är vägen framåt. Det är 

ett av instrumenten men tårtspaden måste nog fram ganska snabbt.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag får väl upprepa vad jag sade. Med de här siffrorna ville jag 

visa på hur de stora avdelningarna drar mycket pengar. När jag ställde de här 

provokativa frågorna, som man inte kan svara annat än nej på, var just det 

att det är så svårt att hitta något som man kan enas om. De tårtbitarna 

kommer att bli marginella i den här stora budgetkakan. Det är det jag ville 

förklara. Därför tror jag det är en allmän sänkning vi också måste göra. Na-

turligtvis har jag ingenting emot om vi hittar någon vettig verksamhetsstruk-

turförändring. Jag sade att det var jag som tyckte det här, så behöver ni inte 

skylla på någon annan i Centern.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag var också en av dem som reagerade på liknande sätt. Jag 

behöver inte upprepa det som har sagts och ltl Carlson behöver heller inte 

upprepa det hon har sagt. Centern är det parti som har bestått i landskapsre-

geringen. Den offentliga sektor vi ser idag är till mycket stora delar ändå 

Centerns arbete. Centerns ansvar nu, när det ska skäras, är ju avgörande 

stort. Nu är det dags för Centern att visa hur man ska hantera en nedgång i 

ekonomin. Jag hade trott att man skulle ha kommit med lite större mod och 

kraft till den här debatten och verkligen haft någonting med sig. Nu lyfter 

Gun Carlson fram områden som är de högst prioriterade av alla, nämligen 

utbildning och skola. Men inte ett ord om jordbruksstöd och det som har va-

rit Centerns heliga kor under årens lopp.  
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag sade faktiskt en del, herr talman, om jordbruksstöd när jag nämnde de 

här EU-stöden som vi finansierar från Åland som vi har tagit budgetansvar 

för och inte riket. Det är de stora pengarna. Centern har genom åren varit 

med i landskapsregeringen, ja det är alldeles klart. Centern har också varit 

med och lyckats spara ihop de här tillgängliga 150 miljoner euro som vi tack 

och lov har och kan på det sättet slippa banklån. Det har Centern varit med 

om.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tycker inte ltl Carlson nu att det är dags att faktiskt se på alla sektorer? Går 

vi ut och frågar ålänningarna inför varje val, så säger man att hälso- och 

sjukvården är den högst prioriterade verksamheten av alla. Jag tror att det är 

väldigt få som tycker att jordbruksstöden ska vara på den nivå de är. Fram-

förallt de investeringsbidrag som ges år ut och år in. Där har Åland högre ni-

våer än vad man har på rikshåll. Är inte det här en bit som nu är lämpligt att 

våga titta på, också för Centern? Är det rimligt att fortsätta på det här viset? 

Istället värna om skola och omsorg som är väldigt högt prioriterade områden 

om man tittar på befolkningens prioritering.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Talman! Det här visar just på det jag varit inne på hela tiden. Man prioriterar 

vissa saker men inte andra. Man ska kunna ta bort det ena men lämna kvar 

det andra, det fungerar inte, tyvärr. När det gäller allmänna motiveringar i 

tilläggsbudgeten har Centern varit med, allt som står här är Centern med 

om. Man kan bara läsa precis vad som står. När det gäller Näringsavdelning-

en så skriver man olika saker bl a att man ska skilja på rådgivning, man ska 

räkna med avtagande av efterfrågan på finansiering, man ska strukturera om 

bl.a. Försöksstation i samråd med berörda intresseorganisationer. Det finns 

många saker att läsa här inom alla områden. Allt det här stöder Centern, så 

visst är vi tydliga. Vill man bara diskutera ett ordval och ett försök att förkla-

ra att det inte är så lätt att prioritera, då kan man hänga upp sig på det jag 

sade om osthyvelsmetoden och få det till en stor sak. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Plenum avbryts här för lunchpaus och återupptas kl. 12.45. 

Talmanskonferensen sammanträder omedelbart. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. Talmannen vill inledningsvis meddela att talmanskonferensen föreslår 

att plenum nu på måndag den 20 april inleds redan kl. 9.30. Dagens plenum beräknas pågå 

till ca kl. 16.00. Diskussionen fortsätter. Nästa talare är ltl Danne Sundman. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! De första reaktionerna över denna tilläggsbudget lämpar sig inte, en-

ligt lagtingsordningen 46 §, att uttala från talarstolen och brukar i serietidningar 

närmast illustreras av stjärna-utropstecken-snabel a- stjärna-spiraltecken-

procenttecken-utropstecken.  
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Efter att ha läst dokumentet kan man närmast känna desillusion och uppgiven-

het. Att tvingas se denna misshushållning med skattebetalarnas pengar, att se 

oförmågan att få till förändring, oförmågan till att visa konkret ledarskap för att 

komma till beslut och resultat. Att tvingas konstatera att denna ickepolitik verkar 

ha stöd av en majoritet i lagtinget, det gör oss uppgivna och desillusionerade. Att 

vi måste se på när det barkar vall, när landskapets kassa töms på några år, det rika 

välmående Åland görs bankrutt på en handfull år.  

Att tvingas inse, trots att denna tilläggsbudget är försenad och knappast kom-

mer att kunna antas innan närmare 40 % av året redan gått, innehåller den inte 

det som ett enigt lagting beställde i samband med behandlingen av ordinarie bud-

get för 2009. Nämligen tydliga åtgärder, inbesparingar och strukturella föränd-

ringar som verkar helst redan under året men framförallt tydliga besked om vad 

som ska göras de kommande åren.  

Talman! Landskapsregeringen och dess ministrar är självstyrelsen manage-

ment, för att använda ett nysvenskt ord. Ministrarna kostar tillsammans i direkta 

löner ca 50 000 euro per månad. Man frågar sig; ska vi inte kräva mer av en sådan 

kostsam resurs än detta? Jag kan själv svara på frågan: Jo, det ska vi. Frågan är 

vad som händer nu? Klarar denna regering av att förverkliga de skrivningar som 

finns i budgeten? Har sittande regering den styrkan, kompetensen och politiska 

viljan? Vad finns under alla luddiga skrivningar? Många skrivningar är synnerli-

gen svårtolkade och tvetydiga. Vad kan vi förvänta oss? Knappast så mycket om 

man projicerar resultatet av denna regerings arbete hittills på framtiden.  

Hur länge ska en majoritet i lagtinget hålla denna regering under armarna? 

Talman, hur länge? 

Till själva budgeten, först som helhet. Det största bekymret är att man med det-

ta dokument enbart köper sig tid. Det är förståeligt att stora omvälvande reformer 

och strukturella förändringar tar tid men dessa blir aldrig till om man inte beslu-

tar sig för att göra dem. I allt för liten utsträckning innehåller denna budget kon-

kreta förslag där man begär lagtingets beslut och mandat för att med krafttag reda 

upp budgetunderskottet. Till det ska läggas att den inte heller innehåller några 

omedelbara sådana åtgärder. Detta år blir alltså ett förlorat år. Budgetförslaget 

balanserar på en nettominskning om ca 12 miljoner euro. Räknar man ihop vad 

som tas extra ur pensionsfonden, att man låter bli att bedriva bank, får lite extra 

flitpeng, lånar lite till och får lite större överskott från fjolåret så blir det totala re-

sultatet att man i princip inte gjort någonting. Dessa poster står för ca 13 miljoner. 

De inbesparingar som görs bränns iväg på utökningar!  

Jag ska nämna några saker vi är kritiska till, förutom helheten, och sedan några 

bra saker som vi håller tummarna för att förverkligas. 

I motiveringen framgår att det ackumulerade underskottet kommer att uppgå 

till hela 86 miljoner euro år 2012. Det är ett för stort underskott. Underskottet 

borde inte få vara större än vad som finns i utjämningsfonden vilken innehåller i 

storleksordningen 50 miljoner euro. Jag tror det var 47 miljoner, exakt. Lagtinget 

borde, genom bindande beslut, fastställa en tydlig ram utgående från detta inom 

vilken anslagen sedan ska rymmas. Upplåning utöver detta måste undvikas. Att 

låna från egen pensionsfond och ur egen kassa är också att låna, av skattebetalar-

na. 

Lagtingets anslag föreslås vara det samma under kommande år, varför det? 

Detta sänder fel signaler till dem som ska stå för besparingarna i förvaltningen 

och till Ålands folk som i någon mån kommer att få känna av dessa. Lagtingets 

anslag borde sänkas i minst samma omfattning som budgeten som helhet. Om in-
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besparingen inte kan ske på annat sätt kunde lagtingsledamöternas arvode sänkas 

med förslagsvis 10 % under den tid landskapets budget har ett underskott. Det är 

förvisso bara en liten summa pengar men absolut en viktig symbolik. Ska vi pina 

andra till sparsamhet, måste vi själva kunna ligga på spikmattan.  

Det är viktigt att föra en politik som inte för ut den finansiella krisen i det 

åländska samhället. Det här har vi försökt säga gång, problem gång. Detta inbe-

griper att fortsätta stimulera ekonomin. Att göra inbesparingar på ett sådant sätt 

att dessa påverkar samhället så lite som möjligt samt att fortsätta investera för of-

fentliga behov. Investeringarna bör vara motiverade och kan göras till en lägre 

kostnad nu samtidigt som de stimulerar ekonomin. På flera ställen tummar reger-

ingen på dessa principer och föreslår indragningar av investeringar. Bland de sti-

mulansåtgärder som räknas upp i motiveringen saknas riktade stimulansåtgärder 

till bl.a. barnfamiljer och andra grupper vars ekonomiska situation är sådan att 

understöd från samhället direkt leder till ökad konsumtion, t.ex. gör man ingen-

ting åt TV licensen som man borde ta bort bara man hittar en annan finansiering.  

En fjärde våning på kanslihuset föreslås utgå. Varför det? Av populistiska orsa-

ker för att man är för dum för att förklara detta på kalasen och vid kaffeborden? 

Är vi inte karlar och kvinnor för vår självstyrelse och ser till att dess centralför-

valtning har ändamålsenliga lokaler? Investeringen i en fjärde våning finansieras 

av de hyror man istället slipper betala. För skattebetalarna är den alltså kostnads-

neutral. Trots en stor nedskärning av personalen vid förvaltningen fyller man 

ändå dessa utrymmen, den behövs alltså och går inte att spara bort. För förvalt-

ningen och dess personal skulle det innebära effektivisering eftersom alla funk-

tioner skulle vara i samma hus, man skulle få ändåmålsenliga utrymmen. För fö-

retagare på stan som vill hyra lokaler innebär det att det kommer att finnas ett 

större utbud vilket i sin tur leder till lägre hyror. Byggbranschen som är i stort be-

hov av stimulans får ett projekt som kan förverkligas rätt så snabbt. Det enda ne-

gativa vi kan komma på är att vissa stora aktörer på fastighetsmarknaden kan 

drabbas tillfälligt när landskapet säger upp sina lokaler. Är det pga dessa man 

skrotat projektet, för att man vurmar för fastighetsmogulerna på stan? En sak är 

säker, bygger vi inte en fjärde våning nu så ska det aldrig mer nämnas. Vi ska inte 

komma på det sen när vi är tillbaks i högkonjunktur och priset återigen stigit. Nu 

eller aldrig alltså. 

Landskapsregeringen avslutar utbetalningen av miljöbils- och skrotningspre-

mie. Miljöbilspremien nådde aldrig någon större framgång och gjorde troligen 

ingen större konkret miljönytta. Skrotningspremien däremot visar sig framgångs-

rik och har bidragit till att många gamla icke miljövänliga och osäkra bilar skro-

tats. Det finns dock fortfarande över 8000 bilar på Åland som tillverkats före 1992 

när krav på katalysator infördes. För att fortsätta stimulera förnyandet av bilpar-

ken borde landskapsregeringen överväga att ha skrotningspremien kvar. Skrot-

ningspremien är en stimulansåtgärd som gynnar en utsatt bransch samtidigt som 

den har en klart uttalad miljönytta. 

På självaste Finansavdelningen är spenderbyxorna verkligen på. Anslaget ut-

ökas redan i år och föreslås utöka nästa år, ingen prioritering här inte. Detta mås-

te absolut stävjas under finansutskottets behandling. Det blir inte lättare av att 

man redan innan lagtingets beslut utannonserat tjänster som föreslås, vad jag kan 

förstå av annonser i tidningarna. 

Uttaget ur pensionsfonden ökas med 2,7 miljoner. Detta trots att fonden i dessa 

kristider minskat i värde med över 10 %. Detta gör att det är extra dyrt att ta ut 

medel ur fonden i dessa tider, man borde tvärtom vara försiktig med det. Fonden 
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har redan före detta en skuld till framtida pensionstagare. Att öka uttaget ur fon-

den är samma sak som att låna pengar, dessa ska betalas tillbaka! 

I skrivningar om organisationsförändringar inom trafikavdelningen svävar man 

på målet en aning vilket vi berör i vår motion. Ska ett beställar och utförarorgani-

sation införas så ska utföraredelen konkurrensutsättas i sin helhet, vilket inte ver-

kar vara tanken nu. Då är det absolut ingen nytta med den reformen.  

Talman! Som sagt, några saker vi verkligen hoppas att förverkligas: Alla för-

ändringar på näringsavdelningen, som listas i budgeten, lyckas man förverkliga de 

reformer som står i motiveringen hör vi till dem som applåderar.  

Att man låter Ålands Radio och Tv bära sina upphovsrättskostnader rättar till 

ett systemfel. Nu borde man också gå vidare med effektivisering inom bolaget och 

framförallt med att hitta ett rättvist och modernt sätt att finansiera verksamheten. 

Sedan hoppas vi verkligen att landskapsregeringen tar en allvarsdiskussion med 

radiobolaget om fadäsen att gå ut och hota med att dra in svensk TV på Åland. 

Sådana pinsamheter ska vi hoppas att vi slipper i framtiden. 

Att man låter bli att dra in det allmänna skatteavdraget får förstås vårt gillande, 

att dra undan ekonomisk stimulans i detta skede kunde ha satt i gång en neråtgå-

ende spiral. 

Att man slutar bedriva bankverksamhet, och överlåter det till dem som har det 

som huvudsyssla, är positivt. Oklart om man fortsättningsvis tänker subventioner 

bostadsbyggandet med räntestöd vilket är nödvändigt om någon ska våga investe-

ra med det nu rådande marknadsläget avseende hyresnivåerna. 

Att man drar på anslaget till inköp av markområden för naturskyddsändamål 

är något som vi nojsat om länge. Såna affärer mest förargar folk ute i bygderna 

som det senaste fallet i östra Saltvik. Den utvecklingen behövs inte.  

Att man avser avyttra fastigheter är positivt. Landskapet ska inte äga en massa 

hus som står tomma och ruttnar. Försäljningen bör påskyndas, det har vi påtalat 

tidigare. Även om man inte får precis det pris man önskar så är varje fastighet 

mindre i landskapets ägo en vinst eftersom man slipper drift och underhåll. 

Generellt sett kan man säga att visst är det trevligt att en stor majoritet i lag-

tinget nu av yttre omständigheter tvingas föra en mer återhållsam politik men det 

är lätt att säga "vad var det vi sa", när man hör till dem som år efter år stått här i 

denna talarstol och sagt just det. Det skulle ha varit enklare nu om man skulle ha 

tagit itu med denna utveckling på förhand, innan man definitivt måste ta itu med 

den, alltså nu.  

Talman, dessa saker är bara axplock av det som ingår i budgeten. För den som 

undrar på vilka ställen vi konkret vill spara så kan läsning rekommenderas av de 

närmare 500 finansmotioner som vi har inlämnat sedan det nya ekonomiska sy-

stemet kom. De flesta av dem är fortfarande aktuella förutom de som förverkligas 

i denna budget och de som förverkligats tidigare. En gång började t o m pga 

Obunden Samlings digra motionslunta. Vi har haft ett stort engagemang för det 

här.   

Eftersom man enligt lagtingsordningen inte kan motionera om moment som 

inte är öppnade i framställningen har vi valt att lämna in endast en motion denna 

gång, i vilken också ingår förslag om strukturella förändringar. 

Talman, vi torde väl vara det allra trovärdigaste partiet när det gäller att föra en 

restriktiv ekonomisk politik, rätta mig om jag har fel, bästa lagtingskollegor. 

Eftersom vi, jag själv, har fördelen att ingå i finansutskottet kommer vi nog-

samt att granska landskapsregeringens förslag till åtgärder för att komma till bukt 
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med utveckling. Vid behov föreslå andra åtgärder under den vidare behandlingen. 

Vi kommer att stå på barrikaderna för att ta Åland genom "självstyrelsens största 

ekonomiska utmaning" som lantrådet själv uttryckte det.  

Talman, vi hoppas att vi får stå sida vid sida, tillsammans med en stor majoritet 

i lagtinget och hjälpas åt, för nu sitter vi onekligen alla i samma båt. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi kom in på samma spår i o m det här anförandet om det som 

står i allmänna motiveringarna. Ltl Danne Sundman kräver exakthet och 

konkrethet, det kommer att komma. Vi har ju ändå på väldigt många områ-

den i skrift sagt vilken politisklinje vi tänker ta. Det finns en realism i skriv-

ningarna ifrån vilken vi har skrivit de ramar vi avser att följa, som leder till 

väldigt stora inbesparingar under de här åren. 80 miljoner i förhållandet till 

RBP, ytterligare mycket mera i förhållandet till den kostnadsutveckling som 

vi har haft tidigare i år. Ltl Sundman sade ungefär att vi inte investerar. Om 

man läser ramarna, avser vi att investera för nästan 80 miljoner under de 

här åren. Otroligt kraftig stimulans.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! När det gäller de här åtgärderna som nämns i motiveringarna, visst 

är det så, ja, om de genomförs och på ett sådant sätt som vi vill, så blir det 

bra enligt vårt sätt att se. Men om man läser den så är det väldigt luddigt 

skrivet. Det binder inte upp någon egentligen att göra något annat än titta på 

saker och ting. Man ska inte bara titta utan ändra. I väldigt många fall är det 

luddigt skrivet och ofta tvetydigt. Man säger å ena sidan men och å sidan. 

Kontentan blir plus minus noll. Det är olyckligt, nu har man chansen att be-

gära ett tydligt mandat från lagtinget. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den ram som vi har satt är en tydlig begäran om att lagtinget 

ska ställa sig bakom de omfattande inbesparingsåtgärderna som vi tänker 

genomföra. Sedan står det i skrift, den politiska linjen, för att vi ska uppnå 

det. Får vi ett starkt stöd för att det ska genomföras med den här ramen, då 

är jag nöjd. Då har vi ett klart mandat att genomföra det här. Det finns inga 

tveksamheter i ansvarstagande och viljan att ta tag i den ekonomiska situa-

tionen. Den som vi många har varit med om att skapa här under alla dessa 

år, när kostnaderna har stigit för mycket. Tveka inte och misstro inte viljan 

av att lösa den situationen.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Nej, jag misstror inte förmågan eller viljan hos finansministern. 

Men jag misstror faktiskt den samlande förmågan hos de två partier som nu 

regerar. Jag undrar om man faktiskt har en gemensam bild av hur man ska 

går vidare? Det vi har hört här idag, visar på att så är inte fallet. Den som ti-

digare har utmålats som den icke sparsamme, slösaktige, är nu den som vill 

ta krafttag, medan den andra parten verkar har bytt fot. Det är någonting 

som är ganska tungt att bära vittnesbörd om, vilket jag passligt nog redan på 

förhand hade skrivit här i mitt tal.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gun Carlson, replik 

Fru talman! Först en kommentar om diskussionen om Ålands Radio och Tv:s 

upphovsrättskostnader. Jag tror det är bra om finansutskottet, där ltl Sund-

man är medlem, undersöker juridiken kring upphävande och förändrande av 

avtalen, jag hoppas att man gör det.  

Från början var framställningen så värdelös att det inte gick att hitta ord 

som kunde sägas från talarstolen. Under anförandets gång tycker jag i alla 

fall att ltl Danne Sundman kom fram till att väldigt många av de här försla-

gen omfattade han och tyckte att var bra. De konkreta förslagen, var är de 

dom? Är det de vi ska söka bakåt i motionerna? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller Ålands Radio och Tv ska vi givetvis titta på det i 

finansutskottet. När det gäller mitt anförande så beskrev jag vilka reaktioner 

jag och vi i gruppen hade när vi först såg dokumentet när vi tog ställning till 

helheten, vilket vi är mest kritiska till. När man sedan läser dokumentet så 

finns det många bra saker. Vi är inte sämre än det, att vi kan hålla med och vi 

ger också beröm till den regering som genomför den politik som vi har gått 

ut i val och lovat våra väljare att genomföra. Det är något som vi givetvis 

tycker om. Därför nämner vi också det, inte bara det som vi är missnöjda 

med. Man ska agera så som rätt och sanning bjuder enligt 9 § lagtingsord-

ningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Det är absolut vår och min avsikt att fullfölja det som står be-

skrivet i de allmänna motiveringarna men framförallt i förhållandet till den 

ram som Näringsavdelningen har ålagts att upprätta för 2010. Det kommer 

att medföra många tunga beslut. Jag ska närmare beskriva det i mitt anfö-

rande. Jag reagerade också på den "grymma" inledningen, vill jag kalla det, 

som ltl Danne Sundman började med och hans sedan ganska sansade inne-

håll i sitt anförande. Han beskrev båten som alla ösa borde ösa ur. Jag tycker 

att det nog finns vissa som fortfarande öser in.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag kan inte ta ställning till hur de andra öser. När det gäller Obun-

den Samling så har vi alltid, som jag försökte säga, öst ur. Det finns alltid de 

som vill ösa in. Nu sitter vi som sagt alla i samma båt. Vi är lika stora kålsu-

pare allihopa, därför bör vi inte se bakåt och skylla på varandra och räkna 

siffror hit och dit, vem som har gjort vad. Vi bör se framåt och ta ett gemen-

samt ansvar. Det är vi beredda att göra, vi är beredda att vara konstruktiva. 

Jag var kritisk i början av mitt anförande, det här som var så grymt, det var 

just helheten att man egentligen inte gör någonting. Jag beskriver att man 

sparar 12 miljoner och 13 av dem, minus en miljon är väldigt enkla åtgärder 

som inte innebära några strukturella förändringar utan det är bara att skjuta 

fram problemet. Det är det vi är kritiska till! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Jag saknar ändå en analyserande fundering från ltl Danne 

Sundman som brukar ha lätt för att göra det. Hur skulle en finansiering av 
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vår budget se ut? Vårt problem är inte sysselsättning och arbetsläger i land-

skapet. Vårt problem är finansieringsformen, i form av en klumpsumma, 

ifrån en ekonomi som innehåller hög arbetslöshet och dålig lönsamhet för 

företag för tillfället.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Den analysen kan jag ge. Den upptog en A4 sida i mitt anföran-

de som måste strykas p.g.a. den tidsram som finns. Jag ville försöka vara 

konkret inom den tid jag hade, ändå gick jag lite över tiden. Analysen är att 

skulle vi ha haft egen beskattning, skulle vi inte ha varit i den här rävsaxen 

som vi är idag. Då skulle vi ha sett till att vi hade haft en effektivare förvalt-

ning. Vi skulle högst troligen också se fram emot större inkomster relativt 

sett, före krisen. Vi skulle inte vara med om den här tvära inbromsningen 

som nu, när vi är en tågvagn fastkopplad i det finska loket. Min analys är att 

det skulle ge dubbel nytta om vi hade haft egen beskattning. Det viktigaste av 

allt är, att vi av den här krisen lär oss, att vi måste ta det ansvaret. Har vi inte 

ansvar för våra intäkter och får de här fantastiska summorna hela tiden, då 

kommer vi aldrig till rätta med kostandsutvecklingen. Det är bara att se i fa-

cit, så gick det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Egentligen vill jag kommentera det första när ltl Danne Sund-

man säger att det inte framkommer några strukturella förändringar här. Om 

jag talar för Kansliavdelningen så framkommer det på sidan 12 i tabellen 

längst till höger, att utgifterna totalt går ned med 5 miljoner. Det är struktu-

rella förändringar bakom det. Det är kommunikations- och serviceenheten 

m.m. Det berör direkt anställda här i personalen.  

När det gäller Tv licensen, om jag läser er motion så uppfattar jag att det 

är stöd för det arbete som redan är inlett. Vi har snart arbetet färdigt i en 

grupp, där vi har sett över just den här frågan om licens eller rättvis avgift. 

Jag kan inte föregripa arbetet, men det går ungefär ut på de här skrivningar-

na som står här. Det har visat sig både öster och väster om oss att det här li-

censavgiftssystemet är kanske förlegat. Det arbetet pågår med full kraft. De 

här inbesparingarna med de här upphovsrättskostnaderna motsvarar ca 10 

% där har vi samma åsikter. Det skulle inte innebära några inbesparingar i 

programutbudet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag får tacka för de positiva beskeden och flankstödet. När det 

gäller Tv avgiften är det något som har diskuterats länge. Det måste komma 

till något annat finansieringssystem som beaktar dagens tekniska förutsätt-

ningar och framförallt är rättvist. Jag förvånar mig över hur folk kan förarga 

sig på en sopavgift som uppbärs, av ett i landskapet förekommande organ, 

men accepterar den här avgiften som heter en sak och går till något helt an-

nat.  Det är som säga att man uppbär en avgift för snöplogning men använ-

der det till avfallshantering. Det här tror jag är ett viktigt missförhållande 
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som måste rättas till. Trots de ekonomiskt svåra tiderna får inte det här 

stoppas upp. Man måste ha ett system som också kan användas i lågkon-

junktur, det måste vara rättvist och utformat så att det har stöd hos befolk-

ningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Fru talman! Ltl Danne Sundman säger att vi ska bygga en våning till här i 

Självstyrelsegården. Då blir man lite fundersam, när han pratar om bespa-

ringar, att man ska vara återhållsam. Då tycker han att man ska bygga en till 

våning och ge signaler att vi ska bygga ut hela vår förvaltning. Där blir jag lite 

konfunderad på vad han menar. Är det så att vi kan föra ut lite förvaltning 

ute i bygden så skulle väl det vara ett mycket bättre förslag? Det har jag inte 

hört något om. Man ska bygga ut den här redan jättestora förvaltningen.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag frågar mig varför stryker landskapsregeringen den utbygg-

nad som man just har fört in i budgeten för i år? Det är ju inte för att kostna-

derna blir högre, de blir snarare lägre åtminstone på sikt. Som jag sade i mitt 

anförande, hyrorna finansierar utbyggnaden. Det blir inte någon mindre yta. 

Vi tar hem ytan som vi idag hyr upp dyrt ute på stan. Det enda motivet jag 

kan hitta är att man vurmar för stora fastighetsägare. Visst kan det bli lite 

knappt i kassan, tillfälligt, för vissa fastighetsägare. Det gynnar samtidigt 

andra typer av företag som vill ha de här lokalerna, kanske till ett lägre pris. 

Jag vill ha svar på varför man har strukit den här investeringen som skulle 

ha varit en bra stimulansåtgärd för byggbranschen. Det är byggbranschen 

som ligger längst fram i konjunkturen och drabbas mest av den. Det här är 

ett projekt som är färdigt, i princip bara till att bjuda ut, som man hade tänkt 

göra. Man kan inte hålla på älta det här, nu eller aldrig! 

Ltl Jan Salmén, replik 

Det var ett klarläggande. I varje fall behöver vi inte höra Sundman nojsa flera 

gånger om det blir avslag på det här. Det tackar vi för, att de Obundna slutar 

pratar om utbyggnad av Självstyrelsegården. Jag ser det som så, att om man 

bygger en våning till så blir den här båten, som vi har att ösa ur, ännu mer 

rank med en stor överbyggnad. Jag skulle hellre se att man utlokaliserade 

lite till landsbygden utav förvaltningen. I dagens samhälle går det faktiskt att 

kommunicera, man använder t.o.m. datorer fast men sitter bredvid varandra 

i rummen. Platsen för kontor har ingen riktig generell verkan, tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! I mitt anförande så frågade jag om att vi är så pass dumma att vi 

inte kan förklara detta åt folk, att det är därför vi inte kan göra den här ut-

byggnaden? Tyvärr verkar svaret på den frågan vara, ja, det förekommer. 

När det gäller att bygga lokaler och vilka man ska prioritera i samhällsregi, 

kan vi ju bara ta den här regeringsladugården som nu åter igen ska ha ett 

tilläggsanslag i budgeten. Är det inte ändå viktigare att ha ändamålsenliga 

utrymmen för Självstyrelsens centralförvaltning, än att bygga en ladugård i 

landskapets regi för några kossor. Man kunde ha köpt tjänsten av en bonde 

istället? Jag frågar mig detta.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Danne Sundman och jag brukar ofta ha ganska likartade åsikter. När det 

gäller det här med fjärde våningen så måste jag säga, som man brukar säga 

bak i Lemland, där tycker jag att ltl Sundman har hamnat lite på "vills". 

Obunden Samling och Ålands Framtid är väl två av de partier som kanske 

mest har drivit på vad gäller privatisering. Det här är ett av de få exempel där 

man i förvaltningen har lyckats, d.v.s. det är alldeles ypperlig privatisering 

att det är privata som tillhandahåller kontorsutrymmena. Vi är också, i båda 

partier, relativt eniga om att vi ska minska förvaltningen kanske så pass 

mycket så att den fjärde våningen inte behövs. Det här projektet med di-

stansarbete som aldrig riktigt tar fart, slår man fast och bygger den fjärde 

våningen så har vi det projektet också lagt på is. Jag förstår inte ltl Sundman 

den här gången. Vi brukar ofta förstå varandra, men jag misslyckas den här 

gången.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag frågar, varför stryks det här projektet ur budgeten, nu fick 

jag ett svar. Det missgynnar fastighetsägare på stan. Det är viktigare att gyn-

na den typen av företag än att landskapsregeringen har en effektiv förvalt-

ning som är samlad och inte splittrad på tio olika ställen. Man måste cykla 

emellan och hämta böcker och man måste ha bredband och datatjänster i 

alla utrymmen o.s.v. Det är tydligare viktigare i det här fallet, kanske vi bor-

de gå vidare på den linjen och sälja hela centralförvaltningshuset. Det har jag 

också tidigare förespråkat att man borde utreda. Man borde välja det ena el-

ler det andra, inte ha den ineffektiva modell som vi har nu.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att man ska vara försiktig med att säga att andra är dumma bara för 

att man har en annan åsikt. Om man driver det här resonemanget, som 

Sundman har, vidare, om vi inte bygger en fjärde våning så går vi fastighets-

ägare till mötes. Då är det precis samma sak om vi ska privatisera vägunder-

hållet. Varför ska vi göra det? Då går vi ju privata åkare till mötes. Den här 

listan kan göras hur lång som helst. Jag förstår inte varför privatisering ska 

gälla i alla sammanhang utom inom ett av de områden där det absolut läm-

par sig bäst, d.v.s. uthyrning av kontorslokaler. Inte blir det billigare eller 

mer effektivt skött bara för att landskapsförvaltningen sköter det, tvärtom. 

De flesta företag äger inte sina egna lokaler för specialiserade bolag kan skö-

ta det mycket effektivare och bättre. Det är precis samma när det gäller land-

skapsförvaltningen.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag sade inte att ltl Anders Eriksson var dum, det var tidigare ta-

lare som jag ansåg att var lite dumma. De kan inte försvara sig i den här 

repliken. Jag håller med ltl Eriksson att man ska köpa så mycket av samhäl-

lets service som möjligt privat, det är därför jag ställer den här frågan. Varför 

man förfar på det här sättet och har ett blandförfarande? I januari vill man 

ha en utbyggnad, nu vill man inte ha det. Vilka motiv ligger bakom? Vi försö-

ker bena ut det. Det här är exempel på otydlighet i landskapets budget. 
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Framförallt vill jag med det här säga att vi inte ska skjuta det på framtiden 

nu och förverkliga det senare när priserna igen har gått upp och konjunktu-

ren har stärkts. Ska vi skrota den fjärde våningen så ska det göras definitivt. 

Det görs inte heller i det här budgetförslaget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Det var ett intressant och färgrikt anförande som ltl Danne 

Sundman hade. I många frågor känner jag att vi tycker precis likadant. T.ex. 

när det gäller allmänna avdraget, ja, jag tycker inte heller att det är klokt att 

ta bort det. Det ska finnas kvar som en stimulansåtgärd. Jag känner också att 

vi har ett totalt olika synsätt med budget och ekonomi. Ltl Danne Sundman 

säger att "ska vi pina andra, så ska vi minsann också pinas". Inte sitter vi i 

Ålands lagting med målsättning, i en svår ekonomisk situation, att pina 

ålänningarna. Det känns nog som man tar lite onödigt lätt på situationen, 

faktiskt.  

När det gäller utbyggnad eller inte utbyggnad så är tydligen ltl Danne 

Sundman för en centralisering nu. Då får man en effektiv förvaltning. Det 

förvånar mig också. Ltl Danne Sundman har varit den som har stått för in-

novativa åtgärder, för ett nytänkande inom förvaltningen och organisation. 

Det är tydligen en tillbakagång där.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! I Obunden Samling tycker vi, för att lagtinget ska bli en trovär-

dig part och för att våra åsikter och beslut ska respekteras, att vi också måste 

vara beredda att sänka vår budgetomslutning, den kostnad som går till lag-

tinget. Även om det bara är en liten del, 1 % av landskapets omslutning så är 

det en viktig symbolik. Är det så att vi inte kan göra det på annat sätt än att 

ta bort kostnader, så är vi beredda att sänka vår lön. Sänka vårt arvode med 

10 %. Återigen det är ingen stor summa pengar men det är en viktig symbo-

lik. Inför framtida avtalsförhandlingar kan det vara bra att ha en huvudman 

som har sänkt sin lön med 10 %, då kanske man uppnår den här noll lös-

ningen som vissa förespråkar. Det här är för att med tydlighet visa att vi tar 

det här på allvar. Jag tror det också går hem ute i stugorna om politikerna tar 

ett sådant ansvar.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Jag motsätter mig inte symboliken. Det är helt okej för mig att 

ge den signalen ut till Ålands folk att vi också är beredda att hjälpa till. Det 

jag motsätter mig är argumentationen som ltl Danne Sundman sade att 

"skall vi pina andra". Det har överhuvudtaget ingenting att göra med att pina 

andra. Vi hör ju också till Ålands befolkning. Vi finns ju också här och behö-

ver använda de samhällstjänster som finns. Det är fråga om att skapa en "vi-

känsla" att vi tillsammans ska ta oss ur det här. Nu sitter vi mera och funde-

rar vem som har ställt till det här mest, vem som är den största syndabocken. 

Resultat blir då att vi pinar ålänningar, det känns helt fel. Det här är något 
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som berör oss alla, oberoende om vi sitter i lagtinget eller ute i en stuga. Till-

sammans måste vi hjälpas åt, för Ålands bästa.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag funderar inte på syndabockar. Som jag sade i ett tidigare replik-

skifte så strök jag uttryckligen det ur mitt anförande. Jag tycker inte det är 

läge nu att räkna upp, som det gjorts nyligen i insändare, vem som är synda-

bock och vem som inte är det. Det tjänar ingenting till. När det gäller defini-

tionen på pina, så måste man vara på det klara med att det här blir en pina. 

För oss alla, för oss som företrädare, för Ålands folk, för landskapsregering-

ens personal, det blir en pina för Ålands folk dit vi också hör, privat sett. Nog 

måste man kunna prata om pina för det blir det, när vi har ställt till det, när 

vi har "floscha" till det, som vi har gjort under goda tider och nu måste spara 

så abrupt, så blir det en pina.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Den globala finanskrisen och den påföljande lågkonjunkturen i real-

ekonomin den går inte över så snabbt som de flesta skulle önska. Det visar sig 

idag på den globala marknaden, att om det händer något i ett hörn i välden, så 

kan det faktiskt påverka också oss. Vi har blivit så hemskt beroende av varandra. 

Det betyder att lilla Åland trots allt är väldigt känslig för allt som sker i omvärl-

den.  

Den åländska hushållsekonomin är fortfarande ganska bra förutom själva hus-

hållskassan. Fru Åland får de närmaste åren allt mindre i börsen och hon börjar 

nu på allvar reflektera över hur hon ska klara av alltihopa. Hon vill naturligtvis slå 

vakt om det hon värderar högt. De egna, miljön samt vård, skola och omsorg. Men 

det känns tungt eftersom maken, utan att diskutera med henne, helt sonika drar 

ner på hushållspengarna. Hon måste klara av allt själv och dessutom vet hon inte 

hur länge och hur mycket hushållskassan kommer att minska innan det blir bättre 

tider igen. Den bantningsdiet hon går in för hoppas hon dessutom att ska ha häl-

sosamma effekter. Vissa av hennes närmaste har under de goda åren dragit på sig 

en rejäl övervikt. Nu kanske det är läge att bli av med vissa ovanor och olater som 

är ohälsosamma för hennes hushållskassa.  

Fru talman, landskapets försämrade ekonomiska förutsättningar påverkar di-

rekt landskapets handlingsprogram. Det är en enorm förändring som har skett 

under snart två år, som den här regeringen har suttit. Det är ingen lätt uppgift att 

nu styra allt på rätt.  

Jag tycker att vi måste få ett annat handlingsprogram för att få veta hur reger-

ingen nu tänker sig de följande åren under sin mandatperiod. Tittar man på pro-

grammet så har nog de stolta deviserna förbleknat ganska mycket. Särskilt det om 

hållbar utveckling. Det blir mindre pengar till avloppsbehandling och vattenför-

sörjningen, kollektivtrafiken minskar. Miljöbilspremien och skrotningspremien 

försvinner som av regeringen lanserades som ett viktigt steg, verkligen ett kamp-

medel mot klimatförsämringen. Det ser inte så bra ut för miljön.  

Inte ens den upphåsade diskussionen om musselodlingar som naturens egna 

reningsverk finns med i budgeten. Det känns nog som om miljön är ganska illa ute 

de närmaste åren.  
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Socialpolitiken tycks få dra åt snaran. Det blir mindre personal och mindre 

pengar att fördela till dem som har stora behov. Äldreomsorgen kommer inte att 

utvecklas, det kommer att trampas på såsom det har gjorts i åratal.  

Det ska bli spännande att se vilka förbättringar, pensionärer med sämst in-

komst, ska få. Det har vi blivit utlovade. 

Regeringen slår vakt om ÅHS:s verksamhet i första hand. Samtidigt som man 

meddelar att man är beredd att höja avgifterna också 2010. Något som jag redan 

från socialdemokratiskt håll vill säga att vi tycker att är mycket, mycket illa.  

Utbildningssektorn är vid sidan av social, sjuk- och hälsovård landskapets 

största utgiftspost. Den stolta devisen att oberoende av hemkommun ska alla få gå 

på mediskurs är nu ett minne blott. Det viktiga alternativet för åländska ungdo-

mar att få stöd för deltagande i United World College i Norge stryks. Terminsav-

gifterna för musikinstitutets elever föreslås höjd och musikinstitutets undervis-

ning på Kökar halveras. Hyresavtalet för sjömansskolans elevhem upphör. Antag-

ligen med en drastisk elevminskning som följd. Navigare föreslås flyttad hit, lä-

romedelscentralen dit och andra utbildningar slås ihop över skolgränserna. 

Ja, herr talman det är inte lätt att se vad regeringen vill åstadkomma med sin 

utbildningspolitik. Vad som behövs är politiskt mod och kreativitet för att i sam-

arbeta med personalen. Inte att de får läsa i tidningen att de ev. ska ingå i någon 

annan verksamhet i framtiden. Att rycka än här och än där tenderar att skada 

istället för att skapa hållbarhet. 

Utöver detta utlovas en rad strukturförändringar men ingenting händer i år, 

ingenting hände 2008, det ska hända 2010.  

Jag är mycket pessimistisk. Fru Åland kommer knappast att göra sig av med 

någon av sina ”Darlings” utan kommer istället att gå in för ännu strängare diet 

2010. De svagaste går under. 

Det gyllene tillfället regeringen nu har, att genomföra konstruktiva och positiva 

förändringar av landskapsförvaltningen, tror jag tyvärr att inte kommer att ske. 

Regeringen försöker antagligen vänta ut krisen och hoppas att den fördröjningsef-

fekt, som vi brukar räkna med, att den hinner gå över till innan nästa val.  

Efter att ha noterat att man från centerns håll inte är särskilt attraherad av 

strukturförändringar utan vill fortsätta osthyvla, så verkar det väldigt osannolikt 

att någonting egentligen skulle ske.  

Nu, fru talman, vill jag ta upp en fråga som vi från socialdemokratiskt håll upp-

lever som väldigt besvärande. Det gäller landskapets pensionsfond.  

När man inte kan spara och inte klarar av strukturförändringar så börjar man 

ta pengar ur pensionsfonden. Man ökar uttaget med 2,7 miljoner. Man höjer utta-

get till det maximala, man sänker sitt inbetalningsansvar. På det sättet lär man väl 

finansiera den s.k. inbesparningen med över 5 miljoner euro. Det tycker vi är 

mycket, mycket farlig politik. Är det landskapsanställdas pensionstrygghet som 

ska äventyras för att sköta underskottet? Det är också mycket dålig politik, som 

jag ser det, att ensidigt besluta att sänka sitt betalningsansvar med 5 %. Styrelsen 

för fonden har inte varit med och tagit beslutet, knappt blivit hörd. Är det så man 

ska göra? När lagen tillkom så var överenskommelsen att arbetsgivaren skulle be-

tala 22 % och de anställda 5 %. De här inbetalda pengarna, det är de anställdas 

pensioner. De ska man inte spela med. Det är inte att spara.  

Samtidigt hotar regeringen de anställda med att det ska inte blir några löneför-

höjningar, nollavtal. Är det inte så ändå, minister Perämaa, att avtalsfrågor bygger 

på jämlika parter som förhandlar. Inte att den ena beslutar sig på förhand. Det är 

inte heller bra politik gentemot de anställda.  
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Samtidigt som man nog minsann betalar avtalslöner. Man betalar utöver kol-

lektivavtal och fortsätter med det, t.o.m. att man godkänner införandet av nya bo-

nussystem i landskapets bolag för cheferna, så att de ska kunna få ut ännu mera 

pengar än tidigare.  

Sparandet och kravet på att vara återhållsam, det är ganska dåligt fördelat. De 

som jobbar som närvårdare, kanslister, de får inga bonusar. De ska nöja sig med 

noll avtal. Hur slår det mellan kvinnor och män? Ja, det slår precis som för det 

mesta. De killar, som lyckas konkurrera, oberoende om de dåliga tider eller inte, 

de får höga löner och bonusar. Medan kvinnorna ska nöja sig med låga löner och 

låga lönepåslag. Det här tycker vi inte att är bra. Vi kommer att försöka diskutera 

andra lösningar i finansutskottet. 

Till sist, fru talman, kan man vara väldigt oroad över situationen långsiktigt. 

Det finns ingenting som säger att det nödvändigtvis ska vara över 2012. Som det 

ser ut nu, den regering som tillträder 2012, det är nog den som kommer att få ta 

det verkliga jobbet. Om det ska ske, som det nu är upplagt, så är det bara att 

tömma tillgångarna och gå till val efter det. Tack fru talman.   

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Nej, bästa ltl Barbro Sundback, det är inte fråga om att dränera 

landskapet på pengar nu och sedan gå till val med något klatschiga rubriker. 

Det här är en allvarlig situation som regeringen försöker handha. Vi pratar 

inte nu om inbesparingar på hundra tusen eller några hundra tusen. Vi pra-

tar om inbesparingar i miljonklassen. Jag skulle gärna ta del av ltl Barbro 

Sundbacks förslag till inbesparingar i miljonklassen. När det gäller pensions-

fonden, anser jag som ltl Barbro Sundback, att landskapet måste kunna ga-

rantera utbetalning från pensionsfonden. Som jag ser det, så lånar man nu 

av sig själv. Istället för att gå till banken så lånar man från pensionsfonden. 

Det kan man tycka att är dåligt eller bra, men det är ett sätt att hantera den 

här situationen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Vi har nog olika syn på pensionsfonden. Jag uppfattade det som 

att det här är de anställdas pengar. Den pensionsfond, som antagligen alla 

andra, den täcker inte in pensioner för evigt. Det är ju meningen att den här 

pensionsfonden på sätt och vis ska upphöra med tiden. När man ökar uttaget 

och minskar inbetalningarna så minskar den här fonden snabbare än det ti-

digare har varit tänkt. Då blir det så att framtida regeringar får betala pen-

sion över budget. Så ser vi på det och jag tycker inte att det är bra. Det är 

verkligen ett svek mot de landskapsanställda.   

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Som den ekonomiska situationen har utvecklat sig, måste man 

få tag i likvida medel. Då finns det alternativet att man lånar av banken eller 

man lånar av sig själv. I det här fallet valde landskapsregeringen att låna av 

sig själv. Självklart måste ju landskapet kunna garantera att pensionen beta-

las ut, om det i ett senare skede blir med lån.  

Avslutningsvis, skulle jag vilja har ett förtydligande på vilka inbesparingar 

i miljonklassen, gärna 30-40 miljoners förslag, som ltl Barbro Sundback 

skulle vilja förslå. Jag hittade dem inte i de finansmotioner som är inlämna-

de från Socialdemokraterna.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Nu, ltl Veronica Thörnroos, är det så att vi inte kan skriva motioner om så-

dana moment som inte är öppnade. Men jag skulle kunna tänka mig att ta en 

hel del från jordbruksavdelningen för att skydda de anställdas pensioner 

inom landskapsförvaltningen. Den gruppen i vårt samhälle har götts under 

åratal så kraftigt att där finns det nog en viss prutmån att också spara.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Pensionsfonden och uttag därifrån, så vore det bättre om vi 

kunde redan nu ha fonderat hela den pensionsskuld som vi har framför oss. 

Så har inte varit fallet, så har ingen annan gjort som hanterar pensioner på 

motsvarande sätt. Vi har i varje fall en lagstiftning som säger att vi har an-

svaret för pensionerna och den ska vi stå fast vid. Landskapets pensionsfond 

har en oerhört hög fonderingsgrad i förhållandet till andra privata pensions-

fonder och andra offentliga pensionsfonder. Det torde ligga på 45 % fonde-

ring av pensionsskulder. Fast vi gör de här åtgärderna nu, sker det ändå fort-

farande en nettofondering till fonden. Det ökar mer än vad vi tar ut därifrån. 

Det här innebär inte att vi på något vis tömmer fonden utan den ökar fortfa-

rande.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju också så att uttagen ökar ju. Inbetalningarna minskar, genom att 

man sänker premien med 5 %. Sedan ska man ha ut folk ur förvaltningen, då 

blir inbetalningarna ännu minde. Min uppfattning är nog att den här reger-

ingen kraftigt försvagar fondens tillgångar. Som jag ser det, är det de anställ-

das pengar lika mycket som regeringens. Det här ensidiga beslutet är inte 

bra.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Landskapet ansvarar för pensionerna via lagstiftning. Det ansvaret är full-

ständigt självklart. Det ska följas, givetvis. Det här är inte att dränera pen-

sionsfonden. Som det är nu, är det fortfarande nettofondering, det ökar. 

Pensionsskuldsdelen blir mindre fortfarande, även om det är i en lägre takt. 

Det här är ingenting dramatiskt som på något vis hotar pensionerna i fram-

tiden. Det är ett sätt att hantera den här lågkonjunkturen. Vi följer lagstift-

ningen vad gäller nettouttagen ur pensionsfonden. Motsvarande har gjorts 

tidigare, det här att man tar ut 75 % utav pensionstagande från fonden. När 

det blir bättre tider kan man välja att öka fonderingstakten. Jag ser egentli-

gen inga bekymmer, vi har en så god fondering redan i det här skedet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det blir finansutskottet som får titta närmare på det här. Jag har 

inte samma uppfattning som finansministern i frågan och framförallt inte i 

tillvägagångssättet, att ensidigt fatta de här besluten över huvudet på de an-

ställda och deras organisationer. Samtidigt som man meddelar att det blir 

inga löneförhöjningar och t.o.m. hotar med verksamhetsinskränkningar i fall 

någon skulle våga tänka annorlunda.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Till skillnad från de tre övriga oppositionspartierna så saknar 

jag en heltäckande analys av de allmänna motiveringarna ifrån Socialdemo-

kraterna. Istället blir vi presenterade en fullständig nattsvart historia från ltl 

Barbro Sundback, där det är svårt att se någonting som lyser överhuvudta-

get. Man borde åtminstone kunna beskriva hur man själv skulle hantera den 

ekonomiska situation Ålands offentliga liv befinner sig i, med tanke på den 

finansieringsform vi har till det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag tycker att minister Mattsson ska tala om hur det ska bli med 

den här fartygsförbindelsen som han sabbade här för några veckor sedan.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Vi återkommer till den frågan på måndag när jag ska förklara 

mig inför Anders Erikssons enkla fråga. Det är klart att om en hamn i Geta 

skulle rädda finansieringsformen för Ålands folk, med ett skatteunderlag 

som beror på hur det går för den stora nationen Finland, så då tycker jag det 

är väsentligt att ltl Barbro Sundback förklarar hur det skulle gå till.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, den förklaringen tror jag inte imponerar på någon.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Dåligt måtte ltl Barbro Sundback ha lyssnat på presenta-

tionen, här på förmiddagen, både av lantrådet och av finansministern Mats 

Perämaa. Jag kan upplysa om att under hela den här tilläggsbudgetsbehand-

lingen i den liberala lagtingsgruppen har den allmänna motiveringen gått 

under benämningen räddningsplan. Lantrådet använde den termen flera 

gånger i sitt anförande. Den här uppgivna tonen av misstro, som åtminstone 

jag hörde, i kollegan Sundbacks anförande har inte väglett vare sig, min 

grupp eller regeringen i dess budgetarbete och ej heller Centern i våra ge-

mensamma överläggningar. Det finns ingen uppgivenhet i detta. Det krävs 

en räddningsplan, den räddningsplanen är till för Åland. Inte för något en-

skilt parti.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag får respektera ambitionsnivån. Om strukturförändringarna ska vänta 

till 2010 så hinner de knappast ge större effekt under den här mandatperio-

den. Vi kunde i dagens tidning läsa hur svårt det är att dra in en enda tjänst. 

De flesta tjänster har åtminstone sex månaders tid på sig. Det ska vara dis-

kussioner och förhandlingar o.s.v. Min uppfattning är att man är alldeles för 

optimistisk. Jag tror inte att effekterna kommer att synas under den här 

mandatperioden. Man kommer att tömma våra fonder. När man dessutom 

hör att majoritetsblocket inte är eniga så förefaller det väldigt osannolikt att 

den här planen ska lyckas.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Jag kan försäkra att de beslut lagtinget fattar, nu inom några 

veckor i den här frågan på basen av betänkande från finansutskottet, kom-

mer att genomföras för så vitt det ankommer på Liberalerna. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det kanske vore värdefullt att se betänkande först. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Fru talman! Jag blir lite betänksam när jag hör vilken jämställdhetssyn ltl 

Barbro Sundback visar i sin raljerande beskrivning av hemmafrun och an-

vänder sig av hemmafru metaforer. Det är konstigt att man som ltl Barbro 

Sundback har en sådan kvinnosyn. Att kvinnorna bara sitter passigt och ga-

par och väntar på att något ska hända. Möjlighen kommer sig för att banta, 

det är ju samma som osthyvel det kanske. Nej, centerkvinnorna de sitter inte 

passivt, har de någon make att tala med så gör de det. I det här fallet förstår 

jag att ltl Sundback menar att man ska prata med staten Finland. Det förslog 

jag också i mitt anförande att man bör göra, det tyckte jag att var ganska 

konstigt att komma från ltl Sundback. Finns det några konkreta förslag, så 

kom fram med dem istället för att kritisera. När det gäller majoritetsblocket 

har vi visst varit eniga också om alla strukturförändringar.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

 Jag tycker själv att den här hushållsekonomin och hemmafrun är en väldigt 

bra bild av hur lagtinget är beroende av den finska ekonomin. Jag har fått 

mycket gensvar för den. En duktig hemmafru klarar av väldigt mycket. Pro-

blemet är att hon själv inte kan påverka intäkterna, bara utgifterna. Det är 

många hemmafruar experter på. Det är en ganska otillfredsställande posi-

tion, tror jag, för de allra flesta. Därför går allt fler kvinnor ut i arbetslivet, de 

vill ha egna pengar att bestämma över. I det här fallet är maken inte överhu-

vudtaget intresserad av vad fru Åland har att säga.  

Ltl Gun Carlson, replik  

Fru talman! Om det är så att maken Finland inte är intresserad så är det vår 

sak att se till att han blir intresserad. Det framförde jag också i mitt anföran-

de ganska mycket, fastän de inte berördes. Det var intressantare att prata 

osthyvel. Jag vill ännu understyrka att det är fel att säga att Centern och Li-

beralerna skulle vara oense i den här budgetframställningen och i de framåt-

syftande skrivningarna som finns för 2010. Vi är eniga i den här frågan. Vi 

inser allvaret mycket väl. Jag vill igen säga att kom med konkreta förslag, hur 

de ska gå till. Här finns ingenting i de här motionerna som jag kan läsa, bara 

lite allmänt prat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är bra om Centern tar kontakt med maken. Det kanske kan leda till 

något, vi får se. Ibland övergår kvinnans list mannens förmåga, faktiskt. Om 

det här med ltl Gun Carlsons inlägg, nog är det ju så att ltl Gun Carlson helt 

klart sade att osthyveln är det som gäller i höst. Det är svårt att göra struk-

turomvandlingar i förvaltningen, ta bort någonting. Det är motsats till struk-

turförändrande arbetet. Tydligen råder väldigt olika uppfattningar om hur 

det här arbetet ska fortsätta. Framförallt är tidsaspekten för kort. Därför 
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töms resurserna och vid nästa val finns det inga pengar. Det mesta andra är 

kvar kan jag lova.     

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Hur var det man stängde av den här tidtagningen? Nåväl, jag ska 

föröka hålla mig inom ramarna, lika bra som alla andra har gjort. 

För Frisinnad Samverkans del känner vi ett stort ansvar för den situation som 

det offentliga Åland finner sig i. Vi har försökt visa att vi vill ta det ansvaret, i 

samband med diskussionen om ordinarie budget för 2009, med de sparmotioner 

vi lade där och nu i samband med tilläggsbudget, vars innehåll är beställt av lag-

tinget.   

Våra motioner som är 1+10 till antalet, tyvärr hade vi gjort ett litet misstag på 

en så det krympte till 9, men budskapet har gått fram har vi lärt oss. Vår avsikt 

med det här arbetet som vi gjort på några dagar är att hjälpa landskapsregeringen 

i det arbetet som man har hållit på med sedan december i fjol. Med de resurser 

man har är det mycket lättare för er, än vad det är för oss. Vi har i alla fall försökt 

göra vårt bästa, som ltl Strand här tidigare sade, så har vi haft betydande sparför-

slag i en diskussion med regeringen direkt, jag återkommer till det.  

Det ekonomiska läget är mer än allvarligt på Åland. Det drabbar först land-

skapsregeringen genom klumpsummesystemet. Sedan kommer nog per automatik 

kommunerna att drabbas successivt. Inte minst visar ÅSUB:s beräkningar, som är 

gjorda över de beskattningsbara inkomsternas utveckling i landskapet, det. Vi vet 

inte riktigt hur stort det blir. Därefter kommer näringslivet också att drabbas mer 

och mer, hur mycket vet vi inte där heller. Vi vet att det är landskapets ekonomi 

som drabbas först.  

I värsta fall är nedgången 136 miljoner euro på två år. Underskottet blir alltså 

136 miljoner euro ifall man har oförändrad verksamhet. Inkomstbortfallet är inte 

så stort men det negativa resultatet vid oförändrad verksamhet ter sig på det här 

sättet.  

I den här situationen vill inte vi bry oss om begreppen regeringspartier och op-

position, även om det föreligger olika ansvarsroller där. Vi behöver en bred enig-

het för de åtgärder som ska vidtas. Oberoende vilken kritik vi har mot landskaps-

regeringen att anföra i samband med ordinarie budgeten eller tilläggsbudgeten så 

måste vi här i lagtinget försöka hjälpa till. Det som bekymrar mig är den osäkerhet 

huruvida vi i den här församlingen på 30 ledamöter ens i närheten har majoritet 

för att vidta nödvändiga åtgärder. Före den debatten var jag säker på att vi inte är 

ens i närheten. Vi får se efter den här debatten. Det är inte så intressant vad jag 

tycker, utan det intressanta är när finansutskottet betänkande kommer. Vilka 

möjligheter har vi att visa upp en handlingskraft och ett politiskt ledarskap för 

landskapet Åland, som erfordras i en sådan här situation.  

Omkringliggande regioner har upplevt detta tidigare, i början på 90-talet, i bör-

jan på 2000-talet, när det var endast små saker vi måste göra här då. På annat 

håll är man van att hantera kriser, vi har ingen större vana. Det blir ett enormt an-

svar lagt på finansutskottet i det här sammanhanget. Misslyckas finansutskottet 

till väsentliga delar, vilket man kan man befara p.g.a. den bristande sparvilja som 

finns här i salen, och det visar det sig att självstyrelsen inte klarar att hantera den 
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här ekonomiska krisen, så lägger vi det på våra efterkommande barn och de lag-

ting som kommer att väljas framöver.   

I vår motion nummer 78 som är riktad till finansutskottet, kommande allmän-

na motivering, har vi försökt klargöra läget. När det gäller 2009 så är leveransen 

väldigt liten från landskapsregeringens sida, jag återkommer också till det. Här 

måste finansutskottet göra en kraftig insats.  

Det är bra att man 2009 rensar bort bostadslånen, att man rensar i radions 

ekonomiska förvaltning och att man bibehåller det allmänna avdraget och några 

saker till är bra, men det räcker inte alls till.  

För 2010, som tilläggsbudgeten för 2009 främst handlar om genom att det är 

ett ram resonemang för 2010, så visar det sig att det ju inte alls är tillräckligt, som 

framkommit i debatten hittills idag. 

Den är lite svår när det gäller läsbarheten, den här ramen för 2010. Här har fi-

nansutskottet en roll att klargöra, vad det egentligen är man menar. Man säger 

"att" men inte "hur" och inte "när". Är det i budgeten för 2010 sedan fastslaget, så 

då är ju "när" sagt i det sammanhanget, men man måste också säga "hur".  

Målet är satt, normalt når man inte målen i politiken. Man når åt det hållet, 

man når nästan. Här har vi ganska många oklara vägar till hur man avser att nå 

målet. Det gör att trovärdigheten att man ska nå till 100 är ganska låg i det här 

sammanhanget. Jag hoppas att finansutskottet kan klara av det.  

Vi hade hoppats att vi skulle för vår del kunnat göra en skuggbudget, men det 

var tekniskt omöjligt genom regelverket eftersom alla konton inte är öppnade, det 

fanns otydligheter i budskapet från landskapsregeringens sida. Vi har jobbat fram 

en sparbudget för 2009 i vår grupp, på 25-30 miljoner euro, en tillräcklig spar-

budget för 2009. Allt går antagligen inte att lösa under 2009 av det vi tänkt oss. 

Det visar i alla fall väldigt klart på vart vi borde gå. Vi kunde inte lägga det här in-

för lagtinget eftersom kontona inte var öppnade. Vi har i alla fall kunnat föra ett 

resonemang om en del av det i vår allmänna motion. Till hösten när hela budge-

ten för 2010 är öppnad, ges den här möjligheten på nytt att komma med de detalj-

förändringar som man tycker att landskapsregeringen inte fullt ut har genomfört.  

Inkomstnedgången för 2009 beräknas till 42 miljoner sammanlagt, enligt det 

papper vi har framför oss. Landskapsregeringen förslår besparingar på 12 miljo-

ner under det året, 30 miljoner är kvar då. Av de 12 miljoner är 2,7 miljoner uttag 

ur pensionsfonden och bostadslånens minskning på 4 miljoner, som inte påverkar 

byråkratin här. Det är egentligen bara knappa 5 miljoner som är besparingar i den 

här kraftiga inkomstnedgången. Det hör ju alla att det här inte är tillräckligt. Jag 

hoppas att finansutskottet ägnar betydande tid åt det här.  

Nästa år räknar man med ett totalt inkomsttapp på 59, 5 miljoner och visar på 

besparingar som man avser att göra på 24 miljoner. Det är inte heller tillräckligt. 

Jag ska inte fortsätta det som jag sagt i replikerna om kalkylerna 2011-2012, vi får 

återkomma till dem.  

Några detaljer sedan, Finansavdelningens kostnadsökning på 1,12 miljoner, 5 % 

ökning medan andra har minskning, beror på pensionspengarna. Men även när vi 

räknar bort det så synes det vara en ökning av administrationen på Finansavdel-

ningen, medan övriga avdelningar ska minska på den punkten. Det här måste fi-

nansutskottet klargöra.  

Vi har föreslagit att lagtinget bör föreslå, att oberoende experter utvärderar av-

delningarnas organisation. Att vi får en högkostnadseffektivitet och inte ytterliga-

re en överrock på övrig verksamhet inom landskapet som håller på att utvecklas 

nu på Finansavdelningen, som är olycklig.  
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Läser vi på nätet förslaget till ny finansförvaltningslag, som vi också ber finans-

utskottet titta på, ser vi att här införs ny intern byråkrati för att öka kontrollen för 

andra kollegor inom förvaltningar men på andra avdelningar. Det här är en ut-

veckling som inte borde få fortsätta. Där har vi också pekat på att det centrala rä-

kenskapsverket nog inte är någon "Sesam öppna dig". När det gäller vissa funk-

tioner inom räkenskapsväsendet så är det bra att centralisera det, men absolut 

inte det ekonomiska ansvaret, det måste vara decentraliserat och ligga ute på av-

delningarna. Man får på det sättet inte plocka för mycket, då tappar de övriga in-

tresset för att ta ett fullt ansvar. En sådan reform är skissad hittills och den går för 

långt.  

Under Kansliavdelningen har vi lagt en motion om att man inte ska öka perso-

nalen när det gäller kommunikations och externenheten. Vi finner det förslaget 

ogrundat, särskilt i det här läget. Finansutskottet måste titta på att man inte gör 

något förhastat där.  

Vi har fört en diskussion med lantrådet tidigare om personalförsörjningspla-

nen, den är på kommande så jag nöjer mig med den informationen så här långt. 

Jag hoppas att den kommer relativt snabbt. Det är en nödvändighet inför hösten 

2009 när vi har 2010 års budget att behandla att man får se hur man förverkligar, 

genom naturlig avgång, den kostnadseffektivering som är nödvändig.  

Vi saknar också en plan för avyttrande av fastigheter som inte landskapet behö-

ver för sin verksamhet. Vi uttrycker samtidigt vår tillfredsställelse över att bostad-

lånebankfunktionen nu avslutas. Räntorna för bostadslån ute på den öppna 

marknaden ligger på 3,5 % idag. Problemet är tiden de ges på, där ges alla möjlig-

heter till förlängningar sedan när några år har gått.  

Vi har sagt att den text som finns i tilläggsbudgeten bör finansutskottet titta på. 

Ålands Hälso- och sjukvård, där avser man att gå inför den här nya principen om 

att öka tjänstemannastyrningen inom landskapsförvaltningen, vi hade flera ex-

empel tidigare på det här i plenisalen. Man skulle också göra det på ÅHS, centrali-

sera funktioner, särskilt till Finansavdelningen. Jag är livrädd för en sådan ut-

veckling. Finansavdelningen har inte någon sakkunskap där det gäller hälso- och 

sjukvård, däremot nog när det gäller ekonomin. Man kan ha en sådan organisa-

tion att det ansvaret finns på ÅHS. Demokratistyrningen måste vara tydlig från 

landskapsregeringens sida. Har man inte en sådan tydlig beställning, så har det 

hittills varit en expansion. 

Jag ska avsluta, fru talman, med att säga något om Trafikavdelningen. Vi har 

varit övertygande i många år att en fortsatt successiv konkurrensutsättning av 

hela skärgårdstrafiken kunde ge 20 % mera trafik till samma kostnad som vi har 

idag. Eller med samma trafik som vi har idag till 20 % lägre kostnad. Vi står fast vi 

det. Vi är ännu mer övertygade än någonsin. Då måste Trafikavdelningen kunna 

upphandla, det har man varit dålig på inom alla andra sektorer än vägbyggnad, 

hittills. De här skärgårdstrafikupphandlingarna som har gjorts har varit delvis di-

lettantiska vill jag påstå. Vi har ett idealläge nu när det kommer en ny Föglöfärja, 

att inte sätta in den direkt i det här extremt dyra systemet, som torde vara världs-

rekord i dyrhet när det gäller att driva sjötrafik. Jag är säker på att det är världs-

rekord. Vi borde inte sätta in den nya färjan i det systemet, vi föreslår därför i en 

motion att man ska omedelbart konkurrensutsätta och driftprivatisera den verk-

samheten. Samma har vi beträffande Åva-Jurmo trafiken där vi i en finansmotion 

förslår också detta. Jag hoppas att finansutskottet tar allvarligt på de här försla-

gen från vår sida, som innebär långsiktiga besparingar och möjligheter till en bätt-
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re service för skärgårdsbefolkningen. Det måste ju ändå vara det viktiga när det 

gäller skärgårdstrafiken.  

Jag gläder mig åt att i den allmänna debatten och ute i skärgården också, har 

allt fler börjat inse detta att vi måste vara mera kostnadseffektiva i vår trafikpoli-

tik. Det får inte vara huvudsakligen av sociala skäl motiverad verksamhet, tack.      

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Jag tycker att det är bra med en konstruktiv vilja att hjälpa till. 

Finansmotionen, om allmänna motiveringarna som Roger Jansson som för-

sta undertecknare, har lämnat in är intressant att läsa. Det är intressant att 

också höra ltl Roger Jansson i sina analyser. Det jag tog fasta på i inledning-

en, var kommunernas situation. I nuläget står de relativt orörda tack vare, 

bibehållna landskapsandelar och sysselsättning. Sysselsättningen går hand i 

hand med företagens verksamhetsförutsättningar. Så länge företag går bra, 

kommer också landskapets kommuner att inte drabbas av arbetslöshet. 

Därmed kommer man att klara ekonomin. Det är en väsentlig skillnad att 

man nu faktiskt också kan ha med sig erfarenheterna från 90-talet där det 

gick betydligt sämre. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är i huvudsak korrekt resonemang som vi kan vara överens 

om. Det finns redan idag faktorer som kommer att innebära minskade in-

komster för kommunerna. Utvecklingen av företagsbeskattningen kommer 

att gå ner, alla kommuner är inte så beroende av det. Den största kommunen 

och några kommuner till är särskilt beroende. Utflaggningen kommer att in-

nebära att de personliga inkomstskatterna drabbas av det. Vi vet inte hur fö-

retagsvärlden drabbas och hur lönekakan kommer att krympa där. Vi hoppas 

att det inte ska bli allvarligt. Det drabbar kommunerna direkt när det sedan 

sker. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Det är helt riktigt att det är många faktorer som påverkar kom-

munernas ekonomi. Med erfarenhet från Eckerö, där både samfundsskatt 

och kapitalskatt har haft en stor inverkan, var det ändå dock sysselsättnings-

läget, med den största arbetslösheten i landskapet på 13,2 % som var det som 

gjorde det största ekonomiska avbräcket i kommunen, när man förvandlar 

en inkomst till en utgift. Därför har också regeringen nu väldigt starkt fokus 

på möjligheter till åtgärder i en situation när arbetslöshet uppkommer. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Jag avstår, jag sparar tid.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Notera att ltl Roger Jansson sade att landskapet tappar 40 miljoner 

av klumpsumma. Jag tycker det är en vilseledande terminologi. Klumpsum-

man går ner från en hög nivå. Rensar man då med de här prisförändringarna 

så är vi tillbaka på 2003-2004 års nivå. Det ger ett annat perspektiv. Det är 

nämligen så att klumpsumma har vi för flera år fram framöver, om inte nå-

gon annan kommer med en snabb lösning på skatteövertagande. Man måste 

anpassa sig till klumpsumman. Om jag har tolkat Frisinnad Samverkan rätt 

vill man anpassa den offentliga sektorn till det som är normal klumpsumma. 

Om det är så, skulle jag understöda det.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Ja, vi är bundna till klumpsumman där flitpengen beror delvis på 

oss själva, där PAF medlen bara delvis beror på oss själva, och tyvärr kanske 

alltför mycket på andras insatser. Vi vill analysera hur den långsiktiga in-

komstnivån ser ut med det systemet. Vi vill att kostnadskostymen anpassas 

till det. Det är målsättningen med vårt arbete i vår grupp, jag antar att det är 

samma hos finansministern. Vi kan antagligen vara oense om inkomstnivå-

erna, men det bör inte vara så stora skillnader när det gäller den långsiktiga 

inkomsten, fram tills vi ev. får ett annat system. På besparingsåtgärderna 

kan det finnas ideologiska skillnader som kan vara ganska stora. Vi hoppas 

att skillnaderna inte ska vara så stora mellan oss och er.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag tror att det här resonemanget måste man driva vidare. Jäm-

för man med Finland och Sverige och ser på deras konjunkturpolitik så är 

normen, översatt till åländska termer, att också i högkonjunktur ska vi lägga 

undan 10 miljoner. I lågkonjunkturen kan man räkna med att man har mot-

svarande underskott. Vi behöver inte göra en upplåning. Vi har haft de reser-

ver med klumpsumman som gör att vi kan föra denna aktiva konjunkturpoli-

tik. Om det inte går riktigt illa de närmaste åren så kommer vi att klara oss 

ur det här ganska bra, även med klumpsumman eller t.o.m. tack vare klump-

summan.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det här förutsätter att landskapsregeringen klarar av de sparbe-

ting de själva har för 2009 och som de själva har för 2010 fullt ut. För vår del 

anser vi att de dessutom bör ha ytterligare sparbeting för att komma närma-

re de siffror som vi har. Då kommer vi tillbaka till diskussionen att klarar 

man av att nå dit normalt inom offentlig sektor, svaret är nej. Normalt klarar 

man inte det. Man måste ställa målet lite högre, så att man nu kommer nå-

gorlunda tillräckligt långt. Här tror jag det finns skillnader just nu i resone-

manget. Jag hoppas att vi kan brygga över den klyftan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Tack ltl Roger Jansson för ett intressant anförande. Jag kan i 

egenskap av centerpartist omfatta stora delar av det som förts fram. Också 

det som finns i er finansmotion. Det var några saker jag ville ta fasta på. Det 

första gäller räkenskapsverket. Det har på intet sätt varit Centerns intention 
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att decentralisera ansvaret. Delat ansvar är ingens ansvar. Det ekonomiska 

ansvaret måste finnas ute på respektive avdelning och enhet, det är vår be-

stämda uppfattning. När det gäller diskussionen kring ökad intern byråkrati, 

så är det inte heller något som vi förespråkar. Om det kan uppfattas så, är vi 

beredda att revidera oss. Vi vill istället avbyråkratisera. Avslutningsvis vill 

jag tacka för det stöd och engagemang som ltl Roger Jansson har för skär-

gårdstrafiken, som för mig som skärgårdsbo, är ett av de viktigaste område-

na. Det är nämligen det som är förutsättning för allt liv i skärgården, tack.     

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! När det gäller räkenskapsverk är det bra om ni funderar på risken 

med en för stark centralisering i regeringspartierna. Vad som åtminstone 

måste ligga kvar ute på enheterna och på avdelningarna så är budgetansvar 

och budgetuppföljningsansvar, att det är väldigt tydligt. Blir man av med alla 

ekonomiska styrinstrument, också rent administrativt, har erfarenheten vi-

sat att man tappar det här nödvändiga ansvaret för ekonomin som helhet via 

budgetinstrumenten. Jag varnar för det. När det gäller finansförvaltningsla-

gen så är det under beredning. Det kommer väl så småningom hit, det som 

finns på nätet idag är lite skrämmande måste säga. Jag hoppas att Centern 

och Liberalerna kan göra något åt det som politiker.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! När det gäller räkenskapsverket vidhåller jag igen att vi har en 

samsyn i den här frågan. Det är självklart att det ekonomiska ansvaret måste 

finnas ute på respektive enhet och hos den som det berör. Det måste finnas 

en tydlighet i regelverket o.s.v. Jag har nog också uppfattat att det är den 

samlade landskapsregeringens intention att så skall det vara. Det är helt na-

turligt. När det gäller finansförvaltningslagen, så ber jag att få återkomma i 

mitt anförande, tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Det som ltl Thörnroos tog upp i sin första replik, om skärgårdstrafiken, så 

förvånar det mig lite att Frisinnad Samverkan och Centern nu skulle vara 

överens om riktlinjerna för en kostnadseffektiv skärgårdstrafik som kan ge 

bättre service till skärgårdsborna med samma pengar. Tongångarna har inte 

varit så alla tider. Jag gläder mig verkligen om vi nu kan börja föra en sådan 

konstruktiv diskussion. Jag ser med intresse fram emot finansutskottets 

åsikter i den frågan. Här är det lätt att vara väldigt konkret om vi ska komma 

ifrån de här extrema kostnadsbelastningarna som landskapsregeringen har 

lagt särskilt på avtalen, som torde vara i världsklass.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Det gläder mig att ltl Jansson för en konstruktiv debatt. Att vi 

alla i den här salen tar ansvar över den ekonomiska situation som råder i 

landskapet Åland, det inger ett gott hopp. Jag har fått lite stöd för åtgärder 

på min avdelning, vilket också gläder mig. Närmast det här med radion och 

enhetslånen, det är bara tacka och ta emot att vi har en samsyn i de här frå-

gorna. Den här diskussionen om kommunikationsenheten, det här arbetet 

startades av landskapsregeringen. Det tillsattes en arbetsgrupp i november i 
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fjol som gick igenom den här långa sessionen, och tittade på olika frågor här. 

Man hörde olika aktörer, bl.a. förvaltningen och åländska medier. Även de 

politiska partierna har uttalat sig i frågan. Det gjordes en kartläggning av 

problemen. Det fanns åsikter på informationen som gavs ut. Det här utmyn-

nade i det som står i tilläggsbudgeten. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi är som sagt var i en ny ekonomisk situation nu. Vi kan inte 

göra såsom på min tid som lantråd. Då det kom in så mycket pengar och man 

kunde ändå spara jättemycket och har råd med utökning av personalen när 

man tyckte att det är nödvändigt. Lagtinget pressade på att det skulle utökas. 

Vi är i en annan situation nu, det vet vi alla. Man måste på ett bättre sätt 

kunna utnyttja, när det gäller den här verksamheten, den fantastiska perso-

nal som vi har i Helsingfors- och Stockholmskontoret som har gjort otroliga 

insatser med enormt små resurser. Att ytterligare förbättra det utan att sätta 

en ny chef här, måste ju vara huvudspåret.   

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Jag håller med det som ltl Jansson sade om beskrivning av våra 

Ålandskontor i både Helsingfors och Stockholm. Det här förslaget, som vi 

har lagt fram från landskapsregeringen, innebär det att man ska indra två 

tjänster och en tillfällig tjänst ska avslutas. Det ska då formas till en kommu-

nikationschef. Egentligen innebär det att förvaltningen blir slimmad och att 

tre tjänster ska bli en. Även det parti som ltl Jansson företräder har också 

sagt i sina utlåtanden att det här en god idé med en kommunikationsenhet.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är lite vilseförande att säga att en tjänst ersätter tre. Det är i 

huvudsak helt andra funktioner i de tjänsterna. Det är något annat som 

kommer bort. Det är naturligtvis så man ska göra i en personalförsörjnings-

plan sedan som vi förväntar oss, man gör omflyttningar och prioriteringar 

mellan avdelningarna. Här gör man en felaktig prioritering när det gäller nya 

funktioner, det är det vi säger.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Innan jag går in på detaljerna, tittar vi lite på siffrorna övergripande. 

Vi kan utläsa från tilläggsbudgeten att underskottet kommer att vara 136 miljoner 

euro om två år om ingenting görs.  

Om de förslag, som landskapsregeringen aviserar, genomförs kommer under-

skottet att vara ca 76 miljoner euro. Det är 60 miljoner som landskapsregeringen 

säger att man är beredd att spara. Det är en nettominskning på 11,9 miljoner euro 

i den här tilläggsbudgeten. Resten skjuts på framtiden. Det saknas beslut på hur 

man ska gå vidare, det har jag kritiserat i många sammanhang.  

Finansutskottet var i december ovanligt tydlig. Man gav en fullständig bakläxa 

till det budgetförslag som landskapsregeringen lade fram, gör om det här. Det om-

fattade ett enhälligt lagting. Redan då diskuterades att det krävs strukturella för-

ändringar. Att börja med detta arbete först i mars är alldeles felaktigt. Att sedan 

komma med en 2 % nedskärning rakt av på momenten utan att, någon inkl. land-

skapsregeringen, kan utläsa konsekvenserna av det. När man som lagtingsman 
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försöker få reda på vad konsekvenserna är så står det bara "se allmänna motiver-

ingen om generella besparingsåtgärder". Ingen blir klokare av det. De här 2 % är 

ungefär luften som man tagit bort ur momenten. Det är för litet och för diffust! 

När jag hörde Centerns gruppanförande så blev jag verkligt orolig vart vi riktigt 

ska komma med det här.  

Herr talman! Om vi tittar på det som politiker gillar d.v.s. att fördela pengarna, 

tittar vi tillbaka, var det väldigt många som var oroliga om vi kommer att klara av 

den här frikopplingen att vi får klumpsumman, att själva bestämma hur vi ska an-

vända pengarna. Vi kanske har klarat det lite väl bra, det visar dagens situation.  

Själva grunden för välfärden är intäkterna. Det är ingen som bygger ett hus hel-

ler utan att man börjar med grunden. I vårt samhällsbygge diskuterar vi oftast ta-

ket och väggarna först. Vi diskuterar aldrig grunden d.v.s. intäkterna.  

I vår motion så ser man på den ekonomiska situation vi är idag. Det har på ett 

ovanligt tydligt sätt åskådliggjort bristerna med ett ekonomiskt system som inte 

innehåller den nödvändiga kopplingen mellan intäkter och utgifter. Finska staten 

har utöver de minskade skatteintäkterna, som recessionen medfört, aktivt gått in-

för att sänka skattetrycket. Man har tagit aktiva beslut därom som man fortfaran-

de står fast vid. För att lyckas med det här har statsförvaltningen en längre tid ef-

fektiverats och omstrukturerats. Det här är ett omstruktureringsarbete som inte 

ens är uppstartat på Åland. Därför säger vi i motionen att man måste få fart på det 

här projektet.    

Vi nämner också utredningen om det skattefinansiella utjämningssystemet 

mellan landskapet Åland och staten, 1990-talets erfarenheter. Vi nämner att det 

pekar på svårigheterna att ändra avräkningsgrunden som Centern var inne på. 

Det leder till att systemet, som från början var tänkt att innehålla en viss flexibili-

tet, tenderar att bli statiskt, vilket utgör ett av flera motiv att frångå klumpsum-

mesystemet. Den här utredningen, som jag nämnde tillsammans med skattegrup-

pens rapport från 2007 och det året före publicerade, s.k. Roslin utredningen, ut-

gör ett omfattande underslagsmaterial. Nu om någonsin föreligger det ett behov 

av att kraftfullt driva frågan om ett åländskt övertagande av beskattningsrätten 

vidare. Där noterade jag att finansminister Perämaa och jag hade ganska samma 

analys, varför det åländska näringslivet går bättre än näringslivet i Finland. Där-

emot kanske vi inte drog exakt samma slutsatser d.v.s. den olyckliga kopplingen 

till den finska statsekonomin som vi har per automatik.  

Det finns väldigt mycket utredningar. Det skulle vara dags att tillsätta en par-

lamentarisk kommitté för att, på basen av de här utredningarna, försöka komma 

fram till en gemensam linje över partigränserna. Trots de utredningar som redan 

finns så minns vi alla att finansminister Perämaa ville ha mera utredningar. Detta 

fantastiska sätt att begrava ärenden i! Han beställde då från ÅSUB olika scenarios. 

Enligt vad jag har förstått, är den här skatteutredningen klar, den var klar före 

påsk. Finansministern Perämaa sade att den snart blir offentlig. När man ifrån 

oppositionens sida försöker få ut den så har landskapsregeringen satt sig på den, 

mer eller mindre. Under Perämaa sitter den stadigt, jag menar på det sätt att vi 

inte får ut den före landskapsregeringen har behandlat den. Det är lite synd för jag 

tror att det skulle vara ett verkligt bra underlag för dagens debatt om vi hade läst 

in oss på det här.  

Kan det vara så att den visar så otroligt goda motiv för ett skatteövertagande att 

man inte vill ha fram det nu. Eller vad beror det på? Det finns ett stort intresse, 

inte bara från Ålands Framtids sida, att ta del av den här utredningen. Oavsett vad 

den visar, så har jag många gånger sagt, att modeller som visar om vi vinner eller 
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förlorar på det ena eller andra ekonomiska systemet, det är inte det som är det in-

tressanta. Frågeställningen om vi klarar av en egen beskattning, är betydligt in-

tressantare. Likaväl som vilket kommunfullmäktige som helst klarar av skattein-

strumentet, varför skulle inte Ålands lagting klara av det?  

Ltl Erland pratade om det här med instrument, skattinstrumentet kan leda till 

problem. Han pekade på Island och de Baltiska länderna. Han sade också, som jag 

uppfattade det, att skattinstrumentet är inte allena rådande i sig, det gäller att an-

vända det på ett klokt sätt. Att vi har ett system där vi kan driva en så klok eko-

nomisk politik som möjligt. Det finns alltid en latent förmåga, det är alltid så att 

folk växer med ökat ansvar.  

Väldigt många av de åländska högskolestuderande i Sverige säger att det inte 

finns tillräckligt intressanta och utmanande arbetsuppgifter i det åländska sam-

hället. Man har bestämt att man inte söker sig tillbaka. Det är oerhört tråkigt. Jag 

tror att det är här är något som skulle leda till en nödvändig vitalisering av hela 

det åländska samhället.  

Ltl Barbro Sundbacks hemmafru liknelse är onekligen bra och beskrivande. 

Den kan också vara, som sades i hennes anförande, att kvinnors list överstiger 

mannens förstånd, många nickar instämmande. Men jag tror inte att Finland-

Åland riktigt har den relationen att man med kvinnans list kan få precis vad man 

vill ha. Maken Finland lyssnar ju faktiskt aldrig, det är min uppfattning. Min tro 

är att kvinnor brukar ta ut skilsmässa när de ser att mannen aldrig lyssnar. Här är 

det nog för Ålands Framtid att skärpa till sig innan Socialdemokraterna åker ifrån 

oss när det gäller den här biten.  

Herr talman! Kommunernas roll för samhällsekonomin är också oerhört vä-

sentlig om vi ser till samhällsekonomin som helhet. Den krismedvetenheten, som 

vi har olika grader av här i lagtinget, finns inte på samma sätt ute i kommunerna. 

Det finns inte några heliga kor utan vi skriver i motionen att landskapsregeringen 

ska lägga fram förslag om den framtida kommunstrukturen i syfte att erhålla 

största möjliga effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Samtidigt som nivån, på 

den samhällsservicen medborgarna har rätt att kräva, fastslås. Därmed inte sagt 

att nu är det kommunsammanslagning punkt slut. När en så stor del av den 

åländska samhällsekonomin rundas via kommunerna så gäller det också att man 

får den sektorn med i det här arbetet. Annars, finansministern, kommer det att 

misslyckas.   

När det gäller landskapets personal, om vi tittar på personalbokslutet för 2007, 

kan man notera att 300 anställda vid landskapsregeringen exklusive ÅHS märk-

väl, uppnår pensionsåldern fram till 2017. Det finns mycket man kan göra här. 

Det gäller att man systematiskt går genom avdelning för avdelning för att fastslå 

en klar målsättning över vilka de centrala arbetsuppgifterna är för respektive en-

het.  

Ett par kommentarer om de olika momenten i tilläggsbudgeten. När det gäller 

huvudtiteln lagtinget, där föreslås ingenting såsom brukligt är ifrån landskapsre-

geringens sida. Vi förslår där, att kanslikommissionen ges i uppdrag att, se över 

hur de generella besparingsåtgärderna kan uppnås under momentet. Om man 

kanske sänker lönen med 5 % för ledamöterna, det låter jag vara osagt. Jag tror 

det är oerhört viktigt att vi går i bräschen när det gäller inbesparingar. Där håller 

jag helt och hållet med det som ltl Sundman sade. Detsamma gäller också land-

skapsregeringen, där skriver man bara att man ska titta på olika externa projekt. 

Ser vi hur det var under 1993-1994 då hade landskapsregeringen en bemanning 
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på enbart fem ledamöter och avstod bl.a. från semesterpenningen för att föregå 

med gott exempel.  

Därför föreslår vi i vår finansmotion att för att uppnå nödvändiga besparingar 

ska landskapsregeringen utöver ovanstående exempel komma med ytterligare för-

slag under momentet för att inspirera förvaltningen i ekonomiskt hänseende. Jag 

hoppas att finansutskottet kan titta speciellt på hur vi ska få folk ute i förvaltning-

en att bli krismedvetna. Att se till att nu gäller det faktiskt att göra sitt bästa, nu 

måste vi spara om vi inte börjar ifrån toppen, var ska vi börja då? Lagtinget och 

landskapsregeringen måste där föregå med gott exempel, enligt mig.  

När det gäller detta med gott exempel är det helt orimligt att Finansavdelning-

en är den enda avdelningen där konsumtionsutgifterna fortsätter att öka. De bor-

de, i likhet med tidigare nämnda, föregå med gott exempel. 

Jag ser att jag börjar gå över tiden, vilket jag inte brukar vilja göra, herr talman. 

Jag har kanske lite tid innestående sen tidigare korta anförande.  

När det gäller Social och miljöavdelningen är det inget nytt förslag. Men kanske 

enträgen vinner. Vi har många gånger föreslagit att man skulle ta in en utomstå-

ende konsult för att granska att ÅHS drivs på ett så kostnadseffektivt sätt som 

möjligt. Där måste man också titta igenom verksamhetsmålsättningarna om de är 

de rätta om resurserna är anpassade till det. Jag vill framhålla att det krävs en 

tydlig och preciserad åtgärdsplan över vilken nivå vi ska ha på sjukvården på 

Åland och vad som ska utföras utanför landskapet.  

Vi vill också initiera den tanken, inom Social- och miljöavdelningen, att man 

ser på möjligheterna att bygga upp ett nätverk för ideellt hjälparbete på olika ni-

våer nära patienterna. Det här har jag nämnt tidigare, det är stort i England och 

det också förekommer i Sverige. Det här tror jag man kunde få igång på Åland 

bara man sköter det på rätt sätt.  

Jag hoppar över näringarna vilket jag egentligen inte skulle vilja göra.  

Till sist när det gäller Trafikavdelningen, vill jag ge Runar Karlsson en eloge, 

han visar att man är på rätt väg. Däremot det här pratet om beställare och utföra-

re, att man ska sitta och utföra och beställa av varandra, det måste man få bort. 

Utförarverksamheten, den ska konkurrensutsättas, det ska privata entreprenörer 

sköta. Det gäller, precis som ltl Roger Jansson sade, att se till att det finns kompe-

tens som klarar av de här upphandlingarna. Privata entreprenörer är företagare, 

de är duktiga, om man inte har kompetensen att göra upphandlingar så kan det 

helt plötsligt bli dyrare än vad det har varit tidigare. Det här måste förstärkas, 

tack.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Intressant att ta del av ltl Anders Eriksson och Ålands Framtids 

stora motion om allmänna motiveringarna, det är två andra partier som ock-

så kommit med det. Det är konstruktiva och bra förslag som kommer här, 

men jag blir lite fundersam över två saker. För det första, sade ltl Anders 

Eriksson att han hade sparförslag för lagtinget, men i mitt exemplar så står 

det att han har sparförslag för landskapsregeringen? Då pekar han på semes-

terpenning. Det finns ingen semesterpenning för landskapsregeringens le-

damöter så jag ville bara förtydliga det. Jag har sedan en fråga till beskriv-

ningen att Finland skulle utgöra en förebild. Till viss del så gör man det ge-

nom den omstrukturering och de skattesänkningar man har gjort men man 

lånar istället. Jag tycker det att vore väsentligt att höra ltl Anders Erikssons 



  

 Plenum den 17 april 2009 kl. 9.30 411 

inställning till att man finansierar ett underskott i statsbudgeten med lån i 

storleksordningen 30 miljarder euro?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vill tacka först för berömmet, att det var konstruktiva och bra förslag, det 

känns bra, även om jag vill säga att jag inte är speciellt nöjd med motionen 

själv. Vi hade velat ha mera tid att jobba med de här frågorna.  

När det gäller omstrukturering av den finska statsförvaltningen har jag 

konstaterat på flera olika områden, som jag har kommit i kontakt med, att 

under en längre tid har man jobbar målmedvetet för att effektivisera, för att 

slimma. Man har olika mätetal där man mäter effektiviteten, hur mycket be-

sluts det tas o.s.v. Ingenting av det här har ju startat upp på åländsk sida. Det 

är olyckligt att vi är ihopkopplade med den finska staten. Det är det som ut-

gör själva grunden för våra intäkter. Hade vi en egen beskattning behövde vi 

inte alls gå i takt med finska staten på det sätt som vi måste göra nu om vi 

ska klara av vår ekonomi.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag delar helt och hållet med ltl Anders Erikssons åsikter om 

att den omstrukturering man har gjort i riket har varit planerad och väl-

genomförd också. Det är ett föredöme, tycker jag. Jag ville ha svar på om ltl 

Anders Eriksson tycker att det är en bra metod nu att den sittande regering-

en lånar 30 miljarder? Det skulle innebära att vi skulle låna motsvarande 159 

miljoner euro på Åland för att finansiera det underskott som den finska sta-

ten drabbas av. Det är ju någon som ska betala, antagligen efter nästa val, 

även där. Det har påtalats här redan. Vår väg som vi har initierat är ändå att 

föredra. När det gäller beskattningsbasen, jag stöder helt och fullt den mo-

dellen att vi själva fick rå över den beskattning vi vill ha kontroll över, både 

över våra intäkter och över våra utgifter. Det fick jag lära mig min första dag 

i politiken i lagtinget.     

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sista var väldigt glädjande att det från Centerns sida också klart och tyd-

ligt sägs att man vill ta över beskattningen. Det känns bra. När det gäller om-

struktureringen man har gjort i den finska statsförvaltningen, där har vi syn-

barligen samma åsikt. Tack vare kopplingen, som vi har till den finska in-

täktssidan i budgeten, måste vi också genomföra samma sak, annars hamnar 

vi ekonomisk olycka. Det ser vi redan att vi börjar göra.  

Som svar på näringsminister Mattssons direkta fråga, det är klart att jag 

inte tycker att det är någon bra metod att man från finska statens sida lånar. 

Jag kan inte påverka det speciellt mycket. Däremot försöker jag påverka att 

den åländska samhällsekonomin ska skötas på så bra sätt som möjligt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman!  Finns det likheter mellan Gustav Vasas behov av pengar och dagens 

finanskris? Det var år 1526 när familjens Vasa firade jul och friden stördes av att 

Hansakompaniet krävde tillbaka de pengar som Gustav lånat.  

Lundaspexarna gjorde i varje fall den parallellen vid sitt studentspex i höstas. 

En sak är säker, den gamle kungen hade det lättare, han hade ju kyrkan att ta 

från. Nu fick han idén att reformera och brandskatta kyrkan. 

I gårdagens Hufvudstadsblad läste jag rubriken att drömmarna lever mitt i kri-

sens Finland. I en av de svenska drakarna lästa jag att svenskarna reser på charter 

trots finanskris. I morse när jag cyklade in på jobb kunde jag konstatera att reno-

vering pågår i många hus just nu.  

Förhoppningen väcktes om att Åland känner trygghet, att vi tar oss ur den här 

krisen men att det finns en medvetenhet och förståelse för att det kräver att vi 

måste jobba annorlunda vara mer flexibla och säkert ge avkall på en del av våra 

krav. 

I regeringen har vi varit noga med att se till att vi inte riskerar tillåta att spar-

samheten skall leda till passivitet. Detta i en tid som kanske kräver mer än någon-

sin tidigare kräver aktiva, och träffsäkra insatser, som så snart som möjligt kan 

börja dra oss upp ur lågkonjunkturen. 

Våra grannar, Sverige och Finland lånar stora belopp för att klara budgetunder-

skottet och framhållen vikten av att värna offentlig sektor i lågkonjunktur. Land-

skapsregeringen har som mål att klara sig ur finanskrisen utan att uppta externa 

lån men medger villigt att vi måste använda av våra sparade medel och även göra 

budgettekniska manövrar där vi lånar av oss själva och därmed riskerar att förlora 

placeringsvinster till förmån för att slippa ränteutgifter.  

Finanskrisen på Åland är speciell såtillvida att det är den offentliga ekonomin 

som blöder främst och mest. Det väcker en välkomnande debatt om vårt ekono-

miska system och vår bristande möjlighet att kunna påverka vår ekonomi efter-

som vi styr över utgifterna men till mycket liten del över inkomsterna. Vi kan bara 

konstatera att klumpsumman drabbar oss i svåra tider.  Till hösten kommer land-

skapsregeringen att presentera ett skattemeddelande då vi fortsätter den intres-

santa debatten. 

Det viktigaste i den här tilläggsbudgeten är att på kort och lång sikt få ner kon-

sumtionsutgifterna. Vi skall ta oss ur finanskrisen på ett genomtänkt sätt och 

möta framtiden med en mindre men ändå effektiv offentlig sektor. Det är vårt sätt 

att värna den offentliga sektorn. Vår räddningsplan som ska föra det åländska 

samhället genom krisen. 

En mindre offentlig sektor som ändå inte skall späda på arbetslösheten utan 

omorganisera så att det i möjligaste mån går att få pusslet att gå ihop. Varje ökad 

procentenhet i arbetslöshet kostar samhället 170 000 euro. Något som är viktigt 

att ta i beaktande i strategin. För att möta detta har vi systematiskt under en läng-

re tid noggrant analyserat alla vakanser så att omplaceringar i största möjliga mån 

skall kunna erbjudas de personer som drabbas av att verksamheter upphör. 

Att föreslå inbesparingar är svårt. Det krävs mod och det krävs att ta ansvar. I 

den här budgeten finns dels kostnadsminskningar 2009 på ca 12 miljoner euro 

medan vi i den allmänna motiveringen har framfört landskapsregeringens mål-

sättningar och ambitioner och pekar på där förändringar behöver ske. 

Ramarna för 2010-2012 för de olika avdelningarna kan ni ta del av på sidan 12. 

För Utbildnings- och kulturavdelningen betyder det att vi 2010 skall närmare 2,5 

miljoner i mindre utgifter i överförings- och konsumtionsutgifter. Det är oerhört 
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mycket pengar och ett idogt arbete pågår på avdelningen för att kunna förverkliga 

detta. 

I det läge vi befinner oss i är det viktigt att alla tar ansvar för att hålla ihop 

Åland och värna sysselsättning och välfärd. Landskapsregeringens bedömning är 

att det först till hösten tydligt kommer att kännas att vårt samhälle är i kris. Där-

för har det också varit en pedagogisk utmaning att få förståelse för att det är nöd-

vändigt att göra insatser och försämra i det service utbud som vi som är vana vid. 

Det har varit ett omfattande och krävande arbete att komma fram till de före-

slagna åtgärderna och mycket arbete återstår. Vi har inga dåliga eller onödiga 

verksamheter. Det är mänskligt att förändringar som föreslås minskas eller av-

vecklas möter protester. Varför just den här verksamheten? Från landskapsreger-

ingens sida är vi lyhörda och intresserade av lagtingets synpunkter på de föreslag-

na förändringarna och självklart öppna för alternativa lösningar, om sådana pre-

senteras. Det vore ingen konst att föreslå förändringar om vi hade dåliga verk-

samheter att ta av, allt som görs är viktigt och värdefullt.  

Men om jag tillåts relatera till Gustav Vasa där jag inledde så har vi ingen kyrka 

att reformera och kräva in skatter av, vi är tvungna skärskåda hela verksamheten 

och se var vi kan göra inbesparingar som påverkar utbildningen så lite som möj-

ligt. 

Vi har haft flera ledstjärnor och viktiga frågor vi ställt oss i arbetet inom utbild-

nings och kulturavdelningens område. Vad är viktigast? Vad hör till vår kärnupp-

gift? Var finns motorerna och drivkraften? Ett mål har varit att inbesparingarna 

inte skall drabba barnen, vi har inte rört resurserna till grundskolan. Det är inte 

alla som har klarat att göra samma prioritering som vi. I t.ex. Vanda har man 

tvingas höja gränsen för gruppstorlekar till 36.  

Ytterligare har vi fokuserat på gränsdragningen mellan kommun och landskap. 

Hittills har vi haft råd att inom utbildningsområdet vara relativt generösa när det 

gällt gränsdragningen mellan kommunernas och landskapets ansvarsområden. Vi 

har hittills kunnat vara generösa att låta utbildningar starta med för få sökande 

och vi har grupper som i vissa kombinationer har färre studerande än vad regle-

menten egentligen tillåter. Det kommer vi inte att ha råd med längre. 

Vi har också granskat och sökt verksamheter där det kan finnas överlappningar 

och sökt lösningar för hur dessa kunde undvikas och sammanföras för att effekti-

vera utan att servicen skulle minska. Vi presenterar flera ambitioner och pekar på 

verksamheter var vi tror att vi skall finna utvecklingsmöjligheter genom att göra 

större omorganiseringar. Mer konkret kommer dessa förändringar att presenteras 

inför budget 2010.  

Vi har lagt mycket arbete på att ta fram var vi kan spara men också vidlagt oss 

vid att ha ett system för att stimulera. Inom förvaltningen finns föreberett åtgär-

der så att vi kan ta hand om krisen. Vid sysselsättningsbrist är utbildningsinsat-

serna mycket viktiga.  

Jag kan nämna några exempel. 

Fortbildningsåtgärder kan bli nödvändiga vid fall av permitteringar. Detta be-

hov kan komma att finnas både inom den privata som den offentliga sektorn. 

Inom ramen för ESF-programmet kan arbetsplatser få finansiering för att utbilda 

personalen. 

Inom gymnasialstadiet kommer det att behöva finnas en beredskap att skapa 

ad hoc lösningar snarare än att utöka utbildningsplatserna på gymnasialstadiet. 

Våra små förhållanden ger sällan tillräckligt med underlag för hela grupper med 

samma utbildningsbehov. 
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Öppna högskolan, i kombination med våra gymnasieskolor och det lagstadgade 

institutet för yrkeskurser, utgör tillsammans en resurs som bör kunna agera när 

det finns behov av utbildningsinsatser. 

Läroavtalsutbildning är en form av effektiv vuxenutbildning. Landskapsreger-

ingen har i årets budget utökat anslaget och via lagstiftning även givit möjlighet 

till företagare. 

Vi har ett Kursinstitut i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning. Det var 

aktivt bl a under krisen på 1990-talet. Kursinstitutet kan arrangera sysselsätt-

ningsfrämjande utbildning och yrkeskurser. Under den förra lågkonjunkturen 

gjordes årliga sysselsättningsplaner upp efter att regelbundna möten hållits med 

branschen och avdelningarna inom landskapsregeringen. Därefter vidtogs de sys-

selsättningsfrämjande åtgärder som efterfrågades. 

Valideringsprojektet som pågår på utbildningsavdelningen kommer att bli ett 

viktigt instrument för att värdera hur mycket utbildning enskilda personer behö-

ver för att kunna omskola sig eller utbildningskomplettera. Det kan också bidra 

till att förkorta utbildningsinsatsen och därmed även göra den billigare. 

Landskapsregeringen har haft stor hjälp av förvaltningen för att ta fram både 

förslag till stimulans men även sparåtgärder. Inledningsvis samlade vi alla bud-

getansvariga till en uppstart där alla verksamheter uppmanades att ta fram förslag 

på hur man kan spara 2 % på konsumtionsutgifterna. Parallellt har även arbetats 

med större förändringar på längre sikt. Stort arbete har lagts ner på att finna de 

bästa förslagen på förändringar och också hjälpt oss att ta fram konsekvenserna 

och rimligheten i våra förslag. Vi har också månat om att alla som personligen be-

rörs av våra förslag skall få individuell information och samtliga avdelningar har 

även samlats till avdelningsmöten där avdelningscheferna informerat innan in-

formation har gått ut till allmänheten.  

Som nästa steg kommer nästa vecka samarbetskommittén att behandla försla-

gen till förändring och även facken kommer att involveras. Inom kort kommer 

även vi att sammankalla till ett nytt möte med budgetansvariga för att förbereda 

budgeten för 2010. 

Herr Talman! Finanskrisen, draksådd eller chans till förnyelse? Löd en rubrik i 

en dagstidning för ett tag sedan. 

Med draksådd menas utspridande av fördärvbringande åsikter eller läror, eller 

en handling som leder till ödesdigra följder. 

För den här landskapsregeringen finns ingen tvekan. Vi tror på förnyelse och 

utveckling och vågar ta möta och ta ansvar för morgondagen så att vi trots att vi 

har mindre pengar att röra oss med skall klara att ta Åland ur den grop som fi-

nanskrisen gräver i vårt samhälle just nu. 

Lätta att fastna vid det som vi inte längre kan göra. Viktigt att se på vad vi sat-

sar på och vad vi gör. Vi satsar på en högklassig hantverksutbildning. Vi bygger 

Ålands Sjöfartsmuseum. Alandica har just slagit upp portarna och är en välkom-

men motor i det landbaserade turismen. Mina kollegor har satsningar inom sina 

områden. Våra investeringar och stimulansåtgärder är motsvarande utgående 

från vår befolkning i storleksordning med USA, med råge! 

Människor med bildning och kompetens är en viktig motor i samhället. Särskilt 

när man går in i en lågkonjunktur. Men det är hög tid att effektivera resursan-

vändningen, öka samarbetet och få ut mer för mindre. Vi går en spännande ut-

veckling till mötes med en reformering av gymnasialstadiet med profilering och 

nära samarbete med näringslivet och med utökade valmöjligheter för våra stude-

rande. Sjöfartsutbildningen går emot en spännande utveckling. 
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Under 2009 har mycket spännande att se fram emot. Framför oss har vi Öspel, 

beachvolley på toppnivå, två lag i fotbollsligan, massor av kulturevenemang och 

flera tävlingar i yrkesskicklighet inom hotell och restaurangbranschen samt. 

många spännande möten bla ett stort europeiskt möte på Åland i höst. Tack herr 

talman!   

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack herr talman! Eftersom de här områdena intresserar mig mycket, har 

också skrivningarna intresserat mig mycket vad berör utbildning. Jag vill 

gärna veta lite mer om vad som döljer sig bakom de här skrivningarna. Vilka 

dubbla utbildningar är det man menar som man helt enkelt ska eliminera? 

Kommer Naturbruksskolan, Navigare och Läromedelscentralen att avveck-

las? Sedan säger man vilka projekt som fortsätter, men man säger inte vilka 

som inte fortsätter. Hur är det med Bomarsunds besökcentrum, är det ned-

lagt?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller dubbla utbildningar så finns det inom vårdut-

bildningen, utbildningar som erbjuds både på gymnasialstadienivå och på 

högskolenivå. När det gäller sjöfartutbildningen har vi samma sak, exakt 

samma utbildning ges på både Sjömansskolan och Högskolan. Det är några 

exempel, det kan finnas flera, det är dessa som jag råkar veta om just nu.  

När det gäller Läromedelscentralen och Navigare så ska dessa göras om. 

Läromedelscentralen ska vi under året se på hur vi kan utveckla det, t.ex. IT 

baserat eller på något annat sätt, eftersom kommunerna inte är särskilt in-

tresserade av den verksamhet som bedrivs. Vi har inte det färdigt ännu och 

vi ville tala om för lagtinget att det här är ett av de områden som vi ska se 

över. Likadant med Navigare, det finns många bitar som överlappar mot 

Ålands Handelsläroverk, med nätbaserat vuxenutbildning o.s.v.   

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tolkar jag det rätt att det handlar bara om ett par tre utbildningar? Inte 

kock- och elektrikerutbildning som också finns också på flera olika håll. Jag 

förstår vicelantrådets svar så att Naturbruksskolan och Navigare och Läro-

medelscentralen inte läggs ned, utan de förändras i någon mån, och Bomar-

sund är borta.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är inte så mycket man hinner säga på en minut. I tilläggs-

budgeten står klart och tydligt, när det gäller hotell- och restaurangutbild-

ning, att den ska sammanföras under Hotell- och Restaurangskolan. När det 

gäller el utbildningen, det som skiljer dem åt är att ena har kraftströmsut-

bildning, den andra har inte. Klart att de ska göras om, vi kan göra det redan 

under den här tilläggsbudgeten, var det ligger i tid har jag inte hunnit se på.  

När det gäller Bomarsund så finns det inte med här, det fanns inte heller 

med i budgeten 2009. Vi har ingen ändring i stället för det som står i budge-

ten för 2009. När vi har den klar och bjuder ut den och får en rimlig prislapp 

så kommer vi till lagtinget och äskar pengar för det. Det finns ingen föränd-

ring alls när det gäller Bomarsund. Vi kämpar på med taket och med driften.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen skriver på sid. 18 att landskapsregering-

en konstaterar att kostnaden för Ålands Naturbruksskola är för höga i förhål-

landet till antalet studerande. Så här har det varit i alla tider. Landskapsre-

geringen anser att tillgången till en högkvalitativ utbildning inom naturbruk 

ska tryggas. Det låter bra det. Min första fråga är, varför har man inte beak-

tat det här i den yrkesutbildningsutredning som man just har lämnat till lag-

tinget? Det begriper jag inte. Det andra jag ville veta, när man skriver på sid. 

19 att organisationen av och prioriteringar vid Museibyrån ses över. Vad av-

ser landskapsregeringen rent konkret med denna korta mening?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Tack för de frågorna. När det gäller gymnasialstadiereformen 

så fokuserar vi där, som rubriken säger, på organisationen. Just därför att 

man inom organisationen i varje budget ska kunna komma med framåtsyf-

tande förändringar. Det är ingenting som hindrar att en skola helt skulle för-

svinna och den modellen skulle ändå fungera hur bra som helst. Den är en 

modell som är gjord för utveckling. När det gäller naturbruksutbildningen 

har jag stora planer för hur det här skulle kunna kombineras med bl.a. Yr-

kesskolan och Hotell- och Restaurangskolan och med Handelsläroverket. Jag 

har ingen lust att i detalj presentera det här, eftersom jag inte vet om alla de-

lar är realistiska. Jag vill också försäkra mig om att det är ekonomiskt bra att 

göra innan vi presenterar dem. Det kommer vi med till budgeten för 2010. 

När det gäller Museibyrån så har den inte utpekats som något vi specifikt ska 

spara på i den här budgeten, däremot vill vi göra en genomgång och en upp-

följning framförallt av den organisationsförändring som har gjorts. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är väldigt glad för min del för svaret beträffande utbildning 

i naturbruk och hur man ska trygga det framöver men på ett mera kostnads-

effekt sätt. Det är samma tankar, som jag har, som jag kan stöda. Jag ska 

med intresse se på vad utbildningsministern kommer med för förslag. Svaret 

beträffande Museibyrån var ju faktiskt väldigt otillfredsställande. Det var 

kanske p.g.a. av tidsbrist. Det är en verksamhet som vi tillsammans, Centern 

och Frisinnad Samverkan och någon till tidigare har varit ganska konkreta 

med hur man ska göra o.s.v. Är det så att det inte, i den här regeringskonstel-

lationen, går att göra någonting? En regering sprack ju tidigare, p.g.a. den 

här typen av resonemang.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag upplever att Museibyrån just nu håller på att finna sina 

former efter den genomgång man hade i den förra regeringen, där 14 tjänster 

mer eller mindre plockades bort. Nu behöver vi ha en genomgång också av 

den organisationsförändring som gjordes några år före det. Därefter ska vi 

också titta på prioriteringar. Vi kommer till det läget att vi inte kan fortsätta 

göra allting om vi ska minska personalen där. Vi måste prioritera och be-

stämma oss för att den här biten inom Museibyråns verksamhet ska vi sluta 

göra. Det är den prioriteringen, som jag avser att göra och också kunna pre-
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sentera för lagtinget, så att man kan plocka bort bitar i så fall att man anser 

att Museibyrån ska minska ytterligare. Då vill jag också presentera att då slu-

tar vi med den här verksamheten, för vi kan inte osthyvla bort mera från Mu-

seibyrån. Det finns inga pengar kvar att göra några små inbesparingar. Se-

mesterpenningarna har de solidariskt gått inför allihop på Museibyrån nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Vi står inför den största ekonomiska nedgången sedan 1930-talet, 

kanske ännu större hävdar en del analytiker. Tilläggsbudgeten visar att Ålands 

BNP kommer att minska med 8,8 % åren 2008-2010. Resultatet är det mest nega-

tiva sedan ÅSUB började göra konjunkturmätningar. Den enda bransch, som hy-

ser en försiktig optimism är IT sektorn. 

Herr Talman! Det åländska näringslivet har flera mycket tuffa år framför sig. 

Den ekonomiska krisen medför i första hand minskade offentliga finanser. Spar-

förslagen är knappast tillräckliga med tanke på att vi enligt förslaget kommer att 

ha ett underskott på närmare 90 miljoner år 2012. Blir krisen ännu djupare blir 

underskottet desto större.  

Hur skall vi återskapa balans i vår ekonomi? Vad gör vi efter 2012? När är un-

derskottet återbetalt och landskapet har den likviditet vi har i dag? 

Jag ser fram emot ÅSUB: s skatteutredning, som förhoppningsvis visar på 

många möjligheter för Ålands framtida ekonomi ifall vi kunde ta över en del av 

beskattningsverktygen. Det gäller främst den indirekta beskattningen, där jag an-

ser att den moms vi betalar på Åland är mycket större än 0,45 % av rikets totala 

momsinkomster.  

Vi har en flitpeng på direkta skatter. Vi borde även ha en flitpeng på indirekta 

skatter. Alternativet är att låta Åland själv ta hand om den indirekta beskattning-

en. Herr talman, det gäller alltså att öka på inkomsterna och minska på utgifterna. 

Att regeringen föreslår avyttrande av fastigheter som det inte finns ett klart be-

hov av är bra. Det gläder mig särskilt att landskapsregeringen som största ägare i 

Ålands Industrihus Ab stöder planerna på att bilda ett skilt bolag för ITiden, vilket 

skulle möjliggöra en försäljning av kontorslokaler när och om priset är det rätta. 

Nästa år skall Ålands Radio- och TV klara av sin verksamhet med endast li-

censmedel. Ålands radio kommer naturligtvis att prioritera hur verksamheten 

skall bedrivas framöver. Det behöver inte betyda att alla TV utsändningar tas bort. 

När pengarna inte räcker till måste Ålands Radio välja vilken verksamhet de vill 

fortsätta med.  

Regeringen skriver i också budgeten att ramen för Ålands hälso- och miljö-

skyddsmyndighet som kommer att minska med i stort 10 %. Myndighetens orga-

nisation är något överbyråkratisk i dag. Det bra att landskapregeringen kommer 

att föreslå förändringar och förenklingar i lagstiftningen för att undvika byråkrati.  

Herr talman! Det är viktigt att hälso- och sjukvård fortsättningsvis är ett hög-

prioriterat område. ÅHS har ett nära samarbete mellan de närliggande remissjuk-

husen, Åbo universitetssjukhus och Uppsala akademiska sjukhus. 

Kostnaderna för vården utanför Åland är en nödvändig och ständigt växande 

utgiftspost. Så kommer det även att vara framöver, eftersom vården blir allt mer 

specialiserad och den medicinska utvecklingen medför att man kan göra allt mer 
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komplicerade ingrepp. Vård utanför Åland kommer därför troligen att bli vanliga-

re. Samtidigt blir befolkningen allt äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov. 

Herr talman! Jag anser att vård på svenska är en självklarhet som man alltid 

måste kunna garantera vid vård utanför Åland. Utgående från dessa förutsätt-

ningar är det viktigt att ÅHS styrelse noggrant analyserar vilka olika alternativ för 

att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Det sägs ofta att vården i Finland 

är billigare än vården i Sverige. Då man jämför kostnaderna mellan olika vårdin-

rättningar utgår jag från att man jämför kostnaderna för samma ingrepp, efter-

som kostnaderna mellan olika ingrepp varierar mycket. 

Landskapsregeringen har för avsikt att bolagisera en stor del av trafikavdel-

ningens verksamhet, bl.a. skärgårdstrafiken. Det bästa vore att börja privatisera 

när en ny tur eller linje sätts in.  

I praktiken blir det svårt att finna helt nya linjer, därför borde man passa på 

när nya färjor ändå måste skaffas. Den nya Föglöfärjan är snart här. Det vore ett 

ypperligt tillfälle att bolagisera driften från början om landskapsregeringen vill 

leva upp till sina ambitioner. 

Sedan vill tillägga, angående ett replikskifte här tidigare om hemmafrun och 

maken i Finland, om hemmafrun lämnas i sticket kan det vara möjligt att det kan 

leda till skilsmässa. 

Herr talman! Till slut vill jag citera några rader ur Gustaf Frödings dikt: ”Äk-

tenskapsfrågan”  

”En plog ska vi ha, en harv ska vi ha, 

en häst ska vi ha, som kan streta och dra. 

En täppa med bönor och kål och spenat! 

Erk du! 

Maja du! 

Så ska vi ha t! 

Erk du! 

Maja du! 

Var ska vi tat? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Redan Fröding visste hur man skulle ta sig ur en finanskris, det 

är bra att ltl Slotte läser honom. Ltl Slotte sade att vi har värsta krisen sedan 

30-talet och jag tror att lantrådet har sagt att det är värsta krisen i självsty-

relsens historia när det gäller ekonomin. Det verkar som om alla skulle ha 

glömt krigsåren 1939- 1945 värsta krisen var då, kära vänner. Slotte menar 

att man skulle överta som första åtgärd de indirekta skatterna. Det är den 

mest svåradministrerade av alla skatter vi har. Den kräver en betydligt 

skärpt skattegränsredovisning jämfört med den vi har idag. Det är också en 

av orsakerna till att den är så svårberäknad och därför inte togs med i flit-

pengssystemet. Den direkta beskattningen däremot, det är det bästa när-

ingspolitiska, finanspolitiska och ekonomiskpolitiska instrumenten som en 

stat har, också för Ålands del det bästa regionalpolitiska.  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Roger Slotte, replik 

Tack herr talman! Angående beskattningen så sade jag i första hand i flit-

peng, om inte det kan genomföras så borde vi arbeta på att överta den indi-

rekta beskattningen och gärna all beskattning. Jag ser fram emot ett medde-

lande från ÅSUB. Jag hörde här att det skulle komma först i höst, det vänder 

jag mig emot, jag tycker vi borde få tillgång till utredningen redan till den här 

sessionen i vår, att vi kunde diskutera skattefrågan redan nu. Min uppfatt-

ning är att momsen som betalas in från Åland vida överstiger den moms som 

är i genomsnitt i Finland. Det borde finnas ett utrymme.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Roger Slotte och Roger Jansson har samma uppfattning där. 

Tyvärr har de här utredningarna, som har gjorts av tjänstemän på olika nivå-

er också på finansministeriet, talat ett annat språk. Jag förstår inte varför, 

jag kan inte själv godkänna beräkningarna. Beräkningarna har visat att vi 

inte ligger, när det gäller indirekta beskattningen, särskilt mycket över be-

folkningsandelen. Det är bra om man talar om att överta beskattningen att 

man talar om hela paketet, för då kan man få administrationen att fungera 

på ett rimligt sätt. Att bara överta mervärdesskatten skapar enorma byråkra-

tiska problem och för våra företag alldeles särskilt. Då kommer nog handeln 

med utlandet, icke Åland att minska betydligt. När det gäller ÅHS kan jag 

meddela att kostnaderna för samma åtgärd i Sverige och samma tidsan-

vändning är ungefär 100 % dyrare i Uppsala än vad det är i Åbo. Varför det 

är så kan man diskutera, om det är så att kostnadseffektiviteten i den svens-

ka offentliga sektorn är hemskt mycket sämre.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack herr talman! Angående ÅHS har jag svårt att bedöma hur det är. Jag 

vill att det görs en grundlig utredning i de här frågorna. Man måste också be-

akta vård på svenska, det har också en betydelse som Gun Carlson nämnde i 

sitt anförande. Däremot beskattningen tycker jag att det ultimata är att över-

ta alltihop om det är möjligt. Vi kan önska oss så mycket vi vill. Men om vi 

inte får det, var vi gör då? Därför måste vi jobba vidare, vi måste motivera 

oss. Jag ser verkligen fram emot utredningen från ÅSUB. Jag tror att stati-

stiken kan bevisa mycket, vad som är sanning får vi väl se framöver.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Det känns som om vi skulle stå i en riktig budgetdebatt den här 

gången, när vi diskuterar en tilläggsbudget. Normalt sett brukar tilläggsbudgetde-

batterna vara ganska lama. Det brukar inte hända så mycket. Det här känns riktigt 

inspirerande. Trots att situationen är som vi vet spänd och till vissa delar också 

jobbig så är det ändå inspirerande att som politiker kunna diskutera hur man kan 

lösa problem för framtiden.  

I uppdrag som finansutskottet gav till landskapsregeringen i sitt betänkande 

kring den ordinarie budgeten så fanns det att man skulle se över årets budget. 

Göra nödvändiga förändringar för att möta den ekonomiska krisen som var på 

uppseglande under den tiden som hade förflutit sedan landskapsregeringen lade 

budgeten till dess att lagtinget antog den. Vi har fått en del förslag, från opposi-
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tionens sida och från Frisinnad Samverkans sida har vi försökt att ytterligare vara 

med och hjälpa till. Det har inte varit det lättaste, vi får bara röra de moment som 

redan är öppnade. Där missade vi dessutom lite i en motion som jag var första 

undertecknare av. Det beklagar jag, men vårt syfte där var att få igång diskussio-

nen här i lagtinget om att också få vår kostnadskostym översedd. Vi trodde att 

man också hade öppnat det från landskapsregeringens sida, men så var inte fallet. 

Det här får vi diskutera vidare om hur vi kan åstadkomma saker från lagtingets 

sida. Nu är det tyvärr så att inte heller finansutskottet kommer att kunna föreslå 

några förändringar vad gäller lagtingets budget när det inte är öppnade moment.  

Jag ska presentera några av finansmotionerna gällande årets budget, men först 

några ord om ramarna. De ramar som nu ligger visar på att landskapsregeringen 

tar steg framåt för att se de problem som den ekonomiska krisen medför också för 

Åland. Man visar också till vissa delar att det finns tankegångar att göra de här 

strukturella förändringarna. Skrivningarna är vaga, här hoppas vi att finansut-

skottet kan vara med och stärka upp de skrivningarna och ge råg i ryggen åt land-

skapsregeringen att fullfölja det som man antyder att man tänker göra.  

Det finns annat bra i ramarna som kan lyftas upp, allmänna avdraget är kvar 

det är bra för att inte sprida ute krisen i samhället. Man har en diskussion om al-

ternativa driftsformer, vi har bort bankerna o.s.v. Allt det här har nämnts tidigare, 

men jag vill ytterligare en gång lyfta det som också är bra.    

Det som kanske också saknas i det här, när det gäller strukturella förändringar, 

är diskussionen om kommunstrukturerna. Man borde ha fört vidare det. Det har 

sagts många gånger i den här salen att engagemanget för en kommunstrukturre-

form ska komma underifrån. I höstas gav Ålands kommunförbuds stämma styrel-

sen i uppdrag att jobba med de här frågorna i samråd med landskapsregeringen. 

Det hade varit bra om det hade kommit ett svar från landskapsregeringen i det 

här skedet, så att man kunde börja jobba på att plocka fram ett underlag för en 

genomgripande diskussion om kommunreformen. Det tror jag nog man bör ha 

med sig i det fortsatta arbetet kring budgeten. Det är en så väsentlig fråga för 

medborgarna om hur servicen ska produceras. När vi tittar på vart en stor del av 

landskapets överföringsutgifter går, så är det till kommunerna. Man bör också 

kunna titta för att se om det finns pengar att här spara och göra saker och ting ef-

fektivare.  

En diskussion om beskattningen har utspunnit sig här, framförallt i ltl Slottes 

senaste anförande. Jag vill också säga att det hade varit bra om man hade kommit 

ytterligare ett steg längre att kunna föra den diskussionen redan i tilläggsbudgets-

diskussionen. Vi vet att ett underlag är på gång och vi kommer förhoppningsvis 

att få diskutera de här frågorna redan under våren. Det skulle vara viktigt att få 

göra det med tanke på att de frågorna är viktiga. Vi hade en diskussion i samband 

med ltl Gun Carlsons anförande som gällde att kunna påverka sina inkomster. 

Från vår sida är vi mycket intresserade av att kunna vara med och se hur vi kan 

öka vår möjlighet att påverka våra inkomster.  

Till våra konkreta förslag vad gäller den här budgeten som nu ligger. Vi har ett 

lagt förslag, finansmotion nummer 88 som handlar om inrättande om en tjänst 

som kommunikationschef. Det var upp i ett replikskift tillsammans med minister 

Roger Eriksson här tidigare. Där framkom det att vi från vår sida skulle ha före-

språkat av någon ny tjänst. Det vill jag med bestämdhet från talarstolen också ta 

avstånd från. I de diskussioner som fördes mellan partierna och landskapsreger-

ingen i den här frågan, lyfte vi fram att man bör se över hur kommunikationsap-

paraturen fungerar. Men det betyder på intet sätt att det handlar om att tillföra yt-
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terligare resurser. Framförallt inte i ett läge där man skär i kärnverksamheterna. 

Vi har full förståelse för att kommunikationen är ett viktigt redskap, att också i 

kristider kunna skapa en sammanhållning och kunna få ut ett korrekt budskap. 

Det måste också kunna ske inom nuvarande resurser. Man finansierar den de fac-

to inte bara internt inom just det som används idag för kommunikation. Man fi-

nansierar den också med indragning av andra typer av tjänster, t.ex. vaktmästar-

tjänster osv. Därför förslår vi i motionen att den här kommunikationscheftjänsten 

i det här läget, absolut inte ska inrättas.    

Vi har med tillfredsställelse kunnat notera att landskapsregeringen har följt en 

del av de tankegångar som vi hade när vi diskuterade budgeten tillsammans med 

landskapsregeringen innan den lades. En av de bitarna var bostadslånens finansi-

ering. Där slutar man att agera bank och låter istället marknaden sköta de här bi-

tarna. Vi ser att det finns ytterligare en bit här som man behöver titta vidare på. 

Det gäller dem som redan nu har tagit de här bostadslånen, enhetslånen. De sitter 

fast i ett krångligt regelverk när det gäller att kunna frigöra sig från dem för att 

kanske sälja dem och kunna skapa nya projekt. Tidigare fanns en lagstiftning som 

kunde användas för att på ett enkelt och smidigt sätt att få loss pengar för att 

kunna investera i nybyggnadsprojekt. Det tror vi att är bra för bostadsbyggande 

och för att få fart på den biten. Det har ytterligare en effekt. I dagsläget finns un-

gefär 50 miljoner euro låst i utlånade pengar. Det är pengar som kommer tillbaka 

till landskapets kassa, om man börjar lösa de här lånen. Pengarna kan användas 

för egna investeringar. Det är också det där första steget som vi ser som det vikti-

gaste.  

Därför förslår vi i finansmotion nummer 84 att landskapsregeringen skulle se 

över hur den här lagstiftningen kunde formuleras så att den reglering som nu 

finns blev lindrigare och skapa den här möjligheten för dem som har byggt med 

de här lånen att också kunna frigöra de pengarna. 

Herr talman! Till sist en finansmotion nummer 87, som handlar om Museiby-

rån. Jag sade inledningsvis att det har varit svårt för oss att veta var man kan gå in 

och göra förslag om inbesparingar eftersom vi inte sitter på samma bakgrunds-

kunskaper som landskapsregeringen gör. Vi vet inte hur mycket pengar som gått 

åt, vi har heller ingen aning om de resonemang som förs om vidare saker. Vi ville 

visa med den här motionen att vi kan tänka oss att vandra vidare vad gäller över-

synen av Museibyrån och förslår därför inbesparingar för köp av tjänster. Det här 

får finansutskottet titta vidare på hur man kan åstadkomma detta. För oss är Mu-

seibyråns arbete viktigt, däremot tillhör det inte det som vi anser att är kärnverk-

samhet. Därför vill vi via den här motionen peka på att här finns, enligt vårt sätt 

att se, ett ganska stort behov att se på möjligheten att kunna skära ytterligare.   

Jag hoppas att vi, via vårt motionerande, har visat på den pragmatiska syn vi 

har på budgeten. Vi vill vara med och föröka skapa möjligheter för att landskapets 

ekonomi också i fortsättningen ska ha goda förutsättningar. Vi ser att landskaps-

regeringen har gjort vissa steg. Vi har försökt att stötta på de områden där vi har 

anser att man går åt rätt håll och visa på ytterligare bitar som vi anser att man 

borde fundera vidare på, tack herr talman.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag tycker det skulle vara bra om ltl Ehn kan nämna någonting 

som man gör på Museibyrån som man tycker att man inte ska göra för de här 

120 000 euro som man ytterligare föreslår att man ska spara in när det gäller 

köp av tjänster. Även om summan är stor, köp av tjänster, finns det mycket 
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sådant som gräsklippning, klippning runt våra turistsevärdheter, i vissa fall 

tillfälligt anställda. Det finns också väldigt mycket verksamhet kring alla våra 

museala byggnader som är i form av köp av tjänster. Det är också en följd av 

inbesparing av personal som gjordes under förra regeringsperioden. När 

Museibyrån fick sparbeting på 2 % så hittade man ingenting att spara på 

utan man bestämde sig att solidariskt gå inför semesterersättningen.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! De konkreta förslagen från vår sida kommer att utebli i den här 

repliken. Orsaken är den som ministern själv sade. Vi har reagerat på att be-

loppet som sådant är stort. Vi har också delvis den bakgrundsinformationen, 

som ministern nu ger, att den tidigare omorganiseringen har lett till mera 

köp av tjänster. Vi vill ändå visa på att gå in och sätta ytterligare ett sparbe-

ting på den här verksamheten. Man kan också sätta trycket på landskapsre-

geringen att jobba med de här frågorna och att hitta på vilket sätt man ska 

göra de här bitarna. Där tror jag att finansutskottet har en uppgift i att titta 

på om de möjligheterna finns att göra den här inbesparingen. Det här ska ses 

från vår sida som ett sätt att initiera den här diskussionen för att fortsätta det 

som också ltl Roger Jansson var inne på i sitt huvudanförande.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Alldeles så här ur minnet nu, så inom museibyråns verksamhe-

ter finns Konstmuseet, Ålands Museum, fornminnesvården, våra turistiska 

sevärdheter och kanske annan verksamhet som jag inte minns nu här i has-

tigheten. Jag har tänkt att vi under 2010 nu ska gå igenom och faktiskt titta 

på om det är något av det här som vi ska sluta göra. Då har vi säkert möjlig-

het att spara ytterligare pengar. Men det finns inte mera utrymme att bara 

strama åt och dra in något till. Det enda jag kan tänka mig är att vi möjligen 

kan spara lite på restaureringsbidragen. Det är det enda jag har hittat som 

man kunde titta på. Samtidigt kan det ha en viss sysselsättandefrämjande ef-

fekt så det är en tveksamhet, därför valde jag att inte ta med det i det här för-

slaget.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vår intention har varit att försöka vara med i det här arbetet 

och ge inputten på de områden vi anser att man bör föröka fortsätta jobba 

med. Vad gäller Museibyrån kan det också nämnas att vi från vår sida var 

väldigt skeptiska till det sätt som man valde att hantera fornminneslagstift-

ningen här tidigare. Jag förstår att landskapsregeringen nu är ganska bun-

den vid det förfarande som gjordes. Det kanske hade funnits möjlighet att få 

en betydligt mera effektiv användning av slantarna. Om man hade valt att 

fundera lite vidare på det förslag vi gav och att ha så bråttom, att alltid lösa 

in fornminnen. Man också skulle kunna skjuta det på framtiden och ge fas-

tighetsägarna i framtiden, när man vill använda sig av sin egendom, möjlig-

het att då komma med anspråk med det om det är så att det inte fungerar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Värderade kollegor, lagtinget gästas av minister för jämställdhetsärenden, Sveriges regering 

Yanko Sabuni. Jag kan på lagtinget vägnar hälsa ministern med följe välkommen till Åland 

lagtinget. 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson 

Herr talman! Detta budgetarbete och denna budgetplan har varit speciell, såtillvi-

da att den ekonomiska situationen kräver större inskränkningar och större för-

ändringar än vad behövt göra på länge. 

Tilläggsbudgeten är bara en lite början av detta arbete. Planen 2010 och framåt 

är däremot en mera övergripande politik hur vi skall fördela de krympande resur-

serna. 

Nu gäller det inte bara att prioritera inom avdelningarna utan nu krävs det ock-

så att vi prioriterar mellan avdelningarna och det krävs strukturförändringar och 

säkert kommer det också att kräva att vissa offentliga åtaganden tas bort eller 

minskas. 

Vi måste nu, herr talman, alla samarbeta och tillsammans fördela bördorna så 

rättvis som möjligt. 

Ser vi på min egen avdelning, trafikavdelningen, så ser vi att trafikens tilläggs-

budget att anslagen minskas överlag och som kommer att delvis synas ute i sam-

hället och då menar jag bl.a. minskad busstrafik, minskad skärgårdstrafik och 

minskat vägunderhåll. 

Naturligtvis ser vi hela tiden över trafikkostnaderna så att en minskning av vår 

service till trafikanterna skall bli så liten som möjligt. 

Här har vi redan vidtagit vissa åtgärder. För att förmå våra minskade resurser 

att räcka längre. Vi har börjat med ekodriving för våra linfärjor, minskad beman-

ning på skärgårdsfärjorna, vi försöker anpassa turlistor bättre så att det blir billi-

gare, vi överväger tillfälliga permitteringar. 

För att möta de ännu mer minskade anslagen de kommande åren så har vi före-

slagit omfattande organisationsförändringar på trafikavdelningen. Detta för att 

kunna möta de minskade anslagen utan att alltför mycket minska på servicen för 

våra trafikanter. Kanske vi till och med kan minska våra anslag ganska mycket 

utan att alls försämra servicen för våra trafikanter. 

Efter att i många år har anpassat oss, genom naturlig avgång och genom an-

ställningsstopp, kan vi nu genomföra beställar- och utförarfunktioner fullt ut. 

Det här betyder att vi genom omställningar, kompetensväxlingar och naturliga 

avgångar inför byråchefer inom fyra olika områden: 

5 Vägbyrån som skall bl.a. handha upphandling och konkurrensutsättning av 

väginvesteringar och vägunderhåll. 

6 Bro- och hamnbyrån som bl.a. skall handha upphandlingar och konkur-

rensutsättning av hamn, färjfästen och broinvesteringar. 

7 Trafiktjänstbyrån som bl.a. skall handha upphandling och konkurrensut-

sättning av linfärjor och frigående skärgårdstrafik. 

8 Trafikförvaltningsbyrån som bl.a. skall handha det övergripande ansvaret 

över motorfordonsbyrån samt också vara avdelningens jurist. 

Den här förändringen, herr talman, betyder att vi ytterligare kan minska antalet 

personer på trafikavdelningen. Vi har de senaste 8-9 åren minskat med över 20 

personer. Minskningen fortgår och vi kommer att minska nästa år med ytterligare 

ett antal personer, genom naturlig avgång. Ändå behålla verksamheten, öka kom-
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petensen och också göra kompetensväxlingar. Vi får som sagt, äntligen en egen 

avdelningsjurist. Det blir färre anställningar och billigare.  

Herr talman! För att kunna konkurrensutsätta den egna verksamheten så mås-

te dessa utförarverksamheter bolagiseras. 

Därför kommer vi att bolagisera Motorfordonsbyrå och Möckelö verkstad, la-

ger, hamn och området, inom detta år. Detta har lagtinget tidigare gett oss full-

makt till. Arbetet pågår. Vi kommer snart i hamn med det.  

Vi vill nu också bolagisera vägunderhållet och skärgårdstrafiken. Här ber vi nu 

lagtinget om fullmakt för detta i denna tilläggsbudget. 

Investeringar vad gäller vägbyggen och grundförbättringar av broar, hamnar 

och färjfästen kommer att minskas på grund av minskade anslag. 

Nämnas kan att endast ca 15 % av trafikbudgeten består av investeringar och 

resten 85 % består av drifts- och överföringsutgifter. 

Herr talman! Våra ambitioner är att få en mer effektiv och billigare drift inom 

trafiken, enligt det organisationsschema jag just nämnde, så att vi kan komma ner 

i driftkostnader och överföringskostnader på ungefär 10-20 %. Det här kommer 

att möjliggöra att vi kan öka de nödvändiga investeringar som vi har framför oss 

med ca 2-3 miljoner och ändå ha en reell besparing inom Trafikavdelningen.  

Herr talman! Det krävs åtgärder, det krävs mod, det krävs styrka för att vi ska 

komma i hamn med det. Det krävs framförallt lagtingets bifall.  

Till sist herr talman kan jag med glädje konstatera, efter att ha läst motionerna, 

att landskapsregeringen och oppositionen till nästan 100 % är överens om den 

framtida trafikpolitiken. Jag kan se det både på Obunden Samlings, Ålands Fram-

tids och på Frisinnad Samverkans allmänna motiveringar, där det går ganska i pa-

ritet med våra ambitioner och det jag just har berättat för er här. Man har frågat 

efter privatisering och konkurrensutsättning. Nu har vi verktygen, om så lagtinget 

godkänner vårt förslag.  

Herr talman! Till sist så kommer det här att borga för en god service till våra 

trafikanter och till ett förmånligt pris för våra skattebetalare, tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tror att man från oppositionens sida vinner på att man inte 

i alla sammanhang säger att allt är åt skogen som regeringen föreligger utan 

också faktiskt berömmer när det är bra. I mitt anförande så gav jag en eloge 

åt trafikministern, jag delar hans uppfattning att vi står ganska nära var-

andra i många frågor. Jag har också sagt i media att det finns guldkorn i den 

här budgeten och det är bl.a. när man säger att man har för avsikt att kon-

kurrensutsätta eller införa turlistor på linfärjeverksamheten. Det är lite vagt, 

men ändå ett guldkorn. När det gäller den här beställar- och utförarverk-

samheten, så bör man skilja på det. Utförarverksamheten bör på sikt helt och 

hållet privatiseras, det är min uppfattning. Då gäller det att det finns kompe-

tens på avdelningen som kan sköta upphandlingarna. Där upplever jag att 

landskapsregeringen och trafikministern inte riktigt är i mål ännu, men rikt-

ningen är det rätta. Det var det jag gav elogen för.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag nu berättade här så kommer vi att införa, om lagtinget 

godkänner det, de här fyra byråerna. Där kommer kompetensen att finnas, 

den finns ju redan, och kommer att förstärkas med två nya personer som vi 

kan anställa genom att det finns en naturlig avgång på avdelningen. Det är 
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det en jurist och en annan expert inom upphandling. Kompetensen kommer 

att skaffas då, så att vi kan upphandla det. Vi vill bolagisera, som aktiebolag, 

all vår utförarverksamhet. Aktiebolaget kan man välja att behålla själv eller 

sälja ut delvis eller helt. Det där beror alldeles på vad politikerna tycker. Det 

här är en process som tar lite tid, man kan inte bestämma det idag. Allt mås-

te falla på plats och ske successivt. Men ganska snabbt kan vi komma igång 

med det här projektet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

En fråga då så att inte föreligger något missförstånd. Vi från Ålands Framtid 

brukar kanske vara lite mer tydliga, mera rakt på sak än vad många andra 

politiker är. Vi skrev så här: Trafikavdelningen organiseras så att beställare 

och inköpsverksamheten effektiveras, utförarverksamheten alltid konkur-

rensutsätts av privata entreprenörer. På sikt ska vi utföra verksamheten i sin 

helhet, privatiseras eller säljas till högstbjudande. Detta för att avdelningens 

inriktning mer blir planering, inköp och uppföljning. Delar trafikministern 

den visionen? Är det rätt väga att gå? Jag tror inte att det blir så mycket bätt-

re av att man gör ett bolag, som landskapet håller i, av den verksamhet vi har 

idag.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vi vill inte skrota den kunskapen som finns inom skärgårdstra-

fiken, linfärjorna och vägunderhållet. Däremot vill vi bolagisera den och be-

hålla den strukturen. Om sedan landskapet väljer att sälja ut eller behålla bo-

lagen själv är en annan sak. Det kan bli förödande om vi skrotar den, då för-

svinner ju en konkurrens, då kanske det finns bara en kvar som räknar på 

jobben. Vi vill behålla den egna verksamheten, så har man också gjort i Sve-

rige och Finland, men konkurrensutsätta den fullt ut, precis på samma sätt 

privata gör. Vi ska inte skrota den, då har vi snabbt monopolställning. Det 

kan mycket väl vara så att om man inte är konkurrenskraftig så måste man ju 

sluta, precis som alla andra privata får göra, om man inte får jobb. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag känner minister Karlsson som en man med fötterna 

stadigt på den åländska marken, en pragmatiker med skinn på näsan. Det 

finns lite frågeställningar med det här goda förslaget till beställare och utfö-

rarfunktionen. Man talar om att man ska förverkliga det fullt ut. Det framgår 

inte sedan utav vidare texten att man avser att göra det fullt ut. Beställar-

funktionen i fyra enheter den är klar och tydlig. När det gäller utförarfunk-

tionen, skriver man att det blir enheter som kan bolagiseras och/eller kon-

kurrensutsättas. En bolagisering inom landskapsregeringen ger ju egentligen 

ingen framgång utan ska man göra det här på ett bra sätt så måste utförare-

funktionens kalkylering vara konkurrensneutral. På samma sätt som det pri-

vata näringslivets kalkylering är, att alla indirekta kostnader också fullt ut 

beaktade. Är det detta man avser? 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Den absoluta ambitionen är ju förstås att för att det här ska 

fungera måste vi bolagisera vår egen verksamhet. Den måste konkurrensut-

sättas på lika villkor som vilket annat bolag som helst. Varför det står 

och/eller så kan det hända att vi vill göra något tidigare än vad den här orga-
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nisationen medger så att vi ska ha en möjlighet. Det kan finnas något som 

inte vi tänker på heller, att vi inte kan göra det här fullt ut. Vi vet inte, men 

den fullständiga ambitionen är att vi ska göra det här, det är helt klart. Så 

länge det finns konkurrens förstås.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tackar för svaret och jag gläder mig åt svaret. Jag hoppas 

att man verkligen gör det på ett sådant sätt också. Det är inte alldeles lätt att 

göra om en offentlig sektors tekniska funktioner just på det här konkurrens-

neutrala sättet. Är den politiska beställningen klar och tydlig, så ska det väl 

förhoppningsvis kunna gå. Landskapsregeringen har ett gyllene tillfälle att 

starta upp en konkurrensutsättning, när man får en ny färja. Man kan ju 

säga att fråga är lite sent väckt, för leveransen sker snart. Ledamoten Karls-

son har ju länge varit minister, jag antar att han har förberett en sådan här 

åtgärd. Hur snabbt kan man förverkliga när det gäller Föglölinjens nya färja. 

Uppfattar ministern att det kan göras relativt snabbt?  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vi kan inte göra det före vi har beställarfunktionen på plats. Ni 

har sagt här flera gånger, att vi måste kunna upphandla, vi måste lära oss 

upphandla, vi måste ha kompetensen. Den har vi inte före vi har beställar-

funktionen på plats. Där krävs det en ny person, som ska ersätta en annan. 

Det kommer att utannonseras efter den nya personen om lagtinget godkän-

ner det här paketet. Det oaktat, så inte har det någon betydelse, om man väl-

jer att konkurrensutsätta Föglöfärjan, om man gör det nu när färjan är ny el-

ler om man gör det när den är ett år gammal. Det har ingen betydelse, det 

behöver inte stanna upp bara för att den har gått ett år. Vi har ju personal 

anställd ändå nu, det spelar egentligen ingen roll.   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag har en fundering angående de skrivningarna på sid. 21 under 

trafikavdelningens område där man pratar om att man har för avsikt att 

konkurrensutsätta och eller införa turlistor för linfärjeverksamheten under 

2010-2013. Med det förstår jag att det ska komma någon form av beslut inför 

budgeten 2010. På sid. 74 står det att man minskar anslaget med 215 000 

euro. Avser man att införa turlistor och i så fall fr.o.m. när? Vad blir i så fall 

inbesparingen totalt för landskapet?  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! De här inbesparingarna som finns i tilläggsbudgeten så är bl.a. 

ett led av den här ekodrivingen. Vi klarar besparingar utan att göra turlistan. 

Men väljer vi att göra en turlista på t.ex. Seglingefärjan så kan besparingarna 

röra sig om ca 20-30 euro per år. Man har inte riktigt det där utrett, svart på 

vitt. Exakt hur vi kommer att göra är inte bestämt ännu. Vi tittar på det här, 

och att konkurrensutsätta är också en stark vilja att göra. Kan vi slippa turlis-

tor och nattuppehåll o.s.v. genom att konkurrensutsätta och få billigare så är 

det klart att trafikanterna väljer det. Det återstår att se, vi måste diskutera 

med kommunerna också.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vad jag förstå på det här svaret så är det ganska oklart ännu hur det 

här kommer att bli. När det kommer att bli och hur stor inbesparingen 
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kommer att bli. Man ska ju också räkna med att en viss beredskap måste fin-

nas på alla de här linjerna i så fall om man sätter turlistor och nattuppehåll. 

Den här diskussionen vad beträffar bolagisering, kontra privatisering, blev 

ganska oklar hur man avsett att göra det här ifrån landskapsregeringens sida 

och vad den här inbesparingen blir i så fall? Skulle det inte vara bäst att man 

helt och hållet privatiserar och inte bolagiserar?  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag hinner inte på en minut med det här. Det är så att vi inte 

vill skrota vår egen verksamhet och kompetens. Vill vi göra något så vill vi 

naturligtvis konkurrensutsätta vår egen verksamhet, att de konkurrerar på 

lika villkor som vilket privat bolag som helst. Då vet vi att vi har åtminstone 

ett anbud, vårt eget. Sedan hoppas vi att näringslivet kommer emot och räk-

nar på det och konkurrerar förstås på ett starkt sätt, så vi får billigare trafik. 

Att skrota vår egen verksamhet och sedan privatisera och tro att någon där 

ute ska räkna på det. Det kan vara så att vi inte får in ett enda anbud. Det vill 

vi inte ställa till med, det här ska göras på ett förnuftigt sätt så att trafiken 

verkligen blir billigare också.     

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Diskussionen avbryts här och fortsätter vid plenum på måndag den 

20 april 2009, kl. 9.30. 

Föredras ytterligare för remiss/ Ärendena 3-9 avförs och upptas vid ett senare plenum 
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(HM 14/2008-2009) 

4 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om tolkning vid myndighetskontakter 
(HM 39/2008-2009)/Smu/ 

5 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om miljövändlig städning (HM 2/2008-
2009)/Smu/ 

6 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ett pensionstillägg (HM 35/2008-
2009)/Smu/ 

7 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om solceller på lagtingets tak (HM 44/2008-
2009)/Smu/ 

8 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utvecklande av sophanteringen på 
Åland (HM 15/2008-2009)/Smu/ 

9 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om kärnkraft och slutförvar av radioak-
tivt avfall (HM 41/2008-2009)/Smu/ 

 

För kännedom 

Lagtingsledamoten Danne Sundmans enkla fråga om utfasning av aland.fi-domänen (EF 
16/2008-2009) 
Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak 

till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 16 april 2009. 
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Plenum slutar 
Nästa plenum hålls måndagen den 20 april kl. 9.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl. 15.54).  
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Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 29 ledamöter närvarande. 

 

Remiss, fortsatt behandling 

1 Landskapsregeringens framställning med förslag till första tilläggsbudget för år 2009 
(FR 15/2008-2009 samt FM 70-84 och 86-97/2008-2009) 
Diskussionen avbröts vid plenum den 17 april 2009. Diskussionen fortsätter.  
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! När finansutskottet behandlade budgeten i december för år 2009, 

tyckte vi redan att Åland befann sig i en svår ekonomisk situation, sedan dess har 

läget ytterligare förvärrats. Jag har stor respekt för att situationen är svår och att 

det politiska arbetet med prioriteringar är tufft att göra. Hittills har arbetet med 

2009 års budget förändrats genom att man har osthyvlat bort 3,5 miljon, slopat 

bostadslånen för 4 miljoner och tagit in närmare 3 miljoner från pensionsfonden. 

Förslagen på hur man ska gå vidare är ganska få. Jag har räknat under helgen, 

och kommit fram till att man avser att spara ytterligare 18 miljoner under 2010. 

Jag hoppas att regeringen korrigerar mig om jag har missförstått. Hur ska det 

egentligen gå till? De åtgärder som beskrivs här i texten att ska göras under 2010, 

ger lagtinget mycket lite vägkost kring vad man egentligen planerar att göra för 

strukturella förändringar. 

Hur ska man handskas med den här situationen vi befinner oss i? 

En mycket nyttig mental övning kunde vara att göra en nollbasbudgetering. 

Skapa allt från noll. Om vi skulle bygga upp den offentliga sektorn på nytt, med en 

ny inkomstbild som utgångspunkt, hur skulle den då se ut? Då kunde man ringa 

in det viktigaste och högst prioriterade. Ta sikte på en ny tid 2012-2013 då den of-

fentliga servicen ska produceras till lägre kostnader. Är det då en till en hållbar 

ekonomisk utveckling?  

Det här hade jag hoppats att regeringen skulle ha jobbat med under vinterpau-

sen. Istället förefaller det som om man i regeringen har gett enheterna order om 

att spara 2 % och sedan suttit och väntat medan enheterna jobbat med det. Man 

brukar undra vad de gör på banken efter tre, men jag undrar vad har landskapsre-

geringen egentligen gjort här i januari, februari när man inte jobbade med de här 

frågorna? Sedan satte man fart i mars, med en försenad tilläggsbudget som resul-

tat. Inte heller några lagframställningar fick vi under den här perioden. 

Det är ju uppenbart att man har ägnat mycket lite tid att tänka igenom och till-

sammans diskutera sig fram till strukturförändringar. Nog blir det oklart på vilket 

sätt man avser spara de 18 miljonerna från 2009 till 2010. 

Utbildningsavdelningen t.ex., där ska budgeten ner med ca 1,4 miljoner. Jag 

har satt lite prislappar på dess ludda skrivningar som finns. Det finns inga möjlig-

heter att komma ner till en konsumtionsutgift som sparar 1,4 miljoner med de åt-

gärder som man nämner här. Hur går det här ihop? Jag vet inte riktigt vad vi ska 

göra i finansutskottet. Det verkar som det finns ett hästjobb att göra för att kom-

ma vidare.  

Ledamot Gun Carlson var i fredags inne på att osthyvel är den metod som man 

kanske trots allt måste jobba med. Jag upplever att det är kanske det mest upprik-

tiga som har sagts, att det är osthyveln som kommer att gälla. Några andra struk-

turella förändringar har man inte klart för sig hur man ska göra. Det gör mig lite 

uppgiven, osthyveln går jämnt och slätt över alltihop, den gör att ingen verksam-

het kan bedrivas riktigt bra. 

Jag hade förväntat mig lite nya grepp, Det som nämns är som sådant som vi har 

diskuterat om och om ingen, allmänna avdraget, bostadslånen. Lite nya grepp 

skulle ha varit fräscht och intressant. 

I den fråga vi hittills fått klarast besked gäller MISE som ska läggas ner. Hur al-

ternativen ser ut har man ännu inte fått veta.  

Mycket förvånad blir man också att läsa om personal som själva får läsa i bud-

geten att de ska ”minskas”, men får omöjligen svar på sina frågor om vad som 
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menas med det. De här diskussionerna man har haft, inte är de förankrade bland 

personalen.   

Jag hade förväntat mig annat av det nya ledarskapet som ju skulle återupprätta 

tjänstemännen, lyssna och respektera de anställda. 

Lantrådet vädjar till samling i en svår tid. Det är riktigt, att nu krävs gemen-

samma ansträngningar. Men vem är det som ska samlas, och kring vaddå? 

Här i lagtinget har oppositionen klargjort att vi är beredda att ta vårt ansvar, 

men då måste vi få vara med i processen. Regeringen kan knappast få uppback-

ning om man kommer hit med konstiga, inte alls underbyggda förslag och tycker 

att vi ska vara eniga. 

Även de anställda kan säkert vara med på solidariska handlingar om man har 

ett gemensamt mål. Göra vissa uppoffringar för att vänner och arbetskamrater ska 

få behålla jobbet. Men det kräver samförståndslösningar som försiggås av diskus-

sioner och förhandlingar, inte att de berörda ropar efter svaren, men ingen svarar. 

Samling är omöjlig utan förankring, samling också omöjlig utan rättvisa. 

Varför ska t.ex. löntagarna, de offentligt anställda gå med på frysta löner om 

man samtidigt ser andra passera förbi i en gräddfil, med avtalslön. 

Inte heller är det ett gott förhandlingsläge om man vet och tillåter att de egna 

landskapsägda bolagen tar i bruk nya bonussystem som kan ge cheferna upp till 

15 ooo-20 000 euro extra per år. Varför ska inte de avstå sina rättigheter om per-

sonalen ska göra det i solidaritetens namn. Varför är det bara löntagarna som ska 

betala i den här samlingen? Varför inte också jordbrukarna? De ska fortsätta att få 

sina stöd och bidrag på samma nivåer som tidigare.  

Ska vi få till stånd ett samhällskontrakt mellan olika grupper i samhället och 

mellan partier, mellan det offentliga och näringslivet så måste det vara rättvist.  

Det måste inkludera alla, så att alla känner att de är med och tar ansvar och bi-

drar.  

Kanske det är dags att åka ner till Bryssel om notifiera om stödsystemen som 

gäller fram till 2013.  

Arbetslöshet ser vi inte mycket av än, vi ska hoppas att det förblir så. Inom 

byggbranschen är det redan klart. Om man läser ÅSUB:s rapport så är det sämre 

tider än på mycket länge. Det står i tilläggsbudgeten att det är uppenbart att en 

lågkonjunktur står för dörren. Här finns 80 000 euro för sysselsättningsfrämjan-

de utbildning. Vad menar man att det ska användas till? Det är viktigt att land-

skapsregeringen gör precis det som finansutskottet skrev i sitt betänkande i de-

cember. Att man riktar de här kompetenshöjande insatserna till olika yrkesgrup-

per för att höja konkurrenskraften när tiderna blir bättre.  

Ta en diskussion nu med byggbranschen, vad behöver de? Det finns hela tiden 

ett konkret att behov av fortbildning. Det kommer nya material, nya metoder, nya 

regler och lagstiftning. Byggarbetarna kunde utnyttja den här lågkonjunkturen till 

att höja sin yrkeskompetens.   

Bästa talman! Det finns mycket att säga, men jag är tre minuter över tiden. Jag 

får väl återkomma.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Gunell ställer önskemål om att alla ska vara med i lågkon-

junkturen på samma sätt. Dessvärre kommer det nog att bli på det sättet. Jag 

tror att lågkonjunkturen tyvärr kommer att få ett fotfäste i vårt samhälle. Det 

kommer att drabba det privata näringslivet. Människor kommer att bli vars-

lade, permitterade och förmodligen också uppsagda innan det här är klart. 
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Jag ser det som det sämsta av alltihop i den här lågkonjunkturen. Det finns 

ingen risk att inte alla kommer att vara med. Det är ett hästjobb att ta fram 

en budget, speciellt en tilläggsbudget som inte liknar någon annan i självsty-

relsens historia, åtminstone under nuvarande ekonomiska system. Det är 

inte lätt att göra strukturella förändringar. Ltl Gunell har själv suttit med i 

landskapsregeringen och inte förmått det. Det finns en realism i de ramar vi 

begär stöd för.   

Ltl Camilla Gunell, replik 

Skulle det inte ha varit bättre om landskapsregeringen redan i det här skedet 

hade gjort en stor del av jobbet, så att man kanske kunde ge de riktlinjerna 

redan nu. Lagtinget kunde ha behandlat dem och landskapsregeringen kun-

de gå igång med de nödvändiga förändringar som måste göras redan under 

2009. Nu skjuts allt upp till 2010. Vi vet hur det är med olika anställnings-

förhållanden, de anställda har rättigheter åtminstone ett halvår, kanske 

längre. Vi är snart inne på 2011. När ska effekterna av de här åtgärderna 

komma? Jag kan inte se att vi får se dem ens under den här mandatperioden.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Då kommer ltl Gunell att gå med ögonen stängda i så fall. Åt-

gärderna kommer att synas och märkas i samhället. Vi går in för att till den 

del det behövs lagstiftningsförändringar så sätter vi igång det arbete under 

våren. Vi kommer att vidta strukturella förändringar som beskrivs exakt i de-

talj i ordinarie budgeten för 2010. Det arbetet sätts igång denna vecka. Det 

kommer att kompletteras med det som lagtinget besluter om här i maj må-

nad, förmodligen. Det kommer att märkas. Det kommer att vara många hu-

vudrubriker på tidningarnas sidor, många första sidor där människor berörs 

och påverkas, tyvärr. Det här är en trist och beklaglig situation. Vi har axlat 

ansvaret för att genomföra det, som man inte har lyckats med tidigare.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det är ju ingen drömsituation att sträva till något sådant. Jag tycker inte 

alla gånger att de är de bästa åtgärderna heller att skjuta ut krisen på det sät-

tet i samhället. Där måste man ha kloka överväganden. Jag var med om det, 

2005, när det gäller 10 anställda, 14 tjänster på museibyrån. När fanns de 

kostnaderna som resultat i budgeten? Jag tror det var 2007. Sätts det här 

igång 2010 så går det åtminstone till 2012 innan man ser några konkreta re-

sultat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Gunell är missnöjd med det mesta, det är för sent, det är för 

lite, det är också för mycket, det är inte tydligt nog o.s.v. Det är klart att 

missnöje är en drivkraft men borde väl också från Socialdemokraternas sida 

ta nästa steg och utgå från att det här är en tilläggsbudget där man begär 

mandat för att göra saker som lagtinget ska godkänna eller inte godkänna. 

Jag är mycket förvånad över att vi har haft en lång debatt. Vi har en mycket 

allvarlig ekonomisk kris och Socialdemokraterna presenterar inga andra al-

ternativ än att klumpsumman ska bort och ersättas med någonting okänt.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag är väldigt oroad över att man skjuter problemen framför sig i stället för 

att ta itu med dem. Det är mitt mest allvarliga bekymmer. Det lagting som 

tillträder i slutet av 2011, vad ska de ta över? Det bekymrar mig.  

Ltl Olof Erland, replik 

Vi här i lagtinget har en uppgift att ange riktlinjerna för politiken. Land-

skapsregeringen har lagt fram ett förslag och det är det vi ska ta ställning till. 

Omfattar vi förslaget eller finns det alternativ? Jag är återigen mycket förvå-

nad över varför Socialdemokraterna inte presenterar en alternativ ekono-

misk politik? Här finns ett dokument, som är mycket väl genomarbetat och 

inte kommer för sent jämfört med andra tilläggsbudgetar. Det är ett gediget 

dokument. Missnöje finns det hur mycket som helst att jäsa ur. Men alterna-

tiven är det som jag efterlyser från Socialdemokraternas sida. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja bästa ltl Erland, det vore bra om vi skulle få veta vad det är vi ska omfatta 

eller förhålla oss till. Det är så oklart i de skrivningar som kommer från re-

geringen, vilka förändringar man avser vidta. Tror Olof Erland att de skriv-

ningar som finns här sparar 18 miljoner? Det tror inte jag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Av naturliga orsaker känner jag överhuvudtaget inte igen mig i 

ltl Gunells beskrivning. Vårvintern 2008, om man följde de ekonomiska ny-

heterna så trodde man aldrig att vi skulle gå ner i en lågkonjunktur igen, ev. 

en liten "dip". Budgeten för 2008, som Socialdemokraterna var med och lade 

hade ett isolerat underskott på 10 miljoner och innehöll 50 nya tjänster, så vi 

började på minus. Jag hittar heller ingenting om den här kreativiteten som 

Socialdemokraterna frågar efter. I 2009 års tilläggsbudget finns det förslag 

på momenten, allmänna motiveringarna är riktlinjerna. Vi lyssnar, vi har 

idel öra, lagtinget får gärna komma med förslag.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror inte vi ska skylla på vare sig den ena eller den andra i den här situa-

tionen. Det är ärligast att säga att alla har varit lika goda med att bidra till att 

välfärden har vuxit. Det är ju därför vi går med i politiken, för att vi vill för-

ändra och få till förbättringar. Inte hörde jag heller under de här åren, när 

Liberalerna satt i opposition, att det kom några stora inbesparingsförslag. 

Det var precis tvärtom. Det tycker jag vi inte ska stå och ropa efter varandra. 

Det ansvaret får vi alla ta som har varit med i regeringar. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag delar den uppfattningen till fullo, absolut. Vi kan också 

konstatera att det är ett lite annat läge nu, precis det som ltl Gunell påtalar. 

Vi befinner oss i en djup lågkonjunktur, de offentliga finanserna på Åland är 

i kris. Som sagt var, vi har idel öra, vi lyssnar ödmjukt på de förslagen som 

ev. kan komma från lagtinget.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

För min del tror jag att den situation vi befinner oss i, inte bara klaras av 

med en metod med osthyveln. Nu behöver vi kanske få en extern hjälp ut-

ifrån när det gäller att titta på våra strukturer. Vi blir väldigt hemmablinda 

inför hur vi har det. Vi kanske också måste ifrågasätta, om alla stöd och bi-

drag som vi har idag som går till jordbruk, skogsbruk och andra industrier, 

är nödvändiga i dagsläget. Eller finns det saker även där som man kan för-

ändra. Den här regeringen säger att det är löntagarna som ska betala. Det 

finns många moment i budgeten som man inte har öppnat. På det sättet ger 

man inte heller oppositionen möjlighet att beröra det. Vi kan bara förhålla 

oss till de moment som regeringen har valt att öppna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här anförandet kunde man ha skrivit på förhand. Klago-

partiet har hållit sitt anförande. Klassikern är att det ska sparas mera, men 

det får inte märkas på personalen. Hur det ska gå till när 60 % av våra utgif-

ter är löner skulle vara intressant att höra. Vad vi har gjort i januari och feb-

ruari är att vi har arbetat tillsammans med ledningsgruppen och de ansvari-

ga på avdelningar. Jag tycker det är en skymf mot vår personal att komma 

med ett anförande på det här sättet. Förankringsarbete har gjorts via led-

ningsgrupp och byråchefer. I vissa fall går det bättre fram och i andra fall går 

det sämre fram. Det är alla, som har jobbat med förändringar, medvetna om. 

Jag tycker också att ltl Gunell kastar sten i glashus. Vi har ett ganska stort 

arbete på museibyrån att klara oss efter dessa 10 personalminskningar som 

har gjorts. Vilka strukturella förändringar gjordes innan 10 tjänster drogs in 

på museibyrån? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vilka strukturella förändringar som gjordes över huvudtaget i landskapsre-

geringen 2005, det kan inte jag ta ansvar för. Det är en helt horribel fråga. 

Jag tycker det är viktigt att alla de förändringar som görs tas med i proces-

sen. Hur kommer det sig annars att tjänstemän måste gå ut i pressen och 

fråga. Vad menar ni med det här? Är det jag som ska gå? Vad är det som ska 

minskas? Är det inte rimligt att inkludera dem i diskussionen och säga att nu 

är det den här verksamheten vi diskuterar. Nu är det detta som ska föränd-

ras.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Lagtinget Camilla Gunell fråntar sig sitt ansvar från den tid hon var land-

skapsregeringsledamot. Visst var det ju så att det var under ltl Gunells tid 

som tjänsterna vid museibyrån drogs in. Om man har ett ansvar för det arbe-

te man gör, så gör man också en förändring före, så att verksamheten efteråt 

fungerar på ett bra sätt. Om jag minns rätt så tycker jag det fanns en hel del 

artiklar kring museibyrån också i tidningarna även om man har gjort ett för-

ändringsarbete. Det är helt uppenbart att Socialdemokraterna gör sitt allra 

bästa nu för att inte hjälpa till i den här processen.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi hjälper gärna till, men vi vill vara med också diskutera i ett tidigt skede 

och inte bara förhålla oss till saker och ting som är fruktansvärt otydliga. Vi-

celantrådet Britt Lundberg ställer mig många frågor, men jag ställde också 

henne många frågor som jag inte får svar på. Men de här skrivningarna ska 

man svara 1,4 miljoner på konsumtionsutgifterna för utbildning. Det finns 

inga åtgärder att förhålla sig till. Med de här skrivningarna är det snarare så 

att man bygger på med ytterligare utbildningar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! När man tittar på finansmotioner från Socialdemokraterna så 

visar de på flera höjningar. Det ska vara pengar tillbaka för utbildning i Nor-

ge, bostadslånen tillbaka, man ska inte röra pensionsfonden o.s.v. Det visar 

på svårigheter med att ändra i verksamheterna, det visar Socialdemokrater-

na själva på. Ltl Gunell sade att kanske det är bra med osthyvelmetod men 

kanske man inte ska använda en sådan benämning utan det är bättra att vi 

skulle lära oss begreppet generella inbesparingar. Fundera över vad är sam-

hället ansvar för välfärden, var går gränsen? Finns det någonting att göra 

där? Jag tror att det skulle vara det allra bästa man skulle kunna göra. Möjli-

gen sänka servicenivåerna, minska guldkanterna som vi har o.s.v. Jag håller 

med om att det ska vara ett rättvisetänkande, rätt igenom. Det var det jag 

också försökte säga.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det är svårt att göra strukturella förändringar. Vet vi vad vi menar med 

det begreppet? Det kanske vore bra om regeringen kunde klargöra och defi-

niera vad man menar med det. Under min tid i landskapsregeringen jobbade 

jag för en absolut tydlig struktur förändring, nämligen den om gymnasiesko-

lan. Den var man inte beredd att genomföra. Jag tror fortfarande att den 

modellen skulle ha sparat mest pengar på sikt och absolut varit den mest ef-

fektiva. Då backade man i sista minuten. Det är svårt att göra strukturella 

förändringar men man måste stå upp när det blåser, det är så.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Talman! Jag uppmanar ltl Gunell och alla andra medlemmar i finansutskot-

tet att fundera över hur stort ska samhällets ansvar vara för allt möjligt här 

på Åland. Då menar jag faktiskt att man borde se över det hela och inte bara 

fastna i små detaljer som det blir lätt. Det är en allmän uppmaning, försök se 

också på hur omvärlden har löst sådana frågor. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Finansutskottet kommer nog att ha mycket att göra. Det behöver man vara 

på det klara med. Det var lite det jag föreslog också, som man kanske gör 

inom andra sektorer, man utgår från en nollbasbudgetering som om ingen-

ting fanns. Man byggde upp det från början. Man diskuterade om det finns 

saker man kunde göra annorlunda. För 18 miljoner är mycket pengar! Det 

behövs nog mycket eftertanke innan man kommer fram till hur man kan 

minska med sådana proportioner.   
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! I det här anförandet kan man konstatera att Socialdemokrater-

na ägnar sig åt sin klassiska metod att nedvärdera och misstänkliggöra land-

skapsregeringen. Hur kan ltl Gunell veta vad landskapsregeringens ledamö-

ter har gjort under vinteruppehållet? Svaret är förstås att det viktiga för So-

cialdemokraterna och Gunell är att svärta ner landskapsregeringen och bli en 

frågeautomat. Jag kan nog försäkra om att landskapsregeringsledamöterna 

verkligen har arbetat med ekonomin och tilläggsbudgeten. Det har vi nog 

haft insikt ifrån regeringspartiernas sida. Däremot så saknas de konkreta åt-

gärdsförslagen när det gäller strukturförändringar från Socialdemokraternas 

sida.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är så, ltl Sjölund, att jag hade förväntat mig mera. Det kanske är så att vi 

måste sänka nivån på våra förväntningar. Jag hade trott att man åtminstone 

skulle komma med någon sorts lagpaket under det här uppehållet. Att vi 

skulle komma till ett arbete i mars som skulle innehålla några väsentliga bi-

tar att hugga tag i. Jag hade också förväntat mig en tilläggsbudget med mera 

substans och mera tydliga riktlinjer för framtiden. Jag upplever att man skri-

ver lite det ena och det andra där man inte, som jag ser det, räknat på vad det 

betyder i pengar. Att vi skulle få ihop till 18 miljoner till 2010, det kräver lite 

mera jobb.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Ltl Gunell hade recept på att man skulle gå till en nollbasbud-

get d.v.s. att man skulle starta från ingenting. Hur ska man kunna göra det, 

när den offentliga servicen bygger på lagstiftning? Att ända lagstiftningen 

genomgripande i hela samhället för att ändra budgeten, det tar lång tid. Det 

kräver mycket arbete. Det är ingenting som görs på några månader. Det 

finns inte en chans att göra det på några månader. För att ta en jämförelse 

här; när Socialdemokraterna kom i landskapsregeringen senast, lade man 

fram ca 20 lagförslag under sitt första år. Den här landskapsregeringen har 

lagt fram över 30. Det beklagliga i sammanhanget är att Socialdemokraterna 

genom den här apparitionen ställer sig på sidan om det ekonomiska samar-

betet. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

En sådan här nollbasbudgetering tror jag skulle vara en nyttig mental övning 

att genomgå. Nu är vi ett läge där vi måste få ett genombrott i tankesättet om 

hur vi ska strukturera våra verksamheter. Det är stora ekonomiska föränd-

ringar som vi ser framför oss. Jag tycker att ingen av oss ska ta lätt på den si-

tuationen. Jag tycker inte att någon gör det heller. Det kräver att man ägnar 

otroligt mycket eftertanke. Det kunde vara klokt att ta in lite konsult hjälp 

utifrån när det gäller att syna våra egna strukturer. Det är inte enkelt att se 

vad man kunde göra effektivare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Jag har en kommentar till ltl Gunells anförande när det 

gäller personalförändringar. Det finns klara regler för hur man går tillväga i 

sådana här situationer när man måste förändra inom personalen. En sak har 

jag reagerat på, många sätter likhetstecken mellan indragning av tjänster och 

avskedande av personal. Det betyder inte samma sak. Därför vill jag påpeka 

att det finns alternativ till omplacering i första hand som man tar till när det 

gäller personalen, om det så att det är en indragning av en tjänst där det sit-

ter en tjänsteman.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det känner jag till. Får jag fråga ltl Dahl: Tycker du det är rätt väg att gå att 

arbetsgivaren skriver i sin budget att går ni inte med på frysta löner under 

avtalsrörelsen 2010 då kommer ytterligare verksamheter att ryka? Är det en 

bra metod för att skapa ett gott diskussionsklimat med de viktiga grupper 

som det handlar om?  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Det beror väl lite på hur man läser det här. Det finns 

samma tankar inom kommunala områden. Man måste diskutera alla möjlig-

heter i ett sådant här läge när det gäller löner. Man kanske inte i första hand 

kan säga att det blir totalt nolläge men bara inflationsjustering är nästan ett 

nolläge.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror visst att man kan bli överens om återhållsam kostnadsutveckling 

bland de anställda. Jag tror visst det finns vilja till solidariska uppoffringar 

om målet är klart. Varför ska jag gå med på det här? Varför ska just vi göra 

det? Då tycker jag det är bra om det inte vid sidan om finns sådana som får 

fräsa förbi med avtalslön eller som kan åtnjuta bonussystem.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Till skillnad från alla andra partier i lagtinget, framförallt i op-

positionen, så saknas det ett alternativ till lösning. Under allmänna motiver-

ingarna har inte Socialdemokraterna klarat av att formulera någonting. Det 

är som min kollega vicelantrådet Lundberg sade, det är bara en stor klagolåt. 

Till den uppenbarliga fel informationen eller har ltl Gunell inte läst på 

sid.20, det sista stycket under Näringsavdelningen, som beskriver åtgärder 

vid arbetslöshet och andra arbetsmarknadsmässiga problem. Det står klart 

och tydligt att vi har en ganska god resurs i AMS. Det finns en verksamhets-

plan som innehåller allt detta som efterlyses och mera därtill. Jag ska dela 

ute den under eftermiddagen om någon vill läsa. Det är nödvändigt att påpe-

ka att vi ska väl ändå inte sätta igång att utbilda personal som är sysselsatta 

för tillfället.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det som landskapsregeringsledamot Mattson hänvisar till är projekt, ar-

betsmarknadskurser och sysselsättningsfrämjande utbildning. Jag skulle vil-

ja att det är kompetenshöjande, yrkesskicklighet kurser som tar sikte på det. 
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Det är det jag vill säga, efter att ha varit i diskussion med representanter för 

byggbranschen, det här behöver de. Det är dags att diskutera vad behöver ni, 

vad kan vi komma emot med? Kostnaderna kanske vi kan dela oss emellan.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är precis det jag säger. Allt detta om mer därtill finns. Kon-

takt med byggnadsbranschen tror jag att jag besitter på en nivå som räcker 

till i den här frågan. Jag har själv tillbringat 30 år av mitt liv i byggbran-

schen. Jag känner mycket väl till behovet av kompetenshöjning. De studier-

na brukar man gå frivilligt medan man är sysselsatt för att man får lite högre 

lön under tiden. Det är också en möjlig väg under arbetslöshet, framförallt. 

Det har varit anvisat och berättat. Jag rekommenderar en offentlig handling, 

verksamhetsplan för AMS. Där står det klart och tydligt beskrivet alla de åt-

gärder som är tänkta att vidtas.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag hoppas att Jan-Erik Mattsson har kapacitet att förstå vad människorna 

behöver inom byggbranschen, det tror jag också. Det är inte tydligt och klart 

vad här avses. Jag ville ge med min vägkost, efter diskussioner som jag har 

haft. Det här är viktigt, det behöver inte betyda att människor är i arbetslös-

het. Det kan vara en frivillig period när man i stället för att arbeta utbildar 

sig. Det gör att man är konkurrenskraftig när situationen förändras på nytt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Truman sade när han skulle förklara situationen under depressionen på 

30-talet att resektion är när grannen förlorar sitt jobb. Depression, det är när jag 

förlorar mitt. Ronald Reagan lade till en mening i samband med valrörelsen 1980. 

då sade han "Recovery is when Carter looses his job". Analogt på Åland kan man 

säga att vi få en återhämtning när vi byter lantråd. Det kanske är att gå händelser-

na i förväg och för långt men jag hoppas att vi inte behöver gå så långt att vi måste 

byta lantråd för att få en återhämtning i vår ekonomi.  

Lantrådet manar till enighet. Det här är en väldigt viktig signal att man manar 

till enighet. Det kan jag ställa upp på. Men till vad? Vad är det vi ska enas runt? 

Skrivningar som liknar "har för avsikt att", "ämnar att", "utreder om". Är det så-

dana skrivningar vi ska enas om och runt. Det vill inte jag enas om. Tydlighet är 

det som behövs i den här situationen, konkreta förslag. Jag får lätt den uppfatt-

ningen att det är vi i oppositionen som ska lösa problemet för regeringen, därför 

att man inte kan vara tydlig själva. Det vi borde ha sett i den här budgeten är att 

man valt ut vissa områden för 2009 så har man för att citera lantrådet "jobba 

stenhårt på det". Jag ska själv komma med några förslag som jag tycker att fi-

nansutskottet ska titta på. Man väljer ut några områden och försöker lösa de un-

der 2009 för att sedan återkomma i ordinarie budget 2010 med en fortsättning på 

strukturella förändringar. Man behöver också osthyvla men jag tror inte den me-

toden är tillräcklig. Det är också ett sätt att visa på att det finns marginaler, det 

finns det, det har vi sett i alla budgeter. Man ska också se det här som att man fak-

tiskt nu har en möjlighet att göra de här omstruktureringarna som vi många 

gånger talar om. Man kan vara fiffig nog om man tillåts vara det. Nu får vi en ny 

färja till Föglölinjen, varför har man inte diskuterat att man skulle privatisera 
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den? Färjan ska besättas, det ska en besättning till färjan. I det skedet så skulle 

man kunna tänka nytt. Det finns företag på Åland som bra på att göra upphand-

lingar, det borde man ta till hjälp. Vi vet att inom vår egen förvaltning är vi urusla 

på att göra sådana upphandlingar. Det är ett konkret förslag.  

Näringsavdelningen, har många här i salen sagt att är en överstor avdelning 

med fokus på en väldigt liten sektor. Om man tittar på jordbruksbyrån och fiske-

ribyrån så har jag den uppfattningen att det sitter flera tjänstemän och sysslar 

med fiskeri än vad det finns fiskare som livnär sig på det till 100 %.  

Man har pratat om företagsamhetens år. På vilket sätt har vi idag konkreta åt-

gärder för att vi verkligen har ett företagsamhetens år? Hur ser det ut för kvinnli-

ga företagare? Vilka konkreta åtgärder har man gjort? Vi har inte fått svar under 

den tidigare debatten, som inleddes i fredags, det fanns inga konkreta åtgärder. 

Där lägger man nu krut för att få upp förutsättningarna för ett kvinnligt företa-

gande, för att vi ska kunna föra över från offentlig sektor till privat sektor. Har 

man inte förutsättningar för att kunna starta tjänsteföretag, vem tror ni att då gör 

det? 

Idag är Näringsavdelningen uppbyggd på att man ska producera skruvar och 

muttrar och omhulda jordbruksföretag. Det här är ett konkret exempel på hur 

man borde strukturera om.  

Det finns säkert ledig kapacitet också på det personella planet om man struktu-

rerar om det här, som skulle kunna sättas på t.ex. socialvårdsbyrån, som jag upp-

fattar i stället är underbemannad. Att få upp stimulansåtgärder för dem som har 

lägsta inkomsterna idag, barnfamiljernas situation och pensionärer med låg in-

komst. Idag har vi antagligen inte resurser att sätta på det arbetet för att vi ska se 

ett resultat. Därför lyser det här ärende med sin frånvaro. Skulle vi få mera resur-

ser på socialvårdbyrån så skulle det betyda att de här olika grupperna skulle få 

möjlighet till att också köpa och handla på ett annat sätt. Vi ska inte bara dra ner 

överallt, vi måste också göra det möjligt för människor att kunna konsumera.   

Några anmärkningsvärda reflektioner som jag har gjort i den här budgeten och 

som jag tycker att är en viktig jämställdhetsfråga. Vi ser på KK husets totala bud-

get, där den överstiger det som vi i salen sade i ett initialt skede. Den har fått en 

mer budget på 2,5 miljoner euro. Lösdriftsladugårdens blir ca 100 000 euro mer 

än vad vi har budgeterat initialt. Vem är det som ansvar för de här olika invester-

ingarna och att de har tillåtits bli mycket högre än man sade initialt? Vi har ett 

annat exempel på där man utmätte ansvar. På Näringsavdelningen och chefen 

där, Linnea Johansson fick en prick för att en underlydande tjänsteman hade 

överskridit sin budget. I de här olika fallen så diskuterar man inte det. Jag antar 

att det är en man som ansvarar för de här olika momenten. Är det en sådan för-

valtning vi har, då är det också ett område där man behöver ta tag i frågorna.  

Det här var mina exempel på hur man borde ha gått till väga, det saknar jag i 

den här budgeten. Jag manar verkligen landskapsregeringen till att vara mer kon-

kret i fortsättningen. Annars kommer det här aldrig att lyckas, förrän vi kanske 

som Ronald Reagan sade förrän vi har bytt lantråd, tack.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Några ord om kvinnligt företagande. Det är ett arbete som rul-

lar på. Ett av de största önskemålen från de kvinnliga företagarna var att de 

skulle få någon form av mentor. Man hade ett mycket välbesökt seminarium 

här i mars. Det är ett projekt som fortsätter. Jag delar den uppfattningen att 

Näringsavdelningen till vissa delar behöver moderniseras. Den håller inte 
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riktigt när det gäller kunskapsföretag, serviceföretag och framförallt också 

miljöföretag. Det är strukturer som landskapsregeringen ska titta på så att vi 

ska få en modern näringsstruktur också på Näringsavdelningen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ledamot Sjögren säger att ärendet rullar på. Jag skulle helst vilja få 

besked om att det har rullat färdigt, att man har stannat upp och kommit till 

konkreta åtgärder. Man har satt fokus på att hålla sig seminarier, det är väl 

bra. Seminarier i all ära men det måste komma mera konkret utifrån det här 

arbetet. Om man som kvinna i ett tjänsteföretag kommer upp till avdelning-

en, ber om att få förutsättningarna för att få starta ett företag, på vilket sätt 

har det ändrat från t.ex. i fjol eller i höstas? Jag antar att det inte har ändrat 

på något sätt alls, jag hoppas att jag har fel.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det här kan förstås näringsansvariga svara bättre på än vad jag 

kan. Kvinnligt företagande intresserar mig väldigt mycket. Det gjordes en 

ÅSUB undersökning som ett resultat av en finansmotion av undertecknad. 

Jag vet att näringsansvarig har jobbat med Finnvera lån som också vänder 

sig direkt till kvinnliga företagare. Jag vet att det här arbetet fortgår. När-

ingsansvariga själv kan svara mer konkret på de frågeställningar som vtm 

Lindholm har.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Finnvera lån är inget nytt. Det fanns redan på 1990-talet, när 

jag själv höll på med ett tjänsteföretag. Det var ingen särskilt stor hjälp. Jag 

tycker det borde intressera lrl Sjögren eftersom det är många tjänsteföretag 

inom omsorgen som står i beråd att ifrån den offentliga sektorn istället söka 

sig till privat sektor för att kunna möta den stora mängd service som någon 

måste producera i framtiden. Det här borde intressera alla inom landskaps-

regeringen. Vi kan konstatera att för närvarande finns det inget nytt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det finns oerhört mycket strukturella förändringar inbyggda i 

att vi går in för att spara 80 miljoner euro under den här förväntade lågkon-

junkturen fram till 2012. 80 miljoner euro är oerhört mycket mindre offent-

lig serviceproduktion. Vår målsättning är att överföra offentlig servicepro-

duktion till privat serviceproduktion. Det beskrivs bl.a. under Näringsavdel-

ningen där vi säger att vi tydligare ska fokusera, frånsett det traditionella 

med sjöfart och primärproduktion, på andra former med miljöteknik och 

service där kvinnor ofta är företagare.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker man gör det väldigt lätt för sig ifrån landskapsregering-

ens sida när man säger att den här budgeten innehåller väldigt mycket. Det 

är väldigt svårt att läsa det. Jag försöker läsa på raderna och mellan raderna, 

men jag kan inte liksom få ut det. Dessutom säger man att man ska föra över 

det från offentliga sektorn till privata sektorn. Det har finansansvariga Pe-

rämaa sagt många gånger. Men förutsättningarna för att starta sådana före-
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tag, var kan vi läsa det i den här budgeten? Var konkret och specifikt finns 

det? Det måste ju vara A och O ifall man ska fasa ut det från den egna verk-

samheten.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag nämnde i mitt anförande här i fredags några exempel bl.a. 

att vi avser att sälja fastigheten ITiden. Vi tänker frångå det att det offentliga 

ska syssla med att hyra ut kontorsfastigheter till att privata ska sköta det. Det 

finns frågor inom utbildningssektorn, speciellt sjöfartsutbildningen där vi 

funderar på att ta in privata aktörer, sakkunniga i utbildningsdelen vad gäll-

er den kommande simulatorn och sjösäkehetscentret o.s.v. Det finns andra 

exempel, Motorfordonsbyrån har vi nämnt att först ska bolagiseras och se-

dan säljas ut. Vi tar stora steg vill jag hävda. Inbesparing på 80 miljoner euro 

på fyra år innebär just det här. Mera privat serviceproduktion och mindre of-

fentlig serviceproduktion. Jag tycker vi tar väldigt tydliga steg.   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det här har vi hört, jag vet inte hur många gånger. Det är väldigt lite 

konkret. Det är liksom, det här har vi tänkt, det här har vi skrivit, men när 

ska det ske och på vilket sätt? Vem annan ska sköta det? Var finns förutsätt-

ningarna för dem? Det tycker jag man inte talar om. Man skjuter det här 

framför sig och man skjuter över det till någon annan. Men vem annan ska 

sköta det, och på vilket sätt och med vilka förutsättningar? Det är väldigt 

mycket snack, men tyvärr så är det inte så hemskt mycket verkstad i det här 

pratet. Det är mest tomma ord.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vtm Lindholm har fått svar till en del, av mina kollegor i reger-

ingen. När det gäller speciellt kvinnligt företag, som har satts under lupp ef-

ter ÅSUB:s rapporten, det är av god vilja och mycket förståelse som vi vill 

sätta det här under lupp. Vi har en målsättning med vad vi vill åstadkomma. 

Det finns under företagsamhetens år, speciella åtgärder, en specialrådgivare, 

Ester Miiros, som kan fungera som en mentor inom teknologicentrum. Före-

tagsamhetens år är en föregångare för landskapsregeringen. Vi har en egen 

hemsida, där man kan studera alla aktiviteter som finns och är planerade. 

Det går att föra in nya aktiviteter där. Jag beklagar att under de aktiviteter 

som har varit så har det utlovats ifrån särskilt vissa i oppositionen att man 

ska närvara. Deras närvaro har inte kunnat noteras.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det bra att lrl Mattsson deltar i den här debatten. Jag har verkligen 

saknat det. Jag skulle ha velat ha det mer konkretiserat, vi fick inte det nu 

heller. På vilket sätt har de här förutsättningarna, för mig som kvinna som 

ska starta ett företag inom omsorgen, förändrats fr.o.m. hösten?  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! De principdokument, som beviljar stöd och grund för företags-

bildning, har inte förändrats i den riktningen ännu, det arbetet pågår. Frågan 

är om man kan ha skillnader i finansieringsstöd som skiljer sig mellan kö-
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nen? Det är en fråga som kan vara värd att diskutera. Däremot är det viktigt 

att diskutera grunderna för finansieringsstödet. Att styra över att det ska bli 

mera kvinnligt företagandet så är nog rådgivning och mentorer grunden för 

det. Man måste också efterlysa företagsidéer. Vid de här företagsseminarier-

na har man haft gott om möjligheter att få input i nya företagsidéer. Det är 

där jag tyvärr har saknat en del av dem i oppositionen som mycket tydligt 

har talat om att man ska delta i det här när det väl kommer upp. Det har man 

inte gjort.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack, talman! Den här närvaron på de här olika seminarierna, jag vet inte 

om det förändrar förutsättningarna för landskapsregeringen att komma med 

konkretiserade åtgärder. Ska vi vara behjälpliga även i det arbetet så borde vi 

kanske ha ett annat system än majoritet och opposition. Då borde vi kanske 

ha en samlingsregering om vi hela tiden ska komma med olika "inputtar". Vi 

fick veta att man heller inte bara kan sätta fokus på enbart kvinnligt företa-

gande. Det tycker jag är ett konstigt resonemang ifrån landskapsregeringens 

sida. Har man velat starta verkstäder, jordbruk eller något annat företag så 

har det funnits andra förutsättningar än om man som man eller kvinna tän-

ker starta ett företag inom t.ex. äldreomsorg.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Vtm Lindholm förslår driftprivatisering. Tidigare erfaren-

heter av driftprivatisering är inte så goda. Det är bättre att gå till en total ent-

reprenad. I framställningen här nämns bolagisering, det tycker jag också är 

ett alternativ.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att ltl Sundblom hörde vad han ville höra. Driftprivatise-

ring pratade inte jag om utan jag pratade om privatisering. Det är lite skill-

nad på det. Det finns olika modeller som man kan bygga upp. Jag säger inte 

vilket som är rätt eller fel. Den driftsprivatisering vi har sett tidigare, det har 

nog inte berott på att bolaget inte fungerade, det var nog upphandlingen, ty-

värr. Vi ska inte ta det dåliga exemplet, att vi varken kan bolagisera, privati-

sera eller driftsprivatisera i framtiden. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Jag tolkade inlägget som ett stöd för Frisinnad Samver-

kans motioner och därför sade jag så. Okej, totalentreprenad, jag ber om ur-

säkt att jag missförstod lite.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Då har vi rett ut det. Det hade varit väldigt intressant att höra hur 

man ställer sig till privatisering ifrån ltl Sundbloms sida och från Liberaler-

nas sida. Man har ju varit ganska starkt emot det tidigare.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tycker att i vtm Lindholm anförande sades det väldigt 

mycket lika som i mitt anförande, nämligen att om lagtinget ska kunna ta 

ställning till de förslaget som regeringen lägger fram, då måste vi förstå vad 

det står där. Nu är det för otydligt för att vi ska kunna omfatta eller inte om-

fatta de skrivningarna. Vad det verkar så förstår inte de anställda heller rik-

tigt vad det här betyder. Det verkar finnas sådana i regeringspartierna som 

inte förstår. Kanske regeringens goda avsikter som döljer sig bakom de här 

skrivningarna, kunde kommuniceras ut lite tydligare? Då hade både vtm 

Lindholm och jag och bättre möjlighet att förhålla oss till dem, om vi kan 

tycka att det är bra eller dåligt. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vi förstår inte från oppositionens sida, tjänstemännen förstår inte. 

Jag upplever att de olika regeringspartierna har också lite olika syn när man 

ska bena ut vad man egentligen menar. Jag tycker det är ett misslyckande 

från landskapsregeringens och lantrådets sida när man försökt presentera 

det här. Intentionerna kanske är goda, men tyvärr har man inte lyckats med 

det. Man har inte lyckats med att konkretisera det och försöka få ut det här 

budskapet. Det är konkret man absolut måste vara nu. Det finns inte tid och 

rum för något "flum", man måste verkligen vara tydlig.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! De två senaste anförandena skilde sig åt lite. Vtm Gun-Mari 

Lindholm hade vissa substantiella sakfrågor där det var konstruktiva, konkreta 

förslag som jag gärna skulle ta fasta på. Vicetalmannen tog upp de olika avdel-

ningar, Trafikavdelningen, Näringsavdelningen och Social- och miljöavdelningen 

och behovet av att se över strukturerna på de olika avdelningarna. Det är det som 

landskapsregeringen säger i tilläggsbudgeten att vi kommer att titta på alla struk-

turer. Vi kommer att titta på de olika avdelningarnas strukturer inom avdelningen 

och mellan avdelningarna. När det gäller specifikt Trafikavdelningen var också vi-

cetalmannen inne på privatisering och upphandlingskompetens. Redan i tilläggs-

budgeten för 2009 kan man utläsa, väldigt konkret, hur landskapsregeringen av-

ser att omorganisera avdelningen så att man också höjer sin kompetens när det 

handlar om upphandling.  

Landskapsregeringen har också anledning att titta på all upphandling. Vårt mål 

är också att vi inte ska ha överlappande verksamheter att olika avdelningar ska 

sköta ungefär samma sak. Vi behöver ha en allmän kompetens som handlar om 

upphandling. Det står konkret utskrivet i 2009 års budget under detaljmotiver-

ingen.  

Likaså när det gäller Näringsavdelningen där är avsikten att gå vidare i 2010 

års budget och konkret beskriva hur vi kommer att förslå att omstruktureringen 

ska ske. Vi har tagit ett steg längre, när det gäller Trafikavdelningen. När det gäll-

er Näringsavdelningen så kommer det att beskrivas i 2010 års budget. 

Det är viktigt att komma ihåg, att det som lagtinget ska behandla, det är 

tilläggsbudgeten för 2009. I tilläggsbudgeten för 2009 måste man titta på detalj-

motiveringarna för att se hur vi ändrar 2009 års budget. Vi kan inte vara konkreta 

när det handlar om 2010 års budget. Det måste vi ju skriva i 2010 års budget.  
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Därför är det viktigt att komma ihåg att det vi begär är mandat från lagtinget. 

Det vi vill ha klart besked från lagtinget är våra föreslagna ramar för 2010.  

Landskapsregeringen har under behandlingen väldigt konkret också diskuterat 

hur vi ska kunna jobba för att nå upp till de ramarna. De är realistiskt ställda. Det 

är precis som ltl Gunell sade, det är mycket pengar, det är en stor summa som vi 

ska spara in. På tre år handlar det om 80 miljoner, det är mycket pengar. Det 

kommer att beröra många. Det kommer att beröra många verksamheter och där-

med också människor som sitter i verksamheterna, det är ett faktum. Kom ihåg 

att det är i 2010 års budget som vi riktigt kan beskriva alla detaljer. Det som anges 

i allmänna motiveringarna i den här tilläggsbudgeten, det är den politiska rikt-

ningen. Därav är det inte väldigt detaljerat och konkret ännu.  

Sedan gjorde ltl Gunell en rejäl kullerbytta, skulle jag vilja påstå. Att först stå 

och säga att människor inte är berörda, att människor inte har varit med i proces-

sen, personalen har inte fått tycka, man har inte fått vara med. Samtidigt tycker ltl 

Gunell att allting skulle ha varit klart från landskapsregeringens sida. Vi skulle på 

tre månader ha allting klart också för 2010 års budget. Hur skulle vi ha kunnat 

processa det med förvaltningen på tre månader? Det är ju det som vi håller på 

med nu. Nu pågår processen om nästa och kommande års budgetar. Det som alla 

så vackert talar om strukturomvandlingar. Det har man talat om i alla dess år, 

strukturomvandlingar.  

Jag tycker att man igen ifrån Socialdemokraternas sida kommer och pratar om 

strukturomvandlingar. När man tittar på statistik, hur ser statistiken ut hur den 

offentliga sektorn har utvidgats från självstyrelsens tillkomst. Den har alltid tagit 

rejäla kliv framåt när sossarna har varit med i landskapsregeringen. Inte har det 

varit mycket strukturomvandlingar då.  

I tilläggsbudgeten finns konkreta förslag som berör enskilda personer. Vi har 

haft ett informationssystem där alla avdelningar har varit involverade. Dagen in-

nan klubban för tilläggsbudgeten föll, var det sammankallat till information på 

alla avdelningar. De enskilda personer som direkt berördes kallades även till en-

skilda samtal. Så har det gjorts. Trots det, är det en mycket svår process. Vi har ett 

informationssystem i den fortsatta processen. Under den tidiga processen hade vi 

ett möte med alla budgetansvariga inom förvaltningen och alla underlydande 

myndigheter. Vi har kallat till ett nytt möte, för nu fortgår diskussionen och pro-

cessen.  

Avdelningarna informeras regelbundet. Personer som berörs diskuterar vi kon-

kret med. Vi har strategiskt forum med avdelningschefer en gång i månaden. 

Samarbetskommittén är kallad den här veckan. Förtroendemän är kallade. Det 

blir ett nytt budgetansvarsmöte, som sagt. Vi försöker jobba med information och 

jobba med att människor ska vara delaktiga i den fortsatta processen. Det är nu i 

2010 års budget som man också ska vara med och utforma det konkreta som byg-

ger på de politiska riktlinjerna som anges i tilläggsbudgeten.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är bra att lantrådet försöker förklara sig och vara mer konkret. 

Tyvärr upplevde fick jag inte mera svar på de frågor jag ställde. Lantrådet sä-

ger att man ser över alla avdelningar. Det är det jag vänder mig emot, att alla 

ska i det här skedet penetreras. Man borde i stället ha valt ut några avdel-

ningar som man hade börjat med, så att man hade kommit igång med någon. 

Det hade jag och vi från vår sida stött att man faktiskt går in för att göra nå-

got på en gång. Att man har visat på att man har påbörjat det här arbetet. Nu 
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kommer det här 2009, vilket kommer att vara ett förlorat år. Jag hade gärna 

velat att lantrådet hade kommenterat jämställdhetsfrågan och budgeten som 

är överskriven, men tyvärr gjorde hon inte det.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ska vi krympa den offentliga sektorn, i den omfattning som vi avser 

att göra, kommer alla att beröras. Alla måste penetreras. Alla avdelningar 

måste penetreras, också alla olika funktioner och alla olika verksamheter vi 

sköter måste granskas. Det kommer också att bli vissa delar som vi kommer 

att fasa ut. Vissa delar som vi kommer att bedöma att det privata kan sköta 

bättre. Vi kanske noterar att vissa delar inte är kärnverksamhet som vi inte 

ska sköta. Det kommer att göras. Jag kan poängtera att både på Kansliavdel-

ningen och på Trafikavdelningen finns det mera konkreta förslag på vissa 

strukturella förändringar. Trafikavdelningen ändrar helt riktning. Där går 

man fullt ut och inför ett beställar- och utförarsystem. Där talar man om bo-

lagisering och privatisering. På Kansliavdelningen införs en serviceenhet där 

registraturen, vaktmästeri och växeln går samman för att effektivera. Det 

kommer mera konkret om personalenheten och avtalsbyrån, som vi planerar 

att sammanslå. Det finns olika delar redan i tilläggsbudgeten. Alla de olika 

åtgärderna kommer att bli mera konkreta i 2010 års budget.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag hade gärna sett att det här arbetet hade påbörjats, åtminstone 

på någon avdelning. Då hade vi haft något mer konkret att ta ställning till 

också för 2009. Det har man inte gjort och det ämnar man heller inte att 

göra. Nu ångar man på som tidigare, så blir det inför 2010. Vi kommer att se 

effekterna på det här först under nästa mandatperiod. Man säger också från 

lantrådets sida att man har en översyn på Trafikavdelningen och den kom-

mer att ändra precis, man kommer att ha en beställar- och utförarmodell. 

Vad beträffar den modellen så undrar jag, vilken är inbesparingsstorleken 

med en sådan modell?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Enligt tilläggsbudgeten kommer effekterna av åtgärderna att falla ut, i enlig-

het med den plan vi har. Det är så som det är uppbyggt. Under 2010 kommer 

budgeten att dras ner i enlighet med den ram som anges i allmänna motiver-

ingen. Den ram som vi nu ber att lagtinget ska omfatta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack herr talman! Lantrådet använder sitt favorituttryck många gånger i sitt 

anförande d.v.s. "det ska vi titta på". Det jag efterlyste i mitt anförande var 

beslut. Det behövs beslut även om de inte träder ikraft omedelbart t.ex. om 

man privatiserar linfärjor. Det behövs beslut för att skingra osäkerheten. Det 

här otydliga och lite osäkra regerandet skapar större osäkerhet ute i det 

åländska samhället än vad det skulle behöva. I alla andra sammanhang är 

det så att i de här ekonomiska svårigheterna försöker man göra allt för att 
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skingra osäkerheten. Vara tydliga, ta beslut. Men tvärtom, den här regering-

en regerar på ett sådant sätt så att osäkerheten blir större. Besluten borde 

man ta nu medan det finns ett gott sysselsättningsläge ute i det privata när-

ingslivet. Man kan inte sitta och vänta tills svårigheterna blir stora även i 

näringslivet. Jag förstår inte varför man inte kan ta beslut om vad man tän-

ker göra.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Anders Eriksson ska vara medveten om att landskapsregering-

ens avsikt är att svänga på en sådan här skuta.  Vi har redan i tilläggsbudge-

ten skrivit ner årets budget med 12 miljoner. Vi har angivit riktningar för hur 

vi under 2010 ytterligare ska sänka den offentliga sektorn. Det betyder att vi 

redan under 2009, i enlighet med tilläggsbudgeten, kommer att ta ett antal 

beslut. Vi kommer i samband med 2010 års budget att ta ytterligare väldigt 

många konkreta beslut. Det är helt naturligt att så måste arbetssättet vara. Vi 

har en budget som ligger, som bygger på att vi håller igång en massa verk-

samheter, det är många människor anställda. När man svänger på det så 

måste man göra det med lite framförhållning, för att människor och männi-

skors behov av service blir drabbade. Redan i 2009 års budget finns det ett 

stort antal konkreta förslag.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sistnämnda håller jag inte med om. Det är en 2 % nedskärning rakt av i 

tilläggsbudgeten, 11,9 miljoner av 80 miljoner som lantrådet sade att man 

ska ta bort på tre år, försvinner med det här. Det är i stort sett luft som finns 

i de olika momenten. Det håller jag inte med om. Det som ltl Camilla Gunell 

frågade tidigare, vad gjorde riktigt regeringen under januari, februari? Det 

skulle man väldigt gärna vilja veta. Varför kan man inte få svar på det? Det 

åländska samhället är så litet, man vet vad som händer och sker. Det som jag 

sade om att skingra osäkerheten, det är inte bara vi i oppositionen utan stora 

delar av det åländska samhället tror ju inte att den här regeringen kommer 

att lyckas med det man säger att man tänker göra. Just för att skingra osä-

kerheten borde man faktiskt kunna leverera lite mer konkreta beslut. När det 

gäller sparlagar, vi har fått slopande av jämställdhetslagen och lite höjda 

parkeringsböter i Mariehamns stad, det är allt som har kommit i lagstift-

ningsväg. Det händer för lite, fru lantrådet.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag kan försäkra ltl Anders Eriksson att den här landskapsregering-

en inte har legat på latsidan. Definitivt inte, det har funnits väldigt mycket 

att göra. Landskapsregeringen har jobbat intensivt med den här tilläggsbud-

geten. Bakom de skrivningar som finns i tilläggsbudgeten, finns väldigt 

mycket underliggande arbete. Diskussion med avdelningar, diskussionen 

med landskapsregeringen. För att överhuvudtaget räkna fram de här kalky-

lerna har det gått åt mycket arbete. Vi har tillsammans med strategiskt fo-

rum utarbetat en beredskapsplan för om och när krisen slår till mot samhäl-

let i stort. Landskapsregeringen har verkligen hållit i den här frågan och 

kommer att fortsätta att hålla i den här frågan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag tänkte byta spår. De här nedskrivningarna av budge-

ten på 12 miljoner, det är väldigt lite egentliga inbesparingar på själva verk-

samheten. Det är guldkanten som man har skurit bort inom vissa verksam-

heter. När jag sedan hör lantrådet prata om strukturella förändringar så får 

jag en känsla av att det inte betyder samma sak, som åtminstone vi avser, 

sättet att skriva ner budgeten på olika sätt.  

Tanken att man ska ha nollavtal, hur mycket räknar lantrådet med att 

man sparar i budgeten genom att hålla ner de anställdas löner framöver, jag 

vet inte om avtalet blir flerårigt? Det tycker jag är en väsentlig uppgift som vi 

borde få veta. Det är ju det som landskapsregeringen rekommenderar.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Jag vill säga att den här 2 % nedskrivningen på alla moment, den har inte va-

rit särdeles lätt. Kostnaderna är till stor del personalkostnader. Därav är det 

inte så lätt att hitta, det som ltl Anders Eriksson påstod, luft. Det här är var-

ken guldkant eller luft. Redan när vi gick igenom budgeten på hösten skar vi 

väldigt mycket på de guldkanterna. Ytterligare 2 % bort har känts, det ska 

man vara medveten om.  

Socialdemokraterna lyfter upp anställda och varför man ska gå på de an-

ställda. Problemet är att den offentliga servicen till stor del är omkostnader-

na för anställdas löner. Om vi ska sparar 80 miljoner på tre års sikt så bety-

der också att det kommer att påverka verksamheter som kommer att påverka 

de anställda. Antingen i form av lägre omkostnader för lönerna, att man kan 

hålla tillbaka löneutvecklingen, eller att vi måste minska på antalet anställda. 

Man påstår att det här ett hot som står i tilläggsbudgeten. Det är helt enkelt 

en information om att kan man inte hålla efter löneutvecklingen under svåra 

tider, kommer det att påverka omfattningen av anställda.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det där resonemanget förstår vi. Min fråga var hur mycket man 

sparar in med att frysa lönerna ett eller flera år? Det är en väsentlig uppgift. 

Man talar om minskade verksamhetsvolymer, det är inte strukturomvand-

ling, det är inte att ta bort vissa verksamheter. Jag tror att det är precis så 

här det kommer att gå. Lönerna ska hållas nere, man ska liksom banta sig ur 

den här krisen och tömma reserverna. Det är fullkomligt omöjligt att, med 

det här resonemanget, spara 80 miljoner euro på tre år. I så fall måste vi veta 

exakt vilka verksamheter, annars är det inte trovärdigt det här snacket.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Man kan inte föregripa de fortsatta löneförhandlingarna. Man kan inte heller 

säga exakt hur mycket man kommer att kunna spara på det. Det som sägs i 

tilläggsbudgeten är vi måste få bukt med löneomkostnaderna. Vi måste också 

få bukt med volymerna och vi måste titta på strukturerna. Till vissa delar går 

vi in och minskar på volymen, på andra delar går vi in och tittar också på de-

larna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Vår huvuddiskussion hade vi i fredags med lantrådet. Det 

kom några nya oklarheter här i lantrådets tal idag. Lantrådet var idag mycket 

klar på att sparbetinget är 80 miljoner euro på tre år. Det betyder i medeltal 

26,6 miljoner per år. Nu föreslår man i 2009 års budget, 12 miljoner sam-

manlagt men på driften är det under 5 miljoner. Hur anser lantrådet att man 

ska klara av det här? Man pekar inte, för 2010 heller, tydligt ut den här ra-

men. De är inte alls i närheten av 26 miljoner euro.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Hur vi ska klara av det här med 80 miljoner? Det blir ju ackumule-

rat, genom att vi vidtar vissa åtgärder nu. Varje åtgärd, dels det som vi redan 

nu genomför nu 2009 och 2010, kommer sedan att bli till ytterligare inbe-

sparingar 2011. Eftersom verksamheter då kommer att vara mindre. Det blir 

en ackumulerad inbesparing.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Sådan är matematiken ja, men det återstår väldigt mycket 

pengar tills man kommer upp i 26 miljoner euro per år. Särskilt när man år 

1, 2009, tappar betydligt av de sparbeting man har. Man ska upp i betydligt 

mera än 26 miljoner, de två kommande åren. Det är en väldig diskrepans här 

emellan förslag och vad som erfordras enligt lantrådet. Lantrådet sade att 

man inte kan vara så konkret här för 2010 utan det först i 2010 års budget 

man kan vara det. Lagtinget beställde ju en ny omarbetad behovs- och re-

sursplan till detta tillfälle för 2010, 2011, 2012 så att vi skulle kunna ta ställ-

ning till de frågorna.  

Avslutningsvis, en annan oklarhet var det här med personalens deltagan-

de. Lantrådet sade att man hade haft en personalinformation dagen innan 

klubban föll. Det var den stora insatsen på personalinformation. En förklar-

ing kanske behövs ytterligare.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den process som vi har haft, har vi givetvis haft tillsammans med 

avdelningschefer och ledningen för de olika delarna. På det sättet har led-

ningen varit delaktig i processen. Det var väldigt viktigt att alla fick informa-

tion innan det blev offentligt.  

Angående resurs- och behovsplanen, jag har förstått det att lagtinget efter-

lyste att landskapsregeringen skulle återkomma med en förändring och en 

precisering av ramen som fanns i resurs- och behovsplanen. Det gör vi också 

i den här tilläggsbudgeten. Man kan ju se att ramen mycket väsentlig har 

skärpts sedan resurs- och behovsplanen. Resurs- och behovsplanen var ock-

så uppbyggd på samma teknik som tilläggsbudgeten. I allmänna motivering-

arna anges riktningen. Det är ändå ramen som är den konkreta, det är den 

som vi ska förhålla oss till.  

Vi har diskuterat ramen ganska klart, gått igenom alla olika delar och fun-

derat på hur ramen ska kunna efterlevas på ett realistiskt sätt.  

Det blir en svår process men det finns en realistisk tanke bakom de här 

ramarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det var så att lagtinget i december efterlyste utgiftstak för olika 

verksamheter. Vi efterlyste en omarbetad budget för 2009, där man anpas-

sade inkomster och utgifter. Vi efterlyste också en reviderad resurs- och be-

hovsplanen. Allt detta har man utlovat att ska komma i denna tilläggsbudget, 

förändringar både på kort och på lång sikt. Nu får vi ramar för 2010 som lag-

tinget nu ska försöka omfatta. 18 miljoner ska sparas 2010, men lagtinget får 

inte veta vilka faktiska förändringar som ska ske. Hur ska lagtinget då kunna 

omfatta de förslagen? Hur ska vi ens kunna omfatta en ramförändring på 18 

miljoner, om vi inte vet vad det innebär? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är som med andra frågor i vårt parlamentariska system att lag-

tinget anger en riktning för hur landskapsregeringen ska jobba. Detaljplane-

ring och mer konkretisering måste landskapsregeringen sedan ta ansvar för. 

Lagtinget måste sätta de här ramarna för landskapsregeringen. Landskaps-

regeringen ska lyckas hålla i ekonomin så att vi på sikt kan ha en hållbar 

ekonomi för att trygga välfärden. Att ange de här övergripande riktlinjerna är 

lagtingets roll.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Om man trots, det parlamentariska systemet och i den unika situation vi be-

finner oss i, vill göra så att regeringen föreslår och vi ska förhålla oss till det. 

Då kör man på det, man ska man inte komma hit då och vädja om samling 

att vi ska ställa oss bakom saker och ting. Vi ska t.o.m. komma med svaren 

på lösningarna hur vi ska förändra den ekonomiska situationen. Då kan man 

inte jobba på det sättet. Jag tror att det är viktigt om man manar till samling 

i en svår situation då måste man ta med personalen i förändringsarbetet, inte 

bara cheferna, utan allesammans. Man måste också inför lagtinget diskutera 

och förankra stora förändringar så att man får en bred politisk enighet och 

samsyn. Annars går det inte, tyvärr.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag vill påstå att det är precis det här som vi gör nu. Nu kommer vi 

till lagtinget, vi ger förslag på hur ramarna ska sättas, vi ger förslag på rikt-

linjer. Inte på ett sådant sätt att vi har färdiga konkreta förslag där lagtinget 

bara ska förhålla sig som ltl Gunell sade. Nu har faktiskt lagtinget möjlighet 

att diskutera. Vad de tycker de olika partierna att är viktigt när man går vida-

re med det här arbetet? Nu är inte allt färdigt, det finns möjlighet att påver-

ka. Det är det som är vitsen med tilläggsbudgeten. Lagtinget kan komma 

med konstruktiva, konkreta förslag vilket har gjorts från flera av partierna 

här i lagtinget. Man har inte ett färdigt förslag att förhålla sig till. Man har en 

tilläggsbudget som man kan ha som underlag för en fortsatt parlamentarisk 

process. Den process som landskapsregeringen är inne i, gör vi tillsammans 

med personalen i förvaltningen. När vi konkretiserar 2010 års budget då är 

människor med i arbetet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Lantrådet säger att tilläggsbudgeten handlar om 2009, ja, ty-

värr säger vi i oppositionen. Det är det vi har kritiserat att man gör på tok för 

lite detta år. Lantrådet frågar om ramarna för 2010-2012 är tillräckliga? Nej, 

tyvärr säger vi till största delen i oppositionen, eftersom 86 miljoner back är 

för mycket. Så mycket vill vi inte lämna över till nästa lagting. Lantrådet sä-

ger att det blir konkret först i 2010 års budget. Ja, tyvärr det är det vi bävar 

för att man inte ska lyckad tillräckligt, vara handlingskraftig och klara av de 

här åtgärderna som förutspås. Åtgärderna som motsvarar de här summorna 

tycker vi ändå inte är tillräckliga. När man projicerar det som den här reger-

ingen har lyckats med hittills under sin tid finns ett problem. Det ser onekli-

gen mörkt ut.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Landskapsregeringen gör så mycket som det går att göra i det här skedet i 

tilläggsbudgeten. Vi har lagt upp en plan på tre års sikt för att vi ska få ett 

grepp om underskottet. Med planen kommer vi att om fyra år har budgeten i 

balans. Det är landskapsregeringens plan. Vi gör det här ansvarsfullt och 

med hänsyn taget till att det är många olika människor med i processen, 

många människor som berörs.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I lantrådets replikrunda sade lantrådet att man kommer med 

det här förslaget nu så att lagtinget får diskutera vad man tycker och tänker. 

Det är det som är problemet, vi får inte tillräckligt kraftfullt förslag utarbetat 

av två partier som vill ta tag i utvecklingen. Parlamentarismen fungerar inte 

på det sättet att det kommer ett diskussionsunderlag. Det kommer inga för-

slag till beslut och begäran om tydligt mandat. Lantrådet säger vidare att "vi 

gör så mycket som går att göra". Enligt vems definition? Ja, enligt Centerns 

och Liberalernas gemensamma definition på vad som går att göra. Den är, 

som vi har sett, väldigt vag tyvärr. Man borde ha gjort mer i år och haft tydli-

gare ramar. Fast vi nu är kritiska håller vi mycket med om det som föresla-

gits. Vi stöder givetvis de här åtgärderna, men det räcker inte till.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är i alla fall landskapsregeringens bedömning att när man ska, 

svänga utvecklingen så måste man göra det på några års sikt. Det går inte att 

göra det bara på ett års sikt. Vår plan är att på några års sikt ska man svänga 

den här skutan.  

Jag vill igen påminna om att det är ett synnerligen olyckligt läge när vi 

mitt under en pågående kris samtidigt ska gå in och börja ändra i den offent-

liga strukturen. Därmed måste vi påskynda hela den här processen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Den här diskussionen blir lite svår att föra. Lantrådet efterlyser 

fullmakt från lagtinget att gå vidare med ramarna. När vi i oppositionen sä-

ger att ramarna är för vida så blir svaret; "jaha, vad ska vi då göra". När vi 

ställer frågan; hur har landskapsregeringen tänkt klara av den här situatio-

nen så får vi svaret; "det kommer i 2010 års budget". Om vi ska få en vettig 
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debatt kring det här, så måste vi sluta kasta frågor till varandra. Koncentrera 

oss istället på att är det riktigt att spara det som landskapsregeringen nu sä-

ger. Tittar vi på sista raden är det ett ackumulerat underskott 2012, 86, 7 

miljoner euro. Får vår del är det för mycket som vi lämnar efter oss till 

kommande landskapsregeringar och lagting. Ett ansvar som är helt orimligt. 

Att hålla på fråga ut varandra fram och tillbaka på det här sättet, det ger ing-

enting. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det kan jag hålla med om att det blir en lite konstig diskussion när 

vi kommer in på det här konkreta. Lagtinget vill ha alla detaljer idag om vad 

som ska komma. Det är väldigt svårt att i detalj i en tilläggsbudget för 2009, 

gå in på alla konkreta saker och beskriva detaljerat. Det är ett jobb som man 

måste göra i årsbudgetarna. I 2009 års budget kan vi inte i detalj beskriva 

vad som ska hända 2010. Man kan ange en riktning. Det är den tekniken vi 

har använt. Jag tycker det är viktigt att partierna tar ställning så som Frisin-

nad Samverkan har gjort. Man diskuterar de här ramarna och ser om man 

tycker det här är tillräckligt, det tycker man inte. Då argumenterar man för 

det från sin sida. Från landskapsregeringens sida har vi gjort den här be-

dömningen att det här är ansvarsfullt, det här kan vi klara av att genomföra 

med stora ingrepp i olika verksamheter, men ändå på ett ansvarsfullt sätt.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag förstår inte resonemanget. Lantrådet kommer till att man 

är ansvarfull när man dels 2012 har ett ackumulerat underskott på nästan 87 

miljoner, dels isolerat för det året ligger på minus 11,8 miljoner. Enligt mitt 

och vårt sätt att se det lämnar man då över problemen till nästa lagting och 

landskapsregeringen. Man har inte kommit tillräckligt långt. Från oppositio-

nens sida tar vi gärna emot den utsträckta handen från lantrådets sida för att 

ytterligare diskutera inbesparingar. Då måste diskussionerna föras på det 

plan att vi faktiskt blir involverade och kan vara med och påverka diskussio-

nen och de förslag som läggs fram. Det går inte att ett diskussionsunderlag 

kommer till lagtinget där vi avkrävs svar på hur vi ska nå våra mål, där land-

skapsregeringen får hänvisa till budgetar som ligger 2010, 2011 och 2012.  

 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Jag vill också påminna att den här landskapsregeringen och lagtinget övertog 

en budget där det isolerade underskottet var 10 miljoner i goda år, notera. 

Landskapsregeringen har dessutom att tackla den situation där vi dessutom 

får stora underskott i inkomsterna. Det är en ganska besvärlig situation att 

hålla i. Det finns anledning att verkligen söka olika lösningar gemensamt om 

hur vi ska tackla det. Vår bedömning från landskapsregeringens sida är att 

den plan vi lagt ut är hanterbar. Den kommer också att leda till att man 2013 

har budgeten i balans.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Det står sju minuter här, jag inte hur fort de går när man börjar pra-

ta. Det har varit en intressant diskussion så här långt. Jag hoppas den fortsätter 

att vara lika intressant. 

Under budgetberedningen diskuterade jag näringslivsfrågor med ett antal för 

mig goda rådgivare. Jag fick ett råd. För att förändra Näringsavdelningen som det 

har ställts stora krav på, skulle jag ställa mig frågan och försöka svara på den: Var-

för ser det ut som det gör? Jag har försökt svara för mig själv och jag sökt svaren 

hos kollegor och andra. Därmed har vi också försökt att skriva en budget för När-

ingsavdelningen som andas förändring.  

Näringsavdelningen är den avdelning som enligt de frisinnades motion om de 

allmänna motiveringarna står för den största inbesparingen av konsumtionsutgif-

ter, hela 11, 8 %. Därav kommer det också att finnas synliga spår efter de struktu-

rella förändringar som kommer att ske under 2010. Det går inte att dra ner 11, 8 % 

på Näringsavdelningens konsumtionsutgifter utan att det förorsakar förändringar 

i antalet anställda.  

Jag tänkte gå in på rent strukturella saker för vår ekonomi. I fredagens debatt 

anförde man från Ålands Framtid, att man ser Finland som en förebild. Där har 

man redan gjort stora strukturella förändringar och väl är väl det. Då kan man 

fråga sig varför den finska regeringen och den finska ekonomin går så dåligt i den 

här situationen? Arbetslösheten och permitteringarna ökar i riket, det gör det inte 

här ännu. Det påverkar vår ekonomi till en grad som är så stor att när den finska 

staten tvingas upplåna 30 miljarder euro under de nästkommande åren, så skulle 

det betyda att vi skulle i motsvarande grad låna 150 miljoner. Det behöver ändå 

inte ske, med de budgetramar som föreligger sparar vi åtminstone 80 miljoner. 

Tidigare regeringar har de facto sett till att vi tillsvidare är skuldfria och även har 

lite kontanter och egna medel att tillgå, att låna av oss själva.  

De besvärliga är att den skattebas som används för vår ekonomi är inte under 

vår kontroll. Det har sagts av flera här tidigare, jag vill påskina det igen. Jag tycker 

inte att det är en trevlig situation. Arbetslösheten i en annan form av ekonomi är 

det som slår emot den offentliga ekonomin på Åland.  

Jag vill också analysera och ta upp till diskussion det som har tillkommit i form 

av finansmotioner, framförallt under de allmänna motionerna. Jag var nöjd med 

de skrivningar som Obunden Samling har i sin motion angående Näringsavdel-

ningen. Det, som Frisinnad Samverkan har skrivit i sin motion och det som 

Ålands Framtid har skrivit och benämnt i sin motion, är konstruktiva idéer och 

förslag som ytterligare kan hjälpa till i det arbete som vi står inför allihop. Jag re-

plikerade i fredags och jag påtalar det idag: Varför vill inte Socialdemokraterna 

vara med och hjälpa till? Man har inte i en enda motion framfört något konstruk-

tivt som man vill hjälpa till med, det saknas. När man säger att vi sitter alla i 

samma båt, försök att vara med och ösa ur båten innan den sjunker. Jag tycker 

mig uppleva att det finns någon som sitter och öser in vatten i båten. 

Det som konkret ska hända på Näringsavdelningen, de strukturella förändring-

ar som finns angivna, börjar med beskrivningen på tillgången av avbytarservice. 

Det har varit som en nagel i ögat på vissa, det är en lagstadgad rättighet som vi 

har gemensamt med våra jordburkare och djurhållare i riket. Det finns en grund-

läggande förutsättning att vi ska ha det på samma sätt här, och inte avvika. Där 

kommer att ske en förändring från 2010. Den kommer att märkas mycket tydligt.  

Verksamheten vid Ålands Försöksstation bedrivs enligt lagen om Ålands För-

söksstation. Denna verksamhet har bedömts, utifrån nuvarande förutsättningar, 
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att inte längre kan upprätthällas till dagens nivå. Där kommer att ske förändring-

ar.  

Fiskevårdandeverksamheten vid Guttorp, det var någon som kallade den för 

fiskförädling, så är det ingalunda. Den verksamheten kommer också att ses över. 

Där ska vi klart ta ställning till vad samhällets roll är. Landskapet Ålands roll, som 

största vattenägare, är ålagd enligt fiskelagen att se till att det finns fisk i sjön. På 

samma sätt som övriga vattenägare ska vi också ikläda oss vårt ansvar. Det här 

ska utvärderas och förändras så att den stöder en hållbar fisketurism samt att de 

kustnära yrkesfisket skall prioriteras.   

När det gäller övriga förändringar kunde jag antagligen prata i sju minuter till. 

Nu går jag på röd tid, ser jag.  

Jag tycker det är väsentligt att påtala det som kanske efterfrågas. Inriktningen 

att lyfta fram det som kanske inte syns så mycket. Att använda oss av det som 

finns väldigt mycket på Åland t.ex. It sektor, kunskaper om miljöteknik, service, 

företag och personliga tjänster. Det finns beskrivet högst upp på sidan 20. Vi har 

velat lyfta fram alla de olika företagsformer som finns. För att kunna utveckla alla 

företag vill vi skapa någonting som vi kallar "Team Åland". Vi tycker att alla kun-

skaper som finns på enskilda företag och inom olika branscher ska kunna vara 

med och stimulera andra branscher. Därför ska de organisationer som är med och 

styr företagsrådgivning på Åland sammanföras i en "stabsfunktion". Det här ska 

tydligare framgå genom starkare krav på resultat av deltagande parter. Det här är 

något som definitivt behövs. Vi måste bli modernare, även inom den här biten är 

det väsentligt att komma ihåg den fråga jag inledde med: Varför ser det ut som det 

gör? Hur vill vi ha det att se ut? 

När det gäller kvinnors företagande var det lite oklart i min replikväxling med 

vtm Lindholm. Inom Finnvera idag har man special lån för att starta eget för 

kvinnor. I vårt principdokument för företagsfinansiering finns inte den skillnaden 

än så länge. I det pågående arbete, i samarbete med berörda parter, ska detta vä-

gas in. Jag kan inte idag svara på om det är möjligt med EU:s principregler, att 

man kan ha särskilda regler beroende av kön. Finnvera har en form av bankverk-

samhet som vi förmedlar. 

Jag har ett särskilt påpekande om AMS:s roll i den här situationen när vi kan-

ske står inför en väldig kraftig uppgång i arbetslöshet. Jag hoppas att Åland kan 

förskonas. Den här gången har vi alla kunskaper med oss från början på 90-talet. 

Många av de personer som då var iblandade i att se till att vi fick fram stödpaket, 

finns kvar och kan mycket snabbt se till att det sker än en gång, om det behövs.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har stor tilltro till Näringsavdelningens förmåga att åtgärda 

det som erfordras inom avdelningen, som delvis finns skissade här i tilläggs-

budgeten. Det förutsätter tydliga politiska signaler och beslut och inte någon 

byxrädsla. Det är oklart när och hur man tänker genomföra det som man 

skissar på.  

Beträffande Ålands Försöksstation, syftet med förändringen är att nå be-

tydande inbesparingar av landskapets kostnader. Vad menar minister med 

betydande? Är det 50 % av nuvarande kostnader eller vad kan det röra sig 

om? När avser man att det ska vara genomfört, 2010, 2011 eller 2012? 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag hade som ett ledord att jag skulle vara tydlig, vilket jag vill 

vara i den här frågan. Avsikten är att det ska vara en väsentlig förändring. I 

procent kan jag inte säga exakt vad det leder till. Storleksordningen är kan-

ske tre-fyra tjänster. Ett realistiskt resultat kan vara 25 % av verksamheten, 

som ska vara genomfört 2010.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är bra med den här typen av klara besked. Räcker det till 

när vi ser på helheten och den stora budgeten är en annan sak. Nu har vi nå-

gonting att följa med och se om det genomförs en omstrukturering.  

Det andra jag ville framhålla, som landskapsregeringen skriver på sid. 20, 

avser man att uppdatera och sammanställa materialet om det åländska sjö-

fartsklustrets stora ekonomiska påverkan i samhället. Det här ska resultera i 

att sjöfarten kan expandera och särskilt dess kringnäringar som ligger under 

lrl Mattssons ansvar. När kommer den här absolut nödvändiga åtgärden om 

uppdatering av klustret att genomföras? Att få fart på sjöfartspolitiken och 

sjöfartsklustret är en av de allra viktigaste sakerna. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Först till de effekter som förväntas av de beskrivna åtgärderna 

under bl.a. Ålands Försöksstation. Det är lagtinget som nu ska ta ställning 

till det som skrivs, i förtydligande syfte skriva betänkande via finansutskot-

tet.  

När det gäller sjöfartsklustret, jag tror ltl Roger Jansson tidigare har note-

rat att sjöfarten ligger under finansansvariga Mats Perämaas ansvarsområde. 

Den finns ändå angiven här. Tidtabellen för den uppdateringen har jag inte 

klart för mig. Jag måste bygga på den kunskapen vidare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Minister Mattsson tycker inte att Socialdemokraterna hjälper 

till. Jag tror inte att minister Mattsson tycker om det som Socialdemokrater-

na säger. Vi har sagt gång, på gång att man måste jobba med Näringsavdel-

ningen. Att man sätter större fokus på företagsutveckling och småföretag, 

där det finns en större ekonomisk tillväxtpotential, och tar bort lite resurser 

från primärnäringarna. Det Mattsson skriver i tilläggsbudgeten är fortsätt-

ningsvis en bibehållen fokus på primärnäringarna. Här har vi olika synpunk-

ter.  

Jag tycker att det kunde vara intressant om lrl Mattsson kunde fundera 

lite kring inkomstsidan. Var kunde man ytterligare hitta inkomster? Har re-

geringen t.ex. kommit överens om hur man ska göra med passageraravgif-

ten? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det vi ska göra på Näringsavdelningen är mycket väl beskrivet. 

Det är strukturella förändringar, jag har redan tidigare beskrivit dem i detalj.  

Jag har efterlyst är en konstruktiv finansmotion som jag saknar helt från So-

cialdemokraterna. Att Socialdemokraterna vill lägga ner primärnäringarna 

eller åtminstone skära bort alla stöd, det är välkänt. Det vill inte jag. I fredags 



  

 Plenum den 20 april 2009 kl. 09.30 455 

sade kollegan Sundback till ltl Gunell, lägg ner Näringsavdelningen, ja det är 

27 miljoner bort. Då borde man veta vad som händer. När det gäller överfö-

ringsutgifterna för investeringsstöd till företag såväl som till primärnäringar 

så har vi valt att behålla dem. Vi tycker det är nödvändigt.   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är lite svårt att argumentera med lrl Mattsson när han kas-

tar ur sig helt grundlösa påståenden om att allt ska läggas ned. Det har vi 

aldrig sagt, inte heller att jordbrukarna ska gå utan bidrag. Det system vi har 

idag är uppbyggt på det sättet. Tycker inte lrl Mattsson att det börjar bli dags 

att se över nivåerna på de här bidragen, på investeringsstöden och på alla 

andra bidrag som ges till jord- och skogsbruket?  

Om man tänker på den effekt företagen ändå bidrar med till vår BNP, det 

är fokus på företagen som är det nya. Man måste komma vidare.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller fokus på vad Näringsavdelningen gör så är det 

just omstrukturering, diversifiering för att få något annat. Nu har det gått så 

långt att landsbygdsutvecklingsprogrammet även omfattar Mariehamns 

stad.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man tappar lite tilltron till ministern när han häver ur sig det 

ena grundlösa påstående efter det andra. De förslag man diskuterar under 

Näringsavdelningen är ju bra, vi har länge önskat att man skulle ta upp det 

till prövning, d.v.s. Ålands Försöksstation, Guttorp och avbytarsystemet. Vi 

har länge haft vår syn på avdelningen och var man ska lägga tyngdpunkten i 

verksamheten. Vill man diskutera det, är det helt i enlighet med den social-

demokratiska näringspolitik som vi länge har tyckt att borde återspeglas i 

hur den här avdelningen ser ut.  

De här skrivningarna de tarvar definition. Om Guttorp säger man att det 

ska genomgås en översyn. Vad är målet? Är det privatisering? Ska det bära 

sina egna kostnader? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vilka grundlösa förslag har jag slängt ut här? Jag tycker jag har 

haft en väldigt konstruktiv inställning till vad jag har sagt. 

När det gäller Guttorp var jag väldigt tydlig vad de ska göra. Om ltl Sund-

back har klart för sig vad Guttorp gör ens, skulle det vara bra att få en be-

skrivning. Om Guttorp ska privatiseras, om den största delen av verksamhe-

ten har en privat karaktär så ska det privatiseras. Om största delen av Gut-

torps verksamhet har med landskapets åliggande i fiskevård att göra, kan det 

också privatiseras men Guttorp också mycket väl kvarstå i landskapets regi.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Minister Mattsson sade sig vilja vara tydlig. Det här sista om Guttorp, var om 

inte otydligt, så var det väldigt många bollar i luften. Det kanske skulle vara 

viktigt när man säger att man ska göra en översyn, att man säger vad syftet 

är. Är det någon förändring i verksamhet som åsyftas? Är privatisering ett al-

ternativ för minister Mattsson? Eller är det fortfarande att det kan vara i 

landskapets regi, det kan vara något annat eller något tredje alternativ? Säg 

nu, vad vill ministern med den här skrivningen?  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Ltl Sundback har helt rätt. Vi har många bollar i luften i den här tilläggsbud-

geten. Jag saknar Socialdemokraternas bollar, de finns inte där.  

När det gäller vad Guttorp ska göra om ska det bli privat eller inte, kan jag 

inte säga det. Är det en landskapsangelägenhet att vi ska ha en fiskodling av 

yngel? Det är landskapets huvudsakliga orsak till att ha den. Då måste vi ta 

det ansvaret. Det kan också mycket möjligt ske i privat regi. Den får inte fal-

lera, vi kan inte sätta oss i en situation där vi inte längre har tillgång till fisk-

yngel på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Näringsavdelningen ska dra ner 800 000 euro på konsum-

tionsutgifter. Det tycker Frisinnad Samverkan att är helt okej. Är vi med i 

landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet så krävs det x antal tjänste-

män för att genomföra programmet i form av attesteringar, kontroller och 

liknande. Där är man nästan för få idag för att uppfylla EU:s krav. Vill man 

dra ner på programmet måste man göra en om notifiering. Det här har jag 

förstått på tilläggsbudgeten att inte är aktuellt. Då återstår fyra verksamheter 

som man diskuterar omstrukturering, tre egentligen. Avbytareservice, För-

söksstationen. Inom skogen kan man också göra något för där är man inte 

kopplad till något EU program. Vi har fått besked om att Försöksstationen 

handlade om 200 000 euro ungefär, 600 000 euro återstår. Enligt min me-

ning bör man privatisera, på samma sätt som man gjorde med Plantskolan, 

Ålands Fiskodling, inte fiskförädling som jag felaktigt skrev i min motion. 

Därmed skulle man kunna hantera situationen på ett bra sätt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är just sådana här konstruktiva åsikter och åsiktsutbyten 

som jag efterlyser, som jag saknar från ett parti i den här salen. Jag tycker 

det är väsentligt att man ska kunna diskutera de här frågorna. Vad är möj-

ligt? Jag inledde mitt första anförande med att ställa frågan: Varför ser det ut 

som det gör? Vågar man ställa den frågan som politiker så ska man också 

vara beredd på att kunna besvara den eller tåla det svar frågan får.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Om jag spinner vidare på Guttorp, jag har inte skrivit ut allting 

i mitt resonemang i motionen. Där finns 483 000 euro om man skulle sälja 
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ut där på samma sätt som man privatiserade Plantskolan. Skogsvården har 

inte blivit lidande p.g.a. att privata helt affärsmässigt sköter plantförsälj-

ningen till skogsägarna. Jag tror att man skulle kunna göra precis likadant 

med Guttorp. Det kanske finns ett intresse från fiskodlingsnäringen att odla 

sättfisk i odlingen och därmed få ett annat ekonomiskt intresse som också 

befrämjar miljön. Man borde seriöst gå vidare, då borde man klara av den 

största delen av inbesparingen i det här skedet för Näringsavdelningen. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Som jag sade tidigare, det är intressant att diskutera förslag och åsikter om 

hur man kan göra. Det är väl värt att tänka på just den här biten. Jag har 

själv varit med och sett när Plantskolan förändrades från en landskapsange-

lägenhet, som den i och för sig är fortfarande, men i privat drift.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Angående kvinnligt företagande säger näringsansvariga Mattsson 

att han inte är säker på om det går att särskilja kvinnor och män enligt EU:s 

regelverk. Från min sida blir det väldigt konstigt. Borde man inte ha rett ut 

den frågan innan man bestämde sig för att ha fokusering på kvinnligt företa-

gande det här året? Det är väl en ganska väsentlig fråga.  

Näringsansvariga Mattsson säger att vi måste bli modernare. Vi ska göra 

klart för oss hur vi vill ha det. Det skulle ha varit väldigt intressant att veta 

hur lrl Mattsson vill ha det? På vilket sätt vill man fokusera och prioritera 

den avdelning som han har ansvar för? Det hörde vi väldigt lite av i hans an-

förande. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller kvinnligt företagande så är det inte utrett, åtmin-

stone inte för mig självklart att man kan ha skilda system. Vi har valt att sät-

ta tyngdpunkt att anställa en extra tjänsteman som coach, mentor för att 

gynna kvinnligt företagande. Det finns en målsättning från den här regering-

en att höja andelen kvinnor i företagslivet. Allt utgående från den utredning 

ÅSUB kom med.  

När det gäller mina målsättningar med Näringsavdelningen vill jag påstå 

att i den här budgeten på sid. 19, 20 ändå mycket klart är beskrivet, en gans-

ka stor förändring som pekar betydligt mera än primärnäringarna.    

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! En coach är säkert bra, men allena rådande blir det säkert inte så 

stora resultat. Det behöver till ett regelverk och det måste finnas förutsätt-

ningar. När landskapsregeringen har presterat det tror jag att vi är flera som 

kan känna oss trygga i det.  

Den här beskrivningen som ansvariga ledamoten Mattsson säger att vi ska 

läsa oss till, tycker jag andas väldigt lite visioner och prioriteringar. Därför 

hade jag sett fram emot anförandet, att vi skulle ha fått höra vilka visioner 

som ansvariga ledamoten Mattsson har för sin avdelning. Det finns mycket 

att göra, mycket att sätta fokus och prioritera. Det var väldigt lite som kom 

fram i anförandet.  
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller kvinnligt företagande främst, men företagsamhet 

i allmänhet, är det företagsidéer som ligger till grund för varje enskilt före-

tags start. Där har det varit ett antal tillfällen där man har vidareförmedlat 

olika företagsidéer. Jag har saknat en del personer vid dessa tillfällen. Det får 

vi återkomma till.  

Den myndighetsutövning som EU medlemskapet har medfört, har kanske 

blivit Näringsavdelningens tyngsta roll. Den rollen har vi en lång tid fram-

över, före vi kan förändra den.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det har varit rätt många frågor om vad företagsamhetens år 

egentligen ska utmynna i. I den här debatten har kvinnligt företagande tagits 

upp i många varv, vilket är bra.  

Jag tänkte också sätta fokus på nyålänningarnas företagande. Vi vet att 

t.ex. på Medis svenska kurser går många potentiella företagare just nu. På 

vilket sätt tillvaratas den resurs som de här människorna är i vårt samhälle? 

Hittills har det varit rätt svårt för våra invandrare att få Finnvera lån eller 

andra stöd och rådgivning. Har minister Mattsson någon strategi att hjälpa 

nyålänningarna att bli företagare? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Någon särskild strategi för invandrarföretagsamhet har vi inte satt tummen 

på. De väsentliga frågorna är ändå språkutbildning och en validering av kun-

skaper som invandrare har som är nödvändiga för att kunna få en roll i det 

åländska samhället. När det gäller validering så är det något som faller under 

Utbildningsavdelningen. När det gäller språkutbildning kan det mycket väl 

falla under AMS behörighet. När det gäller nya invandrare faller det under 

Mariehamns stad. Mariehamn den enda kommun som har flyktinginvand-

ring. Invandrarna i företagsamhetens värld, jag tycker inte vi ska lyfta ut 

dem som någon särskild grupp. De ska ju ha samma förutsättningar som alla 

andra.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det var det jag ville komma till, att invandrare ska ha samma rättigheter som 

vi vanliga ålänningar. Jag tycker inte de har det idag.  

Sedan tog minister Mattsson upp alla möjliga varianter av företagande 

som man jobbar med på Näringsavdelningen. Det tycker jag inte stämmer, 

t.ex. kooperativt företagande, det får man inte speciellt mycket information 

om, om ens alls. Man hänvisas till att titta på aktiebolagsformerna. Då ska 

man veta att i vår omvärld är det just kooperativa företag som är den före-

tagsform som växer mest t.ex. i Sverige. Det är den form som tilltalar ung-

domar och kvinnor allra mest. Det behövs nya grepp på Näringsavdelningen. 

Man tänker väldigt traditionellt nu man utesluter i stället för inkluderar. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Talman! Till det sista vill jag protestera, vi utesluter ingen, vi inkluderar alla. 

Åland är väl det område som historiskt har varit mest kooperativt av alla. De 

flesta kooperativen är snart borta p.g.a. olika orsaker.  
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När det gäller lagstiftningsmässig behandling av olika företagsformer så 

finns det inte en lagstiftning som är särskild för kooperativa enheter. Den är 

jämförbar med vanliga aktiebolag. Någon annan form känner inte skattever-

ket till. Så är illa är det tyvärr för oss. Där sitter vi fast i finsk lagstiftning när 

det gäller beskattningen. Det är grunderna för all företagsamhet. Jag tycker 

inte att skälet till att bilda företag är att vi ska bilda ett kooperativ först. Jag 

tycker man ska ha en företagsidé först. Klarar man inte av att göra den en-

sam, så kan man försöka få flera personer med sig. Vad är då skillnaden mel-

lan ett kooperativ eller ett aktiebolag? Vitsen ska väl vara att man tjänar 

pengar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Plenum avbryts här och återupptas kl.12.45. Nästa på talarlistan är 

landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Fru talman! Åland är en del av världen! Vilket stundvis kan vara svårt att tro när 

man följer och deltar i den politiska debatten här på hemmaplan. Likt de berömda 

fjärilsvingslagen skapar tornados och cykloner på andra sidan jordklotet enligt 

kaosteorin har en bolånekris med åtföljande bank- och finanskris i USA skapat en 

global ekonomisk kris som har fått verkningar på Åland. 

Den globala ekonomin som bygger på fossila bränslen är inte hållbar ur vare sig 

ekonomisk- eller miljö synvinkel. Vi står inför två viktiga avgöranden 2009. I 

sommar blir Sverige ordförandeland i EU. Ambitionen från Sveriges sida är att 

prioritera och sätta Östersjöns tillstånd högt på agendan. I slutet av året hålls 

FN:s klimatmöte i Köpenhamn. 

Världspolitik som har stor betydelse också för oss ålänningar. 

Tilläggsbudgeten för Social- och Miljöavdelningen innehåller liksom för de öv-

riga avdelningarna moment som till stora delar som minskas enligt den berömda 

osthyvelsprincipen. 

Det har sin naturliga förklaring. Osthyveln ligger i kökslådan medan spaden 

står ute i ladugården. 

Räddningsplanen för finanskrisen innebär att alla strukturella förändringar 

som varit tänkta att förverkligas under flera år framöver, enligt resurs- och be-

hovsplanen, nu måste realiseras inom ett par år. Det betyder att verksamheter 

sammanslås eller privatiseras, tjänster dras in, anställda omplaceras eller vidare-

utbildas och sämsta fall sägs upp. Många av de förslag till strukturomvandlig som 

landskapsregeringen föreslår kräver också lagstiftning. 

De allmänna motiveringarna beträffande Social- och miljöavdelningen innehål-

ler bl.a. följande: 

Den nya myndigheten, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet står inför hår-

da sparbeting. Myndigheten är personal och kunskapsintensiv. Det kommer att få 

konsekvenser både på servicenivån och på antalet anställda.  

Landskapsregeringen ska se över konsekvenserna av en eventuell överföring av 

lagstiftningsbehörigheten inom det miljömedicinska området. Lagstiftningen 

inom området baserar sig i stor utsträckning på EU-lagstiftning och utrymmet för 

egen avvikande lagstiftning är ytterst begränsad. Åtgärden skulle ge inbespar-
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ingsmöjligheter inom förvaltningen och den veterinära verksamheten i landska-

pet. 

Landskapsregeringen föreslår också att miljöbilspremien och skrotningspremi-

en avslutas 2010. Premierna var aldrig meningen att bli permanenta men avslutas 

tidigare än det var tänkt. Landskapsregeringen kan konstatera att det hittills bevi-

sats miljöbilspremie för ca 25 bilar medan skrotningspremien beviljats till närma-

re 280 "miljövärsting" bilar. Får man visionerna kanske det blir aktuellt med mil-

jöbilspremier när vi inom några år har elbilar som passar gemene man och kvin-

na.  

Fru talman! ÅHS kan man likna vid humlan som egentligen inte borde kunna 

flyga. Ett litet centralsjukhus och en vårdorganisation förhållandevis isolerat på 

en ö ute i Östersjön har sina alldeles speciella utmaningar. Hälso- och sjukvården 

är fortsatt högprioriterat men verksamheten måste effektiveras för att plana ut 

kostnadsökningarna. Där är en rationell personalrekrytering en av grundförut-

sättningarna för den åländska hälso- och sjukvårdens existens. En personalför-

sörjningsplan bör upprättas så att helhetsbilden av pensionsavgångar, behoven av 

att tillsätta vakanser och att nyrekrytera personal med olika kompetenser klar-

görs.  

Inrättande av vissa tjänster medför rationalisering genom att flera patienter än 

tidigare kan få sin vård helt eller delvis på hemmaplan där det är medicinskt, eko-

nomiskt och medmänskligt motiverat. Där kan man t.ex. nämna inrättande av oli-

ka kirurger och ortopeder. 

En stor och växande utgiftspost är vård utanför Åland. Vård på svenska är hög-

prioriterat. Patientströmmarna bör analyseras, både övergripande och på individ-

nivå. En övergripande och kontinuerlig uppföljning av samarbete och arbetsför-

delning mellan ÅHS och de närliggande sjukhusen i Åbo och Uppsala, som man 

remitterar till, är nödvändig för ett rationellt resursutnyttjande. Som remitterande 

part kan ÅHS långt styra vart den enskilda patienten eller definierade patient-

grupper remitteras, vilka tjänster man önskar köpa och för hur lång tid. Kost-

nadsbilden är att vård i Sverige är över 100 % dyrare än i riket.  

Mer ändamålsenliga utrymmen kan i många fall minska både drifts- och per-

sonkostnader t.ex. i form av smidigare logistik och minskat antal kostsamma 

komplikationer.  

När sjukhusköket moderniserades gjordes stora inbesparingar i både el- och 

vattenkostnader. En del i landskapsregeringens stimulansåtgärder av byggnads-

sektorn är att fortsätta byggnationen av ÅHS. Renoveringen av medicinavdelning-

en t.ex. är inte intressant bara ur ett medicinskt perspektiv utan också inom små-

företagande inom byggnadsbranschen. Psykiatrienheten som planeras och har 

bjudits ut och också enligt anbudsförfarande kan förverkligas till en lägre kostnad 

än vad som var beräknat. Psykiatriprojektet beräknas vara klart först delen av 

2011. ÅHS går också vidare med att förverkliga en utbyggnad av intensiven och 

dialysen samt att göra förbättringar och renoveringar av Gullåsen, stora och vikti-

ga projekt.  

Genom bytta ihop akuten och intensiven kan man utnyttja personalresurserna 

på ett optimalt sätt. Intensiven och akuten är beredskapsavdelningar där belägg-

ningen stundvis är ojämn. Genom att ha båda enheter sammankopplade kan man 

göra personalinbesparingar.  

Dessutom får dialysen ändamålsenliga utrymmen så kan man frångå från att ha 

tre skifts dialys, med allt vad det innebär i personalkostnader, till att ha dialys 

dagtid. Förverkligas utbyggnaden intensiven och dialysen, kan också ÅHS börja ta 
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emot mera dagkirurgiska patienter, som direkt har konsekvenser för patient-

strömmarna. Man förkortar vårdköerna, patienterna behöver inte bli inneliggan-

de på sjukhuset.   

De helikopter burna transporterna genererar ökande driftskostnader. En analys 

av kostnadsstrukturerna påbörjad och den bör fortsätta.  

Landskapsregeringen har baserat inkomstnivån, 2010, för ÅHS utgående från 

att avgifterna inom hälso- och sjukvården utformas så att de med låga inkomster 

fortsättningsvis ska ha ett låg högkostnadstak medan avgifterna kan höjas.  

Landskapsregeringen ställer sig positiv till att ÅHS, med full kostnadstäckning, 

hyr ut utrymmena och utrustning för privat sjukvård. Där är det viktigt att man 

också har personalstaben med sig. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det skulle vara intressant att veta vilka överväganden som ligger 

bakom, är det bara ekonomiska skäl att man tar bort skrotningspremien? 

Det har varit ytterst framgångsrik, hela 280 bilar har skrotats på det sättet. 

En gammal bil motsvarar ungefär 100 nya bilar i miljöbelastning, förutom 

att de är väldigt osäkra i trafiken. Varför har man inte försökt hitta finansie-

ring för att ha skrotbilspremien kvar? Det är också en stimulansåtgärd direkt 

för bilbranschen och indirekt för befolkningen som kan få säkrare bilar, som 

är billigare i drift och framförallt mer miljövänliga. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Som jag påpekade i mitt anförande är det den ekonomiska verk-

ligheten som kommer emot. Premierna var aldrig tänkta att bli permanenta, 

utan vara som en katalysatoreffekt. Det påstår vi att det har varit. Nu är för-

slaget att det avslutas inför 2010 års budget. Miljöbilspremien och skrot-

ningspremien fortsätter under 2009 så länge det finns budgeterade pengar i 

budgeten för 2009. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Att den har haft en katalyserande effekt är ett passligt begrepp 

eftersom det fortfarande finns över 8000 bilar på Åland som är tillverkade 

före 1992 när det kom krav på katalysator. Man borde försöka föryngra bil-

parken. Det gäller att föra en sådan politik i krisen att man inte för ut krisen i 

samhället. Man ska inte dra bort stimulansåtgärder. Det här borde man ha 

hållit kvar, ansträngt sig att hitta finansiering på annat håll. Man drar ner in-

vesteringar och man drar bort stimulansåtgärder. Man för ut krisen i sam-

hället i stället för att fortsätta med premien. Runt om i världen försöker man 

ha stimulansåtgärder med positiva miljöeffekter. Jag hoppas man kan tänka 

om här, hitta finansiering för att ha skotningspremien kvar för att köpa bort 

gamla bilar. Åland har kanske den allra äldsta bilparken i hela Västeuropa, 

det borde man åtgärda.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag kan hålla med om de aspekterna som ltl Sundman hänför 

till. På det viset är det inte aktuellt att det är hushållen som hittills drabbats 

av finanskrisen. Det är den offentliga ekonomin. Vi kommer att ha premien i 

bruk i knappt två år, så en viss effekt har det i alla fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! De relativt korta skrivningarna, sid. 16-17 om ÅHS, i förhållan-

det till storleken, är i huvudsak bra. Förutom det sista stycket som ger kons-

tiga "vibbar". Vi har en årlig hälso-och sjukvårdsplan som utformas av land-

skapsregeringen. Planen går till lagtinget och fungerar som en beställning till 

Ålands hälso- och sjukvård. Den här beställningen är på 70 sidor. Land-

skapsregeringen skriver att den inte fungerar som styrfunktion för verksam-

heten. Vad är det för konstiga idéer? Man skriver "arbetet med planen bör 

omstruktureras och få mer karaktär av en förhandling mellan beställare och 

utförare". Idag har vi en beställning på 70 sidor som ska bli något annat, vad 

är det? Vad menar man med den sista meningen; "en logisk följd blir att 

grunderna för tillsättande av myndighetens styrelse bör omprövas". En för-

klaring, tack!  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! När det gäller ÅHS verksamhetsplan kan jag instämma i det som 

framkommit vid flera tillfällen här i salen. Den för en ganska undanskymd 

tillvaro vid budgetdebatten i lagtinget. Den är lite debatterad. Till vissa delar 

har det inte varit helt klart hur man ska förverkliga och vem som ska förverk-

liga vad. Det har dykt en del konstigheter på vägen. När det gäller att titta 

över hur ÅHS arbetet fungerar och hur styrelsen fungerar, kan jag konstatera 

att trots att styrelsen är parlamentariskt tillsatt, har vi att ta ställning till en 

uppsjö av motioner, både finansmotioner och hemställningsmotioner. Det är 

allt från beredskap i skärgården till fertilitetsbehandlig och PSA som borde 

debatteras och föras i ÅHS styrelse. Det finns en hel att fundera över hur 

verksamheten fungerar.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Här i salen för ÅHS planen en undanskymd tillvaro, vems fel är 

det. Här sitter felet. För ÅHS som organisation är detta 70-sidiga dokument 

det som är beställningen från landskapet. Man arbetar under året efter det. 

Jag förstår inte den här förklaringen, faktiskt. Det måste komma en bättre 

förklaring än att det inte ges tillräckligt intresse åt den här planen. Förklar-

ingen om den här styrelseomformningen, skulle ge oss beskedet att nu ska 

demokratin minskas, eftersom några personer här i lagtinget har mage att 

motionera i frågor som berör ÅHS. Det borde man ta upp i ÅHS styrelse i 

stället.  Det kanske är så att man tar upp det i ÅHS styrelse och dessutom 

kompletterar det med motioner här. Vad vet jag som inte ha motionerat i de 

frågorna?  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag tror att ltl Jansson sätter tummen på spiken. Det finns ett 

glapp i hur politiken förs och hur man diskuterar. Hur ÅHS verksamhetsplan 

är utförd och hur man sedan debatterar politiskt. Vill man förverkliga vissa 

saker inom ÅHS så finns det alla möjligheter att föra saker till styrelsen.  I 

styrelsen tar man ställning till hur man ska prioritera, allt från fertilitetsbe-

handling till vaccinationer o.s.v.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag blev lite oklar över det här resonemanget. Jag tolkade den 

här meningen, som också ltl Roger Jansson lyfte fram, att nu ska opposi-

tionsledamöterna i ÅHS styrelse bort. Är det så man har tänkt? Hur går det 

ihop med uppmaningen till samling kring en svår ekonomisk situation? Kan-

ske lrl Sjögren kan förklara det lite bättre?  

Det står att en av byråerna ska försvinna från Social- och miljöavdelning-

en? Vilken byrå är det som ska tas bort?  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag har förstått den här problematiken som landskapsregering-

en diskuterar inte är något nytt för den här landskapsregeringen. Man tycker 

inte att ÅHS fungerar optimalt. Enligt min tankegång kan jag tänka mig en 

form av semiprofessionell styrelse. Det är viktigt att diskutera det här i lag-

tinget och höra också vad lagtinget tycker om förändringar och förbättringar 

av ÅHS.  

När det gäller byråerna på Social- och miljöavdelningen, har vi diskuterat 

den miljömedicinska byrån. Vi funderar vart den ska höra, ha gränser mot 

riket och den nya miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vad gäller det sista så är jag nöjd med det svaret. Då vet vi vad det handlar 

om. Det här med ÅHS, att arbetet skulle fungera bättre, mellan landskapsre-

geringen och själva myndigheten, om man tog bort den demokratiska styr-

ning som finns idag och ersätta dem med styrelseproffs eller tjänstemän, bö-

jar mera se ut som en linje som den här regeringen håller. Man ska ta bort så 

mycket ytor som möjligt för den parlamentariska diskussionen. Inte bara i 

ÅHS utan även när det gäller jämställdhetsarbetet och flera andra frågor som 

varit upp till diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

I de tankegångar som har dykt upp när man diskuterar någon form av semi-

professionell styrelse så har det varit tänkt som en blandning. Det här är ing-

enting som är färdigt tänkt ännu. Jag hoppas att jag får höra vad lagtinget 

tycker i den frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Det är ganska mycket ska sparas 2010. Det räcker inte bara 

på att fundera på den medicinska avdelningen och lite överföringar av behö-

righeter. Nog måste det väl till mera? Det är ju nästan tre miljoner som ska 

sparas. Där skulle jag gärna komma med ett tips och höra om man har fun-

derat på den här smådjurskliniken. I tider när man föreslår höjning av avgif-

ten så tycker jag att man ifrågasätta om skattebetalarna ska vara med och fi-

nansiera smådjurskliniken?  
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När det gäller avgiftshöjningen så undrar jag om lrl Sjögren och Libera-

lerna är beredda att till det här högkostnadsskyddet också foga sjukpensio-

närerna? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

När det gäller miljö- och hälsoskyddsmyndigheten så finns det beredskap att 

se över hela verksamheten. Den är till stora delar lag styrd. Det finns vissa 

verksamheter som inte är lagstadgade. Till det hör delar av veterinärvården 

och delar av laboratorieverksamheten.  

När det gäller högkostnadstaket för sjukpensionärer är det en mycket vik-

tig fråga för landskapsregeringen. Ambitionen och meningen är definitivt att 

den kategorin ska ingå i högkostnadstaket. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag är glad över det sista. Det kanske skulle vara dags att infria det löftet! Det 

var något som bland andra lrl Katrin Sjögren kritiserade förra regeringen 

väldigt mycket för, med viss rätt.  

Jag tycker att det är lite att skriva om historien och säga att utbyggnaden 

av ÅHS är stimulansåtgärd. Det är ett beslut som har tagits för länge sedan. 

Det byggs ju ut av behov inom sjukvården, inte primärt som en stimulansåt-

gärd. Att man väljer att kalla det för stimulansåtgärd tycker jag att är att 

skriva om verkligheten. 

Lrl Sjögren hoppade helt och hållet över det här MISE avsnittet. Det 

kommer väldigt motstridiga budskap från det liberala partiet om vad som 

ska hända med MISE. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

När det gäller den fortsatta utbyggnaden av ÅHS så är det ett faktum. Land-

skapsregeringen kunde också ha ett sådant alternativ att dra ner på invester-

ingarna. Det gjorde man under krisen på 90-talet. Det har varit den här 

landskapsregeringens uttalade ambition att hålla stimulansåtgärder i det 

åländska samhället. Där har vi utbyggnad av ÅHS, Sjöfartsmuseet, satsning-

ar på turism och satsningar på väg- och avloppsutbyggnad. 

När det gäller avfallshanteringen så är det kommunernas ansvarsområde. 

Landskapsregeringen fortsätter att försöka dra sitt strå till stacken. Vi har 

sammankallat samtliga kommuner till ett möte i maj. Vi avancerar i att få en 

bättre avfallsplan. Vi går vidare med renhållningslagen för att försöka få 

struktur i hela avfallshanteringen på Åland och för att försöka åtgärda det 

stora missnöje som finns ute i vissa kommuner med avfallshanteringen och 

prisnivån framförallt.     

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Minister Sjögren säger här lite svepande att vården i Sverige är 

100 % dyrare än i Finland. Jag undrar då om man jämför bara dagar eller om 

man faktiskt jämför vilka ingrepp det handlar om? Jämför man ingrepp mot 

varandra så att man inte jämför äpple och päron? 
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det är odiskutabelt så att vården på svenska sidan är mycket dy-

rare än vården på den finska sidan. Sen är det som ltl Slotte säger, det är en 

sanning med modifikation. Vissa av de här väldigt kostnadskrävande patien-

terna har man skickat till Sverige t.ex. när det rör sig om hjärtoperationer 

och brännskador mm. Kostnadsbilden är betydligt högre i Sverige än i Fin-

land. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Jag hade ett anförande i fredags där jag belyste de här frågorna. 

Jag bad uttryckligen ÅHS styrelse att utreda kostnadsbilden för att få fram 

en klar bild av hur det ekonomiska läget är med vård i Finland och i Sverige. 

ÅHS borde ju i första hand garantera vård på svenska, men det är nog bra 

om man blir frisk oberoende var man vårdas.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Vård på svenska är visst högprioriterat, det kan alla skriva under 

på. Samtidigt vet vi att det ekonomiska läget ser ut som det gör. ÅHS har 

också sparbeting, det gäller att vända på varenda sten också för ÅHS.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Fru talman! Om skärgårdstrafiken har otaliga gånger från denna talarstol sagts att 

den är för dyr. För alla skärgårdsbor är den absolut nödvändig!  

Det finns två finansmotioner om driftsprivatisering av enskilda färjlinjer. 

Driftsprivatisering av enskilda linjer är som jag ser det inte ett bra alternativ. Det 

har prövats tidigare med mindre lyckat resultat. Nya Föglöfärjan är en investering 

på nära 14 miljoner euro. Att ge fartyget till någon som vill trafikera en avtalsperi-

od och sedan till den som vill trafikera nästa avtalsperiod o.s.v. Det är ett alterna-

tiv som inte jag vill prioritera. 

För en begränsad tid är det frestande att snåla på underhållet för att förbättra 

lönsamheten. 

Ska enskilda linjer privatiseras, är enligt min mening, en totalentreprenad och 

långa kontrakt att föredra. Med avtal på minst 10-15 år kanske till och med 20 år. 

Då skulle finnas en möjlighet köpa det fartyg som finns för den aktuella linjen för 

den som ger det förmånligaste anbudet. 

En bolagisering av hela skärgårdstrafiken ser jag som ett mycket bättre alterna-

tiv.  

Med dagens organisation är mitt intryck att det finns en viss beslutsångest, t.ex. 

den retroaktiva ersättning som behandlades i städarbudgeten för år 2007 med 

stora räntekostnader orsakade av att beslutet om verkställighet under flera år 

skjutits fram är ett exempel. Turlistorna är ett exempel till.  

En bolagisering skulle ge en snabbare beslutsgång och troligen effektivare led-

ning. 

Lagtinget tilldelar resurser via budgeten och uttalar önskemål om hur mycket 

trafik som behövs.  

Detaljstyrningar skall inte politikerna syssla med utan den delen sköter bola-

gets ledning som fastställer turlistorna i samråd med kommunerna. 
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Herr talman! Med det vill jag ha sagt att jag diskuterar gärna privatisering och 

bolagisering men är tveksam till driftsprivatisering. 

Bland stimulansåtgärder är vägbyggnadsprojekt uppräknat och det ger anled-

ning att säga några ord om kortrutt.  

Att bygga broar där vajerfärjor trafikerar. Tunnel till Föglö. Bäröprojektet och 

att flyttandet av södra linjens ändhamn till Föglö. Alla dessa är kloka investering-

ar som sänker driftskostnaderna i skärgårdstrafiken på sikt.  

Landskapet har, när nybygget levererats, 9 frigående färjor. Med de nämnda 

investeringarna kanske behovet skulle vara 5. 

Herr talman! Jag hoppas tunnel projektet till Föglö skall bli klart att bjudas ut 

innan byggkostnaderna börjar rusa i höjden. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är oklar på hur mycket ltl Sundblom har tänkt genom de 

här synpunkterna. Han säger bl.a. att driftprivatisering tidigare har visat sig 

mindre lyckat. Vad är det för snack? Vi har inom landskapet en utredning 

över att den tvärgående linjens inbesparingar var mycket betydande, fastän 

andra har sagt annorlunda, trots den misslyckade upphandlingen. Tänk om 

det hade varit en bra upphandling man hade gjort, ett bra underlag ifrån av-

delningen. Då hade man tjänat ännu mera. Ängösundsfärjan är ett annat ex-

empel på en god besparing som man gjort. Totalentreprenad, när landskapet 

just har köpt en ny båt? Det betyder att vi ska sälja denna båt till någon, som 

då ifall han får ett tioårskontrakt ska kunna använda fartyget också på andra 

ställen? Det finns inga andra ställen att använda den här typen av fartyg. På 

totalentreprenad får man antagligen inget anbud, så det är inget alternativ.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Alternativet att få anbud är att man kan ha möjlighet att ta över 

ett fartyg som lämpar sig för linjen. Har man då långa anbud som är åtmin-

stone så långa som avskrivningstiden, kan det rent av vara en god affär att 

sälja bort en båt för att få en linje att fungera i kanske 20 år.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag varnar nog den här regeringen för att tänka sig privat upp-

handling på längre tid än 10 år. Det är en väldigt lång tid. Att ha det för en 

hel avskrivningstid för ett nybyggt fartyg, 25-30 år är inte god förvaltning 

när det gäller konkurrensutsättning, det är motsatsen.  

Sedan talade ltl Sundblom om att en bolagisering skulle ge inbesparingar. 

Då skulle inte politikerna ha med det att göra trots att vi betalar 100 % av 

kostnaderna. Det skulle vara någon diffus annan person som ska hantera 

verksamheten i ett bolag. Ja, det vet vi från andra håll att sådant inte funge-

ra. Det måste vara en annan styrning. På skärgårdsfärjorna har man idag 

inom landskapets system 60 % högre lönekostnader än vad sjuksköterskorna 

vid ÅHS har. Är det en rimlig kostnadsbild enligt Sundblom?   

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Därför sade jag att en bolagisering ser jag som ett bättre alterna-

tiv än att bjuda ut hela linjerna direkt. Jag vet att Ängösundslinjen fungerar 

bra, medan det var bekymmer med vissa tidigare grejer.  

Det här med detaljstyrningen, lagtinget beviljar pengarna, så här mycket 

beviljar vi. Vi vill ha så här mycket trafik för det. Vi ska inte stå och påta i den 
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där sista fem minuterna, vilken exakt tid färjorna ska gå. Så här mycket tra-

fik vill vi ha, de här pengarna ger vi.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag förbehåller mig nog rätten att ha vilka synpunkter jag vill, 

trots att Torsten Sundblom försöker säga att vi bara ska prata på ett övergri-

pande plan. Jag vänder mig emot att man skulle bolagisera hela skärgårds-

trafiken. Jag tror tvärtom, det är bra, som landskapsregeringen säger, att 

man ska driftprivatisera linfärjorna. Jag saknar driftprivatisering av färjorna 

i den här framställningen. Vi anser i vår grupp att man kan börja med de här 

två linjerna, som vi har föreslagit, för att också kunna hantera den naturliga 

avgången. När folk går i pension kan man driftprivatisera en i taget. Driftpri-

vatiseringen på Grisslan visade, enligt oberoende revisorer, att det blev 24 % 

billigare för landskapet. Även Ängösundsfärjan visade att det blev betydligt 

billigare. Jag har också samma åsikt som Sundblom när det gäller långa kon-

trakt. Man bör sträva efter det. Fem år var en gräns, som man kan tänka sig, 

då när vi satt i landskapsregeringen  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Hellre bolagisering, men jag ville lyfta fram flera olika alternativ.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Det upplägg som Torsten Sundblom föreslår sparar inga pengar, 

enligt min åsikt. Man bara flyttar dem från budgeten till bolaget. Man flyttar 

över manskapet också. Det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter en om-

strukturering från samhällsdrift till privat drift. Min övertygelse är att det är 

precis rätt läge att göra det nu. Annars kommer vi att få minskade turer i 

skärgården per automatik med de här enormt dyra avtalen. För mig är det 

viktigare att få trafik för de här pengarna än att man upprätthåller gamla 

strukturer.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Jag sade också att snabbare beslutsgång borde väl ge inbespar-

ingar. När det gäller dessa löner säger jag att jag får mera ut när lönen beta-

las ut från lagtinget än vad jag fick som AT matros på Knipan fast jag jobba-

de både söndagar och nätter, så är det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag förvånar mig över att i ltl Sundbloms anförande sades det 

att det finns dåliga exempel på privatisering. Jag har samma uppgifter, som 

nämndes här i tidigare replik, att Grisslan blev 24 % billigare enligt revi-

sionsrapporten. Det finns också andra exempel här. Det skulle vara intres-

sant att höra vilket exempel ltl Sundblom har på att driftprivatisering har 

blivit dyrare? Jag känner inte till de exemplen.  
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Kanske jag inte riktigt har svaret på det viset. När det gäller pri-

vatiseringen av Grisslan skulle det väl ha varit gynnsamt att sälja den färjan 

för 10 års trafik. Den som hade gett anbud på 10 år hade kunna få köpa fär-

jan. Sedan har det inte varit bekymmer med upprustning och totalrenovering 

när den kom tillbaka.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Att man nu rustar Grisslan på tok för mycket, mycket mer än 

vad man skulle ha gjort om den hade varit i landskapets regi, för att visa på 

att entreprenören misskött den. Det är en sak som också berörs i revisions-

rapporten. Det var ett politiskt ställningstagande man gjorde, det var lite trå-

kigt. Det hade ingenting med själva driften att göra. Idag finns det modeller 

för att driva fartyg. Det är en som äger fartyget, en som befraktar det, en som 

bemannar det. Det är inga konstigheter ute i världen, framförallt inte i en 

sjöfartsnation som Åland. Ska man bjuda ut ett nytt fartyg nu som är anpas-

sat för en viss linje, som inte passar någon annanstans, det går inte. Man får 

inte någon att köpa den, när vi pratar om Föglöfärjan. Däremot får man folk 

som kan bemanna den, som t.o.m. gör det billigare än landskapet och ändå 

få vinst i sitt bolag. Det finns såpass stor marginal som i storleksordningen 

25 %. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Som jag ser det, är det inte attraktivt till lämna ut en båt, som är 

värd stora pengar, på driftprivatisering. Jag tycker att det är fel.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Min först fråga är: Är det här regeringens linje och majoritets-

partiernas samfällda åsikt, som ltl Sundblom företräder? Att skärgårdstrafi-

ken ska bolagiseras, att det ska bli samhällsägt bolag som tar över ansvaret? 

Eller ska det privatiseras helt? Ur skärgårdsbornas synvinkel, vilket alterna-

tiv är att föredra? Nu pratar jag inte bara om Föglö utan hela skärgården. Jag 

tyckte inlägget var lite väl Föglötungt. Talar ltl Sundblom nu för hela reger-

ingen och för hela skärgården? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Jag pratar för mig. Det som regeringen står bakom, det står i 

budgeten. Där finns bolagiseringen mer beskriven. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Vad anser ltl Sundblom att är bäst för hela skärgården, inte bara 

för Föglö? Om perspektivet skulle vidgas. Skärgårdstrafiken rör alla kom-

muner. Vad skulle då ltl Sundblom rekommendera?  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Som jag många gånger sagt, det en bolagisering som är det bästa 

och förstahands alternativet. Jag vill väcka debatt, det lyckades tydligen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! När det gäller linfärjorna tror jag, som ltl Sundblom, att en 

konkurrensutsättning och driftprivatisering är det enda rätta. När det gäller 

delar av vissa linjer i ett inledningsskede tror jag också att en driftprivatise-

ring är det rätta. Jag tänker t.ex. på Åva-Jurmo linjen som vi redan nu har 

indikationer på att man kan spara in 200 000 euro på årsbasis, bara man 

driftutsätter den. När det gäller bolagisering har vi ett EU direktiv som ligger 

i bakgrunden som också har gjort att man på rikshåll har valt att bolagisera 

sin trafik i ett bolag som heter Westia. Vi kommer också att gå dit på sikt, 

tror jag. Det betyder inte, fast vi har trafiken bolagiserad, att vi därmed ska 

tappa kontrollen över den, självklart inte. Vi ska ha kontrollen över trafiken.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos 

Tack fru talman! Jag kommer i mitt anförande att hålla mig på ett mera övergri-

pande plan.  

Vi diskuterar i terminologi av kris. Jag tycker mig ha uppfattat att vi har en nå-

got devierande syn på det här med kris. Min uppfattning är att den kris som riket 

befinner sig i, är i förstahand föranledd det svåra ekonomiska läget för den privata 

sektorn. Den kris vi befinner oss i, är en kris inom den offentliga sektorn i första 

hand. Därmed inte sagt att de problem som finns i det privata näringslivet på 

rikssidan även så småningom kommer att komma hit och slå till med full effekt.  

Problemet är att vi sitter i en offentlig kris, där vi vet att offentliga sektorn är 

för stor i förhållandet till våra intäkter. Samtidigt, bästa ledamöter, ska vi skapa 

stimulansåtgärder för en kommande kris, som vi ännu bara sett en liten del av. Vi 

ska ändå ha den mentala beredskapen. Det gör att det läget som landskapsreger-

ingen och vi nu befinner oss i är tungt och det är svårt.  

Kort om grundbudgeten för 2009. Det är läge att vara lite självkritisk tycker 

jag. Konstatera att vi nog inte var tillräckligt observanta när lade budgeten för 

2009. Vi borde, enligt mig, varit lite mer återhållsamma. Det skulle ha underlättat 

situationen för oss i dagsläget. Nu får vi stå på bromsarna. Det hade kanske räckt 

med den liten inbromsning.  

Tilläggsbudgeten visar ett ackumulerat underskott på 86 miljoner 2012. Det 

försätter, bästa ledamöter, att klumpsumma inte minskar ytterligare. Det förut-

sätter en noll uppgörelse i avtalsrundan. Det förutsätter att samtliga aviserade 

projekt förverkligas. Därutöver har vi ett utflaggningshot som i dagsläget är det 

mest skrämmande.  

Den offentliga sektorn är för stor i förhållandet till inkomsterna. Det har nästan 

blivit ett skällsord om man är offentligt anställd. I vulgärdebatten kan man få för 

sig att de offentligt anställda anställer varandra. Därigenom blir de så väldigt 

många så man tappar kontrollen över det hela. Jag tycker det är fel och det är fult. 

Vi måste komma ihåg vem det är som anställer. Vem det är som har haft ansvaret. 

Det är vi politikerna som har haft ansvaret och har skapat den situation vi har 

idag. Det är också vi som måste reda upp den situationen.  

Hur reder man upp den situationen? Ökar man inkomsterna? Det är ett sätt, då 

sitter man ändå kvar med det faktiska problemet att vi har världens största offent-

liga sektor.  
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Vi talade om strukturella åtgärder. Vi vet att alla de försök, som landskapsre-

geringen hittills har aviserat eller andats om, har tagits upp stort i massmedia. Jag 

har inte sett någon landskapsanställd som har stigit fram och sagt, jag är beredd 

att hjälpa till, vi ska verkligen försöka på vår avdelning att fundera ut konstruktiva 

lösningar. I om med det att du stiger fram och säger det, så talar du också om att 

delar av det arbete du har gjort kanske har varit onödigt. Det har inte varit viktigt. 

Man kan ta bort det.  

Vad kan vi då göra? Det som jag tror är det allra viktigaste nu är ett starkt och 

tydligt ledarskap. Andra prioritering är en vi-känsla. Vi måste få till en vi-känsla, 

så att inte bara vi i lagtinget, utan även gemene ålänning förstår att det är skarpt 

läge. En vi-känsla kräver ett starkt och tydligt ledarskap. Någon måste påta sig 

rollen att skapa detta, tydligare än vad det är idag.  

Det kanske går så, som vi har diskuterat i Centerns lagtingsgrupp som också ltl 

Gunell lyfte i ett tidigare anförande, att vi kanske kommer till ett skede där vi 

måste vända på steken och fundera på vad är det egentligen som det offentliga ska 

göra? Efter att man har konstaterat detta, fundera på vem det är som ska göra 

det? 

Vi ska inte heller glömma tredje sektorn som är oerhört viktig tycker jag. 

Kris, bästa ledamöter, är en process som inte bara behöver betyda något nega-

tivt. Den ger också en möjlighet. Det är ett redskap att arbeta vidare framåt om 

man så vågar.  

Avslutningsvis, fru talman; "förmågan att idag tänka olikt från igår, skiljer den 

vise från den envise".  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är bra att ltl Thörnroos vill fundera på vad offentlig sektor 

först ska göra och sedan vem som ska göra det. Det är något som vi inom 

Obunden Samling funderat på i 20 års tid, så länge som partiet har funnits. 

Är det så att Centern börjar fundera på det först nu, då börjar jag förstå lite 

av den problematik som har legat bakom att få fram dokumentet som vi nu 

diskuterar. Om man först nu har börjat fundera på vad offentlig sektor ska 

göra och vem som ska utföra det. Det är verkligen på tiden att man börjar 

med det. Det var ett positivt besked. Det var inte positivt att höra att man 

inte har gjort det tidigare.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Ltl Danne Sundman väljer att raljera med det jag säger. Självklart vet Cen-

tern, som har suttit vid makten sedan hedenhös tid nästan, vad offentliga 

sektorn är och vad offentliga sektorn gör. Jag säger att om det blir en väldigt, 

väldigt svår ekonomisk kris, där vi på intet sätt i dagsläget kan förutse vad 

som kommet att hända och ske, då kan det hända att vi måste vända på ste-

ken helt och hållet. Jag sade inte att vi är där idag. Det finns en möjlighet om 

det går riktigt, riktigt illa för landskapet Åland att det är det enda vi kan göra.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Hur illa ska det riktigt vara ställt innan Centern tycker att det är 

kris? För mig så lyser nog alla lampor som behöver lysa, för att man ska kalla 

det för en kris. När vi, trots kraftfulla åtgärder, tänker oss ett underskott på 

hela 86 miljoner euro fram till 2012.  

Inte raljerar jag, jag konstaterar ju fakta. Centern har suttit i regeringen 

sedan hedenhös. Centern är åtminstone det parti som varit med i alla de här 
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uppbyggnadsåtgärderna. De kanske inte riktigt har funderat på vad offentlig 

sektor ska göra och vem som ska göra det. Därför är vi i den kris vi är idag.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Ja, om det är Åländsk Center som ska bära hundhuvud för 

finanskrisen så då är det väl så då. Är det Obunden Samlings konstruktiva 

förslag som kommer här och nu?  

Vi vet allihop att så är det inte. Det här är något som har vuxit fram under 

många års tid. Där har alla partier varit delaktiga, mer eller mindre. Det vi 

ska göra idag är att vi ska fundera på hur vi ska lösa det här, istället för att 

stå och kasta smuts på varandra i debatten. Det känns inte seriöst.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Utflaggningen är skrämmande, det håller jag med om. Det är en 

situation som skapar svallvågor i det åländska samhället när våra fartyg och 

rederier tvingas byta flagg på sina fartyg. Det som skulle skrämma mig 

mycket mera, skulle vara den situation att våra rederier skulle stå inför en 

resultatutveckling. Man kanske skulle omöjliggöra deras existens. Ännu 

finns ju arbetsplatserna kvar. Det är för mig det allra mest skrämmande al-

ternativet.  

Den utveckling som vi beskriver i tilläggsbudgeten gällande skattegottgö-

relser, flitpengen. Det är också oerhört oroande. Det visar, om siffrorna för-

verkligas, att vårt näringsliv går sämre än motsvarande i Finland. Det här är 

något som vi alla måste ta tag i med kraft. Vi måste gå in för näringslivs ut-

vecklande åtgärder.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Det är sant att skattegottgörelsens belopp är sjunkande. Så 

länge som vi har och får en skattegottgörelse betyder det också att det 

åländska näringslivet går bättre än det finländska näringslivet. Det ska vi 

också komma ihåg.    

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Givetvis är det på det sättet. När utvecklingen på några år går 

från ca 25 miljoner euro till bara 6 miljoner euro, då är den trenden väldigt 

oroväckande för mig. Det här är ännu bara prognoser. Prognoserna måste 

analysera mer noggrant och diskuteras. Ändå tänds en varningslampa inom 

mig i varje fall. Den kunskapen som den här trenden tycks visa på måste vi 

arbeta för att ändra.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Vi är helt överens, Mats Perämaa och jag, när det gäller den 

biten. Där har ju utflaggningen en väldigt central betydelse i själva avräk-

ningsbeloppet här och nu vad beträffar procentsatsen. Vi har en samsyn, det 

gäller att värna våra arbetsplatser och att skydda dem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag känner mig lurad, sa en aktuell svensk för inte så länge sedan. Jag 

måste hålla med om att det kändes likadant när vi fick ta del av tilläggsbudgeten. 

När ordinarie budget behandlades gjordes någon slags unik överenskommelse i 

lagtinget att inte debattera den ordinariebudgeten, utan istället, invänta en helt ny 

version i form av en gedigen tilläggsbudget där krafttag skulle göras för att få 

landskapets finanser i balans. 

Tyvärr visade sig detta vara helt fel.  Vad landskapsregeringen nu gjort är att 

köpa tid på detta sätt, istället för att agera. 

Jag har under min tid i lagtinget lagt märke till landskapsregeringen gärna vill 

utreda, analysera, fördjupa sig, diskutera samt göra fina skrivningar. 

Allt detta låter väldigt bra när man presenterar det, förnuftigt och trovärdigt. 

Problemet är bara det att en sådan politik är ord utan handling och leder oss rakt 

in i en större kris än den vi redan står i.  

Att inte våga fatta beslut nu, när tid ännu finns, kommer att leda till mer dras-

tiska åtgärder längre fram, än vad som annars skulle ha behövts. 

Ett normalt företag eller en privat person som drabbas av ändrade förhållande 

gällande inkomster, måste anpassa sina utgifter efter den verklighet som råder. 

Men inte landskapsregeringen! Eller kanske det är så, att det här är bara siffror 

på ett papper, inte riktiga pengar? Det är riktiga pengar våra allas skattepengar, 

som vi politiker är satta att förvalta på ett ansvarsfullt sätt. Att då spela tid, istället 

för att agera nu, är inte ansvarsfull agerande. 

Talman! Ju längre man väntar desto värre blir det. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag håller med ltl Nordberg att man måste vidta kraftfulla åt-

gärder för att balansera ekonomin och föra Åland genom lågkonjunkturen så 

vi står väl rustade den dagen det svänger.  

Kanske ltl Nordberg har en åsikt, vi sparar under den här lågkonjunkturen 

ca 80 miljoner euro i förhållandet till resurs- och behovsplanen, om det här 

är mycket eller lite? Kanske ltl Nordberg har en åsikt om det att vi inte behö-

va låna pengar externt för att balansera vår ekonomi. I Sverige och Finland 

lånar man oerhörda belopp, likadant i USA och Europa. Kanske någon ana-

lys av det som landskapsregeringen ändå avser att göra?  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Ja, det är helt klart att man lånar när man tar av pensionsfonder och andra 

kapital som är tänkta till andra ändamål. Frågan är om det är bättre att låna 

av pensionsfonden än att låna av banken? Det kanske t.o.m. vore så att det 

vore bättre att låna av banken. Det jag vänder mig till i mitt tal, är det som 

handlar om budgeten 2009. Visst, vi har sett skrivningar att man ska göra 

längre fram, 2010. Jag skulle ha velat se mera åtgärder redan 2009.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag uppfattade ändå att ltl Nordberg hade vissa positiva ord om 

de åtgärder som vi avser att vidta 2010 och framöver. Vi har redan för 2009 

gjort budgetnedskrivningar på 12 miljoner euro. Om man jämför det med 

omslutningen på dryga 300 miljoner ursprungligen. Nog är det ganska stora 

summor det också. Speciellt om man jämför med vad en anställd kostar på 

årsbasis. Eftersom vi ändå ger förslag om den politiska riktningen, om saker 

vi ämnar vidta, så kunde kanske ltl Nordberg med något ord här kunde säga 
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vad man ytterligare skulle ha kunnat göra under detta år? Någon liten poli-

tisk linjedragning? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Ja, om du vill ha ett konkret exempel som tydligen är viktigt att vi kommer 

med. Inom skärgårdstrafiken skulle man absolut ha kunnat spara mera år 

2009 än vad man nu har gjort. Man har sparat nästan 10 % och tycker att det 

är jättebra. Då är 9 % utav den inbesparingen bunkerpriset som har gått ner. 

Det går att göra inbesparingar t.ex. i skärgårdstrafiken utan att skärgårds-

borna för den skull ska bli lidande. Det är inte poängen att någon behöver 

lida. Det handlar om att vi ska spara pengar. Jag tror inte alls att lrl Perämaa 

inte har för avsikt att göra väldigt mycket inbesparingar för 2010. Jag är bara 

rädd att vi i höst kommer att uppleva det likadant, som nu på våren, angåen-

de 2009 års budget. Man lovar mycket, men när vi kommer hit så är åtgärder 

ganska få.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund 

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att jag står bakom den tilläggsbudgeten 

som landskapsregeringen har lagt fram. Den är inte till alla delar särdeles ange-

näm. Det finns detaljer som jag gärna skulle ha sett annorlunda. Det är ju alltid 

frågan om politiska kompromisser som man måste komma fram till. Man får sväl-

ja det som är mindre bra till förmån för det nödvändiga. Man kan också alltid dis-

kutera vad som är tillräckligt respektive icke tillräckligt. Det är ändå så att i en 

samhällsekonomi, som man inte kan jämföra rakt av med en bolagsekonomi, mås-

te man ha ett helhetsperspektiv och se på vilka konsekvenserna är av de åtgärder 

som vidtas. Samma behov har man inte i ett bolag. I ett bolag är det lättare att fri-

ställa och kanske avskeda personal. Gör man det har det konsekvenser för sam-

hällsekonomin. Gör man det inom en förvaltning så har det fortfarande konse-

kvenser för samhällsekonomin. Det här måste man ta hänsyn till. Man kan göra 

bedömningen om den här 12 miljoners budgetnedskrivning tillräcklig eller inte. 

De flesta tycks anse att den inte är tillräcklig, det är möjligt. Man kan också göra 

bedömningen att det är tillräckligt. Det beror på hur framtiden ser ut. När kom-

mer svängningen till bättre tider? När kommer ekonomin att börja stiga? Det vet 

ingen. Det kan man bara spekulera om.  

Om det skulle gå så att vi har en ekonomisk uppgång 2010, den skulle påbörjas 

då, som det finns bedömare som tror, då blir effekterna för vår del lättare att bära. 

Då kanske den här dimensioneringen är ganska bra.  

Det också så med den offentliga sektorn och den offentliga ekonomin att den 

har betydelse för vilken ekonomisk aktivitet som finns i samhället. Den har också 

återverkningar på den privata sektorn. Framförallt i form av att också de offentli-

ga utgifterna har betydelse för konsumtionen i samhället.  

Sparåtgärder har naturligtvis effekter. Det finns också något som heter att man 

kan spara sig till döds, d.v.s. man sparar så mycket att det får negativa konsekven-

ser i den ekonomiska aktiviteten i samhället i stort. Det här ville jag ta fram som 

lite tankeväckande inledning till det jag tänkte säga.   

Jag tänkte kort beröra ett par ämnesområden. De baserar sig på de finansmo-

tioner som lämnats in och på en diskussion om bostadspolitiken.  
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När det gäller finansmotioner kan vi konstatera att alla har varit väldigt åter-

hållsamma utom Socialdemokraterna som i sina finansmotioner föreslår ett net-

tokostnadstillskott på 3,1 miljoner. Den största är pensionsfondens överföring. 

Socialdemokraterna har naturligtvis rätt i att pensionsfondens medel är pensions-

tagarnas pengar, visst så är det. Jag har inte samma uppfattning om användning-

en av pensionsfondens medel. Enligt den gällande lagstiftningen fattar landskaps-

regeringen beslut om pensionspremiens storlek. Landskapsregeringen fattar ock-

så beslut om att låna ur fonden. I det här fallet handlar det inte om lån ur fonden 

utan en överföring från fonden till att bestrida pensionskostnader. Det här eko-

nomiska utrymmet, som det skapar, har betydelse för den ekonomi som vi har 

möjlighet att stimulera. Pengarna används för att stimulera den ekonomiska akti-

viteten i samhället. Det handlar också om vilka möjligheter landskapsregeringen 

har att förverkliga det investeringsprogram som finns i den ordinarie budgeten.  

Socialdemokraterna har försökt ge en falsk bild av att landskapsregeringen för-

sämrar pensionsbetalningsförmågan i framtiden. Det här stämmer inte alls. Även 

2009 kommer pensionsfonden att tillföra mera medel än vad som tas ut pensions-

fonden. Det är helt legitimt och rationellt att använda pengar ur pensionsfonden 

just för att se till att man ska stimulera den nödvändiga ekonomiska verksamhe-

ten i vårt samhälle. Jag avslutar här och återkommer senare.       

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Ltl Sjölund sade att vi har en besparing i 2009 års budget på 12 mil-

joner. Tycker ltl Sjölund att uttag ur pensionsfonden är en besparing? Anser 

ltl Sjölund att minskade driftskostnader på under fem miljoner euro i 2009 

års budget är tillräckligt?  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Jag har hört en hel del inlägg i debatten som har andats en natt-

svart pessimism. Jag delar inte den uppfattningen att vi behöver ägna oss åt 

en nattsvart pessimism, trots att vi har ett mycket besvärligt ekonomiskt läge 

som kräver starkt ingrepp. Det är mera fråga om definitioner om vad som är 

inbesparingar och inte. I förhållandet till grundbudgeten, betyder det att vi 

har en 12 miljoners mindre kostym att röra oss i. De 12 miljoner består av 

olika delar. Landskapsregeringen anger vilken riktning vi ska gå när det gäll-

er framtiden och nästa års budget och också vidare. Det räcker för min del.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Repliken var ju riktad till mig. Jag tycker att talet om att vissa talare har äg-

nat sig åt nattsvart pessimism var klart felriktat. Jag tar det i någon annan 

replik i så fall att Sjölund anser det. Kostymen blir ju 12 miljoner mindre om 

man finansierar budgeten på ett annorlunda sätt än vad man gjort förut med 

uttag ur pensionsfonden. Det är 12 miljoner minus den posten som är den 

mindre kostymen.  

Sjölund talade om skillnaden mellan samhälle och bolag. Jag vill påstå att 

ett samhälle med ett löpande underskott i sina finanser måste till slut belasta 

sina medborgare ekonomiskt, om man inte anpassar kostymen till inkoms-

ten. Då måste man ta ut mera pengar av sina medborgare. Det är ett ideolo-

giskt vägval. Vilket vägval gör ltl Sjölund?  
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Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Det är alldeles riktigt att det här är ett ideologiskt vägval. Det 

finns ingående undersökningar om vad medborgarna föredrar. Föredrar 

medborgarna ett lägre skattetryck parat med en avsevärd sämre offentlig 

service eller föredrar medborgarna en bibehållen offentlig service till priset 

av t.o.m. att man kanske få betala lite mer i skatt? Alla undersökningar i våra 

nordiska länder pekar helt entydigt på att en alldeles klar majoritet föredrar 

att bibehålla den offentliga servicen och är beredda att betala för den också 

över skattesedeln. Det är kanske svar på den frågan.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack fru talman! Ltl Sjölund berörde pensionsfonden. Jag är också tveksam 

till om man kan kalla det för en inbesparing. Jag tycker inte man kan säga att 

man lånar ur pensionsfonden. Inte ska väl någon betala tillbaka de här peng-

arna? Man tar pengarna ur pensionsfonden för att använda dem till annat. 

Inte är jag förvånad över att Liberalerna fortsätter att ta ut maximalt ur pen-

sionsfonden. Det är ju tradition vid det här laget, man tar ut så mycket man 

kan. Nu har vi ett läge där vi behöver titta över fondutveckling och annat. 

Kan det vara det klokaste att ta maximalt ur pensionsfonden? Eller är det 

kanske t.o.m. klokare att låna pengar till det här ändamålet? Jag tycker vi ska 

titta noga på den här frågan i finansutskottet.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Ingen har väl talat om att det här är ett lån ur pensionsfonden. 

Det är precis som ltl Gunell och finansministern konstaterade att det här är 

en överföring. Vill man hellre låna pengar i banken och betala ränta till ban-

ken i stället för att använda egna pengar? Det är ju också ett sätt att göra det 

på. Jag föredrar att vi använder egna pengar.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Man har ju sagt att det är bättre att låna av sig själv än att låna av banken. 

Jag tycker inte att man lånar och ej heller av sig själv utan man tar pengar av 

det som ska gå till pensioner för de offentligt anställda. Det är ju det som är 

verkligheten. Vi måste ju beskriva det på rätt sätt. Vi har rätt att göra det här, 

visst har vi det. Men är det klokt att göra det just nu och i ett längre perspek-

tiv. Jag värnar om att det finns en trygghet för dem, som har rätt till pension, 

i många år framåt ur denna fond. Det måste vi garantera.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Vi har precis samma målsättning. Det är klart att landskapsan-

ställdas pensioner ska säkerställas. Det är dem också. Det är inte alls en rik-

tig bild att påstå att den här överföringen från pensionsfonden skulle för-

sämra pensionsbetalningsförmågan hos landskapet, så är det inte alls. Tvärt-

om så ökar pensionsfonden under det här året. Det finns andra aspekter på 

det, t.ex. att den aktieportfölj som finns i pensionsfonden fluktuerar i värde. 

Det är inget märkvärdigt med det. Det som är avgörande är när man säljer 

ut. Man har förlorat noll cent om man bara ligger på aktier som har förlorat i 

värde om man gör på det sätt att man har is i magen och väntar till värdet 

stiger och säljer med vinst.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack fru talman och herr talman!  I mitten av februari intervjuades jag av tidning-

en Åland angående Ålands möjligheter att hantera finanskrisen och kommande 

lågkonjunktur. Jag sade då att denna kris kan bli den hårdaste i mannaminne, 

men att den samtidigt kan innebära att vi får en ny inställning till hur den offent-

liga sektorn ska hanteras. Jag sade också att det värsta är om vi sätter oss ner och 

deppar. Istället måste vi lösa problemen på kort och lång sikt. Alla måste vara 

med på tåget och spara och näringslivet måste stimuleras. 

Redan under budgetbehandlingen i december förra året hade jag en obehaglig 

känsla av att världens och därmed också Ålands ekonomiska läge skulle kunna bli 

värre än på mycket, mycket länge. Finansutskottet drog ju redan då den slutsats 

som vi idag har fått bekräftad, det vill säga att läget successivt skulle komma att 

förvärras, vilket jag redogjorde för i min presentation av vårt betänkande.  

Under våra diskussioner efter höranden med näringslivet och finansministeri-

erna i Finland och Sverige trodde vi i finansutskottet då att landskapets inkomster 

redan under 2009 kunde minska med 30-35 miljoner euro. Inte bara överföring-

arna från staten minskar, även andra inkomstkällor kan ifrågasättas, till exempel 

medlen från mjölkkon PAF. 

Tyvärr, måste jag säga, så var våra farhågor välgrundade och vi har inte sett slutet 

på eländet ännu. I intervjun i Ålandstidningen nämnde jag att min personliga 

uppfattning om krisens djup i februari var att vi i värsta fall kan tappa upp emot 

50 miljoner euro redan i år och några år framöver. Tyvärr, herr talman, så ser jag 

ingen anledning till att ändra på den bedömningen idag. Visst finns det tecken 

som kan peka åt ett annat håll, och visst har det globalt gjorts historiska insatser 

för att rädda upp situationen, men jag vill ändå att vi ska behålla krismedvetandet 

och vara beredda på det värsta. Vi är ju så beroende av hur det går i Finland och 

där är botten inte alls nådd ännu, se bara på arbetslöshetssiffrorna och permitte-

ringar och exportindustrins stora oro. 

Herr talman! Om man analyserar Ålands läge och jämför med andras så är vi 

unika, både i positiv och i negativ bemärkelse. Vi har i botten en otroligt stark 

ekonomi. Landskapet har inga skulder och vi har en mycket god likviditet. Vi har 

en utjämningsfond på nära 50 miljoner euro och vi har en låg arbetslöshet som de 

flesta avundas oss. Men samtidigt har vi både en inkomstkris och en utgiftskris. 

På grund av systemet med klumpsumma och skattegottgörelse är vi i mycket hög 

grad beroende av Finlands ekonomi, som strukturellt har en annan uppbyggnad 

än vår. Enkelt uttryckt så innebär det att Ålands och Finlands ekonomier borde 

styras och stimuleras på olika sätt, men vi har inte de instrument som fordras för 

det.  

Kostnadskrisen hade vi kunnat hantera, men vi gjorde det inte i tid. År 2003 

gjordes en insats för att ändra på strukturerna och minska vår offentliga sektor, 

sämre tider var ju på gång, men snabbt blev det bättre tider igen och vi glömde att 

fortsätta med saneringen. Jag skyller inte på någon, men tyvärr, tyvärr, tänk om vi 

hade fortsatt på den inslagna linjen. Då hade vi haft ett helt annat läge idag nu när 

den stora lågkonjunkturen vältrar över oss. 

Och som sagt, krisen kommer med all sannolikhet att bli djup. Nu har vi chan-

sen att en gång för alla förändra så att vi står bättre rustade nästa gång, för det 

kommer fler gånger. 
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Jag ska medge att jag hade velat pruta mer i årets budget. Idag är jag trots allt 

nöjd med den tilläggsbudget som ligger på bordet. Av flera skäl, herr talman, så 

ska vi inte ta bort för mycket i den huvudbudget som redan är till nästan hälften 

förverkligad när lagtinget kommer att klubba den här tilläggsbudgeten. Ja, jag vet, 

oppositionen kommer att hävda att vi kan ta bort mycket mer och att vi borde ha 

gjort det tidigare. Därför att det är lättare att säga hur det ska gå till om man inte 

själv behöver hålla i skaftet på bilan. Samtidigt vill jag till oppositionens fördel 

säga att deras finansmotioner ändå är positiva och hovsamma. Det finns mycket 

klokskap där och jag anser att vi i finansutskottet ska kunna komma fram med en 

beredning som tar hänsyn till de idéer som förs fram i finansmotionerna.  

Herr talman! Jag har också accepterat att landskapsregeringen på inkomstsi-

dan har beräknat klumpsumma och skattegottgörelse på basen av de prognoser 

som kommit in från finansministeriet och från ÅSUB. Men precis som finansmi-

nister Perämaa flaggar jag för ytterligare försämringar. Men man måste ju utgå 

ifrån något och då är det trots allt naturligt att göra som landskapsregeringen har 

gjort. Vi kan bara hoppas att prognoserna håller, men enligt min och centerns 

mening måste vi förbereda oss på att det behövs en ny tilläggsbudget för att kon-

statera ytterligare försämringar. 

Det är en svår balansgång vi har framför oss. Visst skulle det kännas bra att 

kapa 30 miljoner euro ur 2009 års budget, om man visste att det med säkerhet 

inte skulle förvärra krisen! Men, herr talman, det är så det kan gå om vi far fram 

för hårt med röda pennan. Just nu är vi inne i en mycket känslig del av konjunk-

turen, tiden står liksom stilla och ekonomierna väger. Allt hänger på en skör tråd. 

Att i ett sådant läge gå in stenhårt och skära bort jobb och investeringar kan med-

föra att läget vippar över till ett mer negativt scenario och att den lokala lågkon-

junkturen förvärras ytterligare. Våra beslut idag sänder ut signaler till hela sam-

hället. Vi måste vara balanserade och vi måste ta ansvar. Att skära ner och säga 

upp många anställda kan vara den negativa självuppfyllande profetia som gör allt 

värre än det behöver bli. 

Herr talman! Nu ska vi se möjligheterna till långsiktiga förändringar, föränd-

ringar som inte går ut över människorna i samhället utan siktar till nya strukturer 

som gör oss starkare på alla plan. Vi har ansvaret för att effektivisera och förändra 

den offentliga organisationen. Vi ska absolut inte ta till panikåtgärder som förvär-

rar situationen. Vi ska målmedvetet göra förändringarna inom en period om 3-5 

år.  

Ett bra sätt är att generellt effektivisera organisationerna. Jag har suttit med i 

finansutskottet i snart sex år. Under den tiden har jag haft möjlighet att skärskåda 

de flesta områdena i landskapets budget. Jag vet att det finns möjligheter till och 

behov av förändringar och förbättringar. Vi har många duktiga tjänstemän som 

kunde leverera mycket mer om förhållandena var optimala. Med mindre byråkra-

tisk lagstiftning och bättre ledarskap finns det stora möjligheter till mer effektiv 

organisation, till glädje både för dem som ska utföra jobbet och för dem som ska 

ta emot eller köpa tjänsterna. 

Vi är alla överens om att offentliga sektorn är för stor på Åland. Nu har vi möj-

ligheten att förändra. Genom konkurrensutsättning och privatisering kan vi på en 

inte allt för lång tid förändra förhållandena och få tillstånd en hälsosam balans-

förskjutning mellan offentligt och privat. Herr talman, jag påstår att det är fullt 

möjligt att 15-20 % av det som idag går över landskapets budget kunde skötas i 

privat regi. Vi ska inte göra förändringen över en natt, det får ta 3-5 år. Inom snart 

sagt alla områden är det möjligt att släppa in privata initiativ. Men som sagt, det 
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måste ske planerat och över tid för att också näringslivet ska hinna anpassa sig 

och att vi kan garantera en reellt sund konkurrenssituation den dag verksamheter 

överförs. Trafikavdelningen visar redan en klar vilja att förändra och gå i spetsen 

för konkurrensutsättning och privatisering. Jag tror att alla ministrar och avdel-

ningar är beredda att dra sitt strå till stacken! 

Jag kan här nämna Ålands turistförbund som ett exempel som inte diskuterats 

hittills under remissdebatten. I tilläggsbudgeten konstateras att ”en ny turism-

strategi ska utarbetas och att i samband med detta kommer även finansiering och 

organisation av destinationsmarknadsföringen och de turismfrämjande insatser-

na att granskas”. Här skulle det finnas stora utsikter till effektiviseringar. Förbun-

det gör förvisso ett bra jobb när det gäller att samla näringens aktörer. Turistför-

bundet behövs och ska förmodligen inte privatiseras, men det finns uppgifter som 

näringslivet skulle sköta bättre och effektivare. Jag tänker då på de stora pengar 

som årligen läggs ner på reklamkampanjerna. En stor del av turistförbundets 

krafter går åt till att planera, styra och kontrollera de kampanjer som utförs av 

privata entreprenörer. I mitt tycke är det bortkastade resurser och pengar, mycket 

dubbelarbete som försämrar kvaliteten på slutprodukten och hämmar flexibilite-

ten. I stället borde hela ansvaret och jobbet ges till den entreprenör som har de 

bästa idéerna och det konkurrenskraftigaste anbudet. Låt dem som verkligen kan 

marknadsföring sköta om den och ta ansvar för den! En sådan politik skulle inte 

bara minska på de offentliga utgifterna, den skulle dessutom släppa lös kreativite-

ten och bidra till att reklambyråverksamheten utvecklas på Åland. Glöm inte att 

denna liksom andra tjänsteintensiva verksamheter är ypperliga exportprodukter! 

Reklam går ofta hand i hand med IT-lösningar av olika slag.  

Vad gäller näringslivet generellt, är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för 

nyetableringar och exportföretagande. I goda men framförallt i dåliga tider är det 

av yttersta vikt att stimulera näringslivet. Det är ju motorn i samhället, här skapas 

jobben, vinsterna och skatterna som det offentliga ska drivas med. Tyvärr tror jag 

att också Åland kommer att få uppleva en större arbetslöshet än vi har nu. Vi lig-

ger ju alltid lite senare i fas och eftersom de omkringliggande regionerna är så 

hårt drabbade så kommer nog också vi att få känna på hårdare bud. Då gäller det 

att tillsammans med näringslivet och arbetsmarknadsorganisationer ha ett bra 

samarbete och se till att de negativa effekterna minimeras. Arbetsmarknadsåtgär-

der är viktiga att ha på hyllan och sätta in när de behövs. Det är också viktigt att 

det finns möjlighet till omskolning och kompetenshöjning för dem som friställs. 

Herr talman! De stora strukturella åtgärderna ska nu planeras och läggas in i 

budgeten för 2010. För mig har vården, omsorgen och utbildningen högsta priori-

tet.  

Inom dessa sektorer handlar det i första hand om att sköta arbetet effektivare, 

inte att minska på insatserna. Vi har ett ansvar att ta hand om våra gamla och sju-

ka medborgare och skolan utbildar framtidens entreprenörer. 

Det ackumulerade underskottet på nästan 90 miljoner euro enligt ramarna är i 

sanning skrämmande. Trots allt är det bra att vi har en utjämningsfond som vi i 

varje fall kommer att kunna hantera år 2009 med. Jag hoppas att vi ska kunna 

klara av hela lågkonjunkturen utan att ta till externa lån, en situation som trots 

allt är unik när vi jämför med alla andra länder med stora underskott, stor skuld-

börda och stora planerade lån.  

Herr talman! Som jag sade i inledningen av mitt anförande är den så kallade 

”klumpsummeekonomin” ett bekymmer. Jag är glad att den parlamentariska 

skattekommittén var enig i sin rapport, det vill säga att övertagande av skattebe-
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hörighet är ett viktigt steg för att ge Åland nya verktyg för att hantera sin egen 

ekonomi. ÅSUB:s utredning ska bli intressant att ta del av. Jag anser att vi så fort 

som möjligt måste komma vidare i skattefrågan. Det är en lång väg att vandra in-

nan beslut kan tas i riksdagen och i Ålands lagting, så det gäller att sätta fart! Stor 

enighet är inte bara en styrka här, jag vill påstå att det är en förutsättning för att 

det ska gå vägen under någorlunda rimlig tid. 

Till sist, herr talman, kris innebär möjligheter till förändring. Finansutskottet 

kommer att ta fram ett starkt beslutsunderlag för lagtinget. Både finansmotioner-

na och debatten här i salen har andats försonlighet och kompromissvilja, både 

från regeringsbänken och från oppositionen.  

Ett enigt betänkande skulle visa på styrka i denna svåra situation och bana väg 

för en sund och balanserad sanering som tar hänsyn till alla inblandade männi-

skor och organisationer! Någon kan säkert tycka att det är naivt och blåögt att tro 

på ett enigt betänkande. För mig är det tvärtemot, hoppet är det sista som far och 

en första förutsättning för att lyckas är att man har en positiv inställning och tror 

att även det svåra är möjligt. Det gör jag!  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Om man tittar på tilläggsbudgeten, 136 miljoner är underskot-

tet om två år, om ingenting görs. Av det som har gjorts hittills har landskaps-

regeringen tagit bort är 11,9 miljoner. Jag berömde finansutskottet, det var 

säkert mycket ltl Gunells penna som låg över skrivningarna, men det var ett 

enhälligt finansutskott som lämnade ett betänkande där man sade åt land-

skapsregeringen att det här är inte bra, det här får ni göra om. Det var en 

ganska kraftig bakläxa. Det är också sant, som ltl Eliasson sade i en intervju i 

februari, att det här måste man göra något åt. Om man tittar på de här 12 

miljonerna i förhållande till underskottet på 136 miljoner, är finansutskottets 

ordförande, ltl Eliasson nöjd med vad landskapsregeringen har levererat? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag sade att jag gärna hade sett att man hade nått lite 

längre. Landskapsregeringen har gjort ett idogt arbete. Det är mycket lättare 

att stå i bänken och prata än att verkligen ta i skaftet och göra det här. Det är 

ingen lätt uppgift. Samtidigt är det så att om man är alltför häftig med att 

plocka bort tjänster och investeringar i ett känsligt läge som det här, kan det 

innebära att det förvärrar situationen. Jag är nöjd med det här och jag ser 

fram emot stora planerade strukturella förändringar fr.o.m. 2010 och fram-

åt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är inte lätt att förstå vad ltl Eliasson säger. Han säger både och. Först sä-

ger han att han gärna hade sett att man skulle ha gjort mera, jag har samma 

uppfattning. Han avslutar med att säga att han är nöjd med det här.  

Ltl Eliasson och jag argumenterade ju ofta om för eller emot självständig-

het under förra mandatperioden. Ett av de huvudargumenten jag använde 

när det gällde ett självständigt Åland var just att vi var så beroende av Fin-

land, precis som ltl Eliasson sade, och att vi har en helt annan näringsstruk-

tur här på Åland samt att klumpsummeekonomin är ett bekymmer. Då ar-

gumenterade ltl Eliasson emot mig, nu säger han precis samma sak som jag 

sade då. Det gläder mig oerhört. Kanske vi får lite hjälp så småningom med 

vårt huvudmål.  
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag tycker jag uttalade mig ganska tydligt. Jag tycker inte 

att jag har talat emot mig själv. Jag vet inte vad ltl Eriksson får det ifrån?  

Vad beträffar den senare delen av repliken så undrar jag verkligen om jag 

har sagt på det sättet? Ltl Anders Eriksson vet säkert bättre än mig. Jag har 

alltid ansett att det är viktigt att titta på skattebehörigheten. Jag har alltid 

ansett att vi har en helt annan ekonomi på Åland än i Finland. Därför måste 

det hanteras på olika sätt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Finansutskottets ordförande Elisson säger att någon kanske 

tycker det är naivt att man eftersträvar ett enigt betänkande. Det tycker inte 

jag. Jag tycker att det är en nödvändighet. Det är just det samförstånd som 

krävs. Då krävs det ett starkt underlag som ltl Eliasson säger. Om man har 

lyssnat på debatten så måste väl slutsatsen bli att finansutskottet måste fatta 

vissa beslut som regeringen inte har gjort. Det är det man har sagt, att man 

kommer hit för att få beslut.   

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Det är intressant att ltl Barbro Sundback och jag har 

samma åsikt när det gäller att det skulle vara bra att få ett enigt betänkande. 

Det kommer jag att arbeta för även om det säkert blir väldigt svårt. Vi har ett 

tungt arbete framför oss i utskottet. Vad vi ska göra i utskottet, det åter-

kommer vi till när vi har vårt betänkande klart. Då kommer det att stå vilka 

beslut vi har fattat. Vi kommer säkert att behöva fatta ganska många beslut. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ganska tydligt att om den här räddningsaktionen och vi ska bli eniga, 

så måste betänkande vara betydligt tydligare än den här framställningen. Det 

rör speciellt vilka strukturella förändringar som ska göras och vad de har för 

ekonomiska konsekvenser. När syns effekterna i budgeten och hur ska de här 

strukturella förändringarna finansieras? Många av oss är nog av den upp-

fattningen att med det här dokumentet så är alla resurser tömda vid 2011. 

Den regering som tar över 2012 är den som får det stora ansvaret. Man skul-

le hellre se en annan vision.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Talman! Ja, vi kommer säkert att kunna få ytterligare och nyare och färskare 

information än vad landskapsregeringen hade när de skrev det här doku-

mentet. Vi vet att det händer saker varenda vecka. Självklart ska vi göra ett 

seriöst arbete. Vi kommer säkert att vara i kontakt med många hörande och 

med finansministeriet, vi kanske vet lite mer när det gäller den ekonomiska 

situationen. Det finns ju också kloka finansmotioner som har lämnats in. Det 

ska vi också diskutera och se hur vi kan skriva ihop oss. Vi får se, det är min 

målsättning att skriva ihop oss. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Sammantaget ltl Eliasson, ett mycket bra anförande, jag 

ber att få tacka för det. Ett av de bättre vi har hört under dessa dagar. Vi rea-

gerar olika på olika form av budskap från talarstolen. Ofrånkomligt så reage-

rade jag, som tidigare "medpappa" till Ålands Turistförbund, på diskussio-

nen om hur de skulle förändra ansvaret för marknadsföringen. Vi vet ju alla 

att Turistförbundet idag består av medlemsförtagen, det är en professionell 

styrelse. Tidigare har förbundet haft en alltför kameral ledning med kanske 

mindre lyckade ingrepp, det är en annan sak. Faktum är, att vi har en organi-

sation där branschen ställer upp med ungefär hälften av de medel som totalt 

anslås för att marknadsföra Åland. Det är bra att den här typen av diskussio-

ner kommer upp. Samtidigt är det viktigt att inse hur vi får bästa möjliga 

sammanhållna grepp om den åländska marknadsföringen. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag sade i mitt anförande att Turistförbundet är viktigt, 

det ska finnas. De gör ett bra arbete när det gäller att ena och hålla ihop ent-

reprenörerna inom turistbranschen. Det jag sade var att det finns möjlighe-

ter att spara pengar. Det förekommer ett dubbelarbete. Man planerar och 

kontrollerar mycket beträffande kampanjer och marknadsföring. Jag anser 

att man skulle kunna få en bättre och effektivare slutprodukt om man överlät 

ansvaret på en entreprenör, som får ansvara för marknadsföringen. Natur-

ligtvis måste man ta hänsyn till turismstrategi och allt vad Turistförbundets 

styrelse lägger fram. När man har fått jobbet, då ska man göra jobbet. Man 

måste få bort det här dubbelarbetet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Intressanta tankar, jag skulle rekommendera att man överväger mycket nog-

grant. Det är väl så att det ligger nära i tiden att teckna nytt kontrakt för en 

ganska långvarig period, det brukar vara tre år under normala avtalsperio-

der. Det är kanske en diskussion som får föras på längre sikt. Det viktigaste, 

som vi som politiska beslutsfattare kunde bidra till, är att få till stånd ett 

centralt bokningssystem. Det skulle gynna Åland som helhet. Det skulle ge 

ekonomiska effekter. Det vore välkommet i en tid då vi upplever osäkerhet 

på alla sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det var ett bra anförande, många element som är viktiga i så-

dan här diskussion. Det berörde behovet av att anpassa ekonomin. Det dra-

matiska som sker med tappade inkomster o.s.v. Det fanns en väsentlig del i 

anförandet som förvånansvärt lite har berörts i debatten i fredags och idag. 

Det är behovet av konjunkturpolitik. Hur mycket de åtgärder vi vidtar här, 

hur mycket de påverkar vårt lokala samhälle, konsumtion, efterfrågan och 

försäljning för våra lokala företagare. Jag tackar för den delen. Jag instäm-

mer väldigt mycket i det som finansutskottets ordförande sade.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ja, det är viktigt. Det finns en del som säger ta bort bara, 

ta bort, ta bort. Man måste tänka efter då, vad händer? Säg att vi skulle 
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plocka bort 30 miljoner ur 2009 års budget. Vi säger upp folk, plockar bort 

investeringar. Det är klart att det kommer att påverka direkt. Just när kon-

junkturen ligger och väger, vilket den förhoppningsvis gör, då är ett sådant 

här tänkande viktigt. För man kan påverka det i mer negativ riktning än vad 

som annars skulle ske. Det här är ingen lätt uppgift. Den som ska fatta beslu-

tet har det betydligt svårare än kritikerna. Man måste veta vad man gör. När 

det gäller strukturer är det alldeles ypperligt att sätta igång det 2010, då hin-

ner man göra det på ett planerat sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Jag höll i fredags ett generellt anförande om budgeten. Jag tänkte 

idag rikta in mig på en detalj.  

I dessa åtstramningstider måste vi gå igenom all verksamhet för att se var vi 

kan spara. Men vi måste även komma ihåg att vi inte får kväva människors möj-

ligheter till nytänkande. Nu, mer än någonsin tidigare behövs framåtanda. Vi be-

höver människor, som vågar pröva på något nytt. 

Herr talman! Jag anser därför att Ålands Försöksstations oberoende verksam-

het, baserad på lokal grund, åtminstone borde få möjlighet att fortsätta som en 

egen enhet, även efter det att lagtinget antagit tilläggsbudgeten och grundbudge-

ten för 2010. 

Det är klart att försöksstationen, som alla andra, måste spara och titta på sin 

fortsatta verksamhet, men det är viktigt att stationen trots det kan fortsätt som 

egen enhet. 

Försöksstationen behövs för att Åland skall kunna bibehålla det försprång man 

har beträffande frukt- och bärodling. Just nu är man på gång att börja med en 

ekologisk försöksverksamhet med frukt och bär. 

Dessutom har försöksverksamheten betydelse för det ekologiska jordbruket. 

Stationen samlar in uppgifter för väder, avdunstning, tjäldjup, seismografiska 

iakttagelser m.m., lokala kunskaper som ingen annan kan erbjuda. 

Försöksstationen besitter stora kunskaper, som den delar med sig inte enbart 

till jordbruksnäringen utan till den breda allmänheten, konsumentinformation 

och specialrådgivning.  

Herr talman! Ett sätt att förbättra finanserna, är att skapa framtidstro och 

framåtanda! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag hängde inte riktigt med i logiken hos kollegan Slotte i det 

här resonemanget om Försöksstationen. Om den delvis eller helt drivs i pri-

vat regi, så kan den inte utföra sådant som är väsentligt för jordbrukarkåren 

och jordbrukets utveckling. Det resonemanget håller inte. Tvärtom, forsk-

ningsenheter och andra drivna i privat regi brukar ofta visa sig vara mycket 

mera lönsamma för näringslivet. Det är näringslivet som är med och betalar, 

därmed styr och tar ansvar för verksamheten så att den blir så bra som möj-

ligt för ägarnas utveckling. Det fodras nog en ytterligare förklaring. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag poängterade Försöksstationens oberoende verksamhet. 

Har man en privat verksamhet så bestämmer det privata vad som ska fors-
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kas, Har man huvudmannaskapet från regeringshåll kan man också säga vad 

man ska forska på. Visst måste Försöksstationen spara, precis lika mycket 

som alla andra, men det är inte en bra situation om man ska lämna ifrån sig 

huvudmannaskapet till Ålands hushållningssällskap som också betalas av 

landskapsmedel. Då kan den lika gärna vara en egen enhet och fortsätta un-

der egen hatt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det här betyder då att ltl Slotte inte tror att de 600 jordbruks-

företagen i landskapet är så kloka att de förmår ge de rätta uppgifterna och 

de rätta forskningsuppgifterna till en privatiserad Försöksstation. Det är 

bara om det är i "farbror landskapsregeringens regi" som man kan utföra de 

rätta uppgifterna. Det låter inte som om tilltron, till de 600 lantbruksföreta-

garna, skulle vara särskilt hög.   

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! De 600 lantbruksföretagarna kan ju inte forska själva, de be-

höver ha någon som ska forska åt dem. Det finns en rådgivande kommission 

som har hand om Försöksstationens verksamhet och forskningsinriktning. 

Jag tycker att till den delen är frågan ganska bra utredd, vad man ska syssla 

med. Man måste också titta på vad man ska syssla med i framtiden och man 

måste spara. Att sätta det under Ålands Hushållningssällskaps hatt är ett då-

ligt förslag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Tilläggsbudgeten är i stora drag riktigt bra. Riktlinjerna är åt rätt 

håll. Nu gäller det att vi ska hålla farten uppe att vi inte tappar den. Vi ska istället 

föröka öka farten för riktlinjerna som finns i tilläggsbudgeten, så att vi kan 

genomföra allt det som vi har föresatt oss.  

Att komma ur den här underskottsgropen som budgeten uppvisade enligt pro-

gnosen 2012, det blir inte lätt. Har vi inte farten uppe är risken att vi sjunker mera 

i underskottsgropen. Då tar det länge innan vi kommer ur den. Det blir då ett jät-

teunderskott år 2012. Det är jag mest orolig för.  

Genomför man den här planen fram till 2012 till hundra procent som det är 

meningen, har vi ett underskott på 80 miljoner euro. Det är mycket pengar, det är 

i mesta laget. Vi vet hur svårt det är att genoföra förändringar och besparingar. 

Det tar tid, det är lång uppstart har vi märkt. Nya kostnader uppstår ofta när man 

ska göra förändringar, ofta blir det inte så billigt som man har tänkt. Lagstiftning 

fodras för vissa saker som ska ändras, det tar också tid. Det ska vara samarbets-

förhandlingar med personal och fackorganisationer m.m. Det ska även vara dis-

kussioner med näringslivet och andra inblandade. Där är jag rädd att det tar länge 

och pengarna rinner iväg medan vi arbetar med det.  

Klarar vi bara av att genomföra den här planen till 70-80 % är vi ganska illa ute, 

för då kommer underskottet att överstiga 100 miljoner med all säkerhet. Det är 

mycket pengar. Jag skulle önska att den här räddningsplanen för Åland, som vice-

talman Jansson kallade det, skulle genomföras till 120 %. Att vi skulle få mycket 

gjort.  
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Krismedvetande vid de berörda avdelningarna och organisationerna verkar inte 

ha gått fram till fullo. Det är kris på kommande till landskapet Åland. Följer man 

med i massmedia hur olika enheter kan drabbas av olika neddragningar och för-

ändringar så försvarar de sig med att de har redan gått igenom ett stålbad och kan 

inte göra så mycket mera. Då blir man fundersam. Då vet de inte vad som väntar 

dem. Man måste ge klara direktiv när det är ett allvarligt läge för landskapet 

Åland. Det verkar inte som vi här på Åland har erfarenhet av lågkonjunkturer och 

kriser som man har i våra grannregioner. Där slår man till bromsarna direkt och 

börjar agera med att dra ned på verksamheter. Vi skulle behöva ta lärdom av våra 

grannregioner. Granska nya projekt som inte har stor sysselsättningseffekt för 

Åland. De kan man avsluta eller inte påbörja.  

Man ska syna våra turlistor inom skärgårds- och busstrafiken, de som har låg 

beläggning. I grannregioner har man snabbt dragit in sådana linjer. På Åland har 

vi den strategin att det ofta går ett år, för turlistorna är fastslagna. Förändringarna 

går långsamt. Vi har varit vana med att få ha det ganska bekvämt. Lågkonjunktu-

ren brukar inte ta så hårt på oss. 

Set finns inte riktiga stimulanpaket i den här budgeten. Jag uppmanar land-

skapsregeringen att vara beredda på att ha ett beredskapspaket som stimulerar. 

Det finns mycket småföretagare som nu snart börjar få dåligt om jobb.  

Jag har själv varit inblandad och försökt se vad man kan göra åt våra små skär-

gårdsbutiker och landsortbutiker. Nu med den låga svenska kronan kommer de 

att få en kämpig sommar. Vill vi ha levande landsbygd och skärgård skulle vi be-

höva ha en stimulans till de här butikerna. Skärgårdsbutikerna har det väl redan, 

men jag tror vi skull behöva utöka stimulanserna.  

Vi slopar skrotbilspremien, den har gått till bilägarna. Det har blivit så att de 

som tar hand om skrotbilarna har fått ett bekymmer. Skrotvärdet har sjunkit så 

drastiskt att de inte vill klara av mera att samla upp allt skrot. En sådan miljöin-

sats skulle vara viktigt.  

Jag vill avluta med något positivt. Jag såg att Ålands golfklubb nu har bestämt 

sig för att sätta igång undersökning med en ev. golfbana i Tjurnäset i Kastelholm. 

Det bra att något av de här golfprojekten går vidare. De andra tycks mest begära 

bara och inte vilja göra så mycket. Lyckat till med undersökningen! 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Salmén nämnde att allting tar tid att spara. Han 

nämnde också skärgårdstrafikens och busstrafikens turlistor. Jag informerar 

att om en och en halv månad kommer busstrafiken på Åland att minska 

ganska dramatiskt under sommarhalvåret. Vi jobbar ganska snabbt. Jag 

hoppas att politikerna står emot och håller med sedan när ni spara stora 

pengar.   

Ltl Jan Salmén, replik 

Tack herr talman! Det bra att vår trafikminister agerar. En kommentar när 

man upphandlar busstrafiken, vilket jag nämnt tidigare, är att man kanske 

skulle kunna gå över till lite mindre och mer miljövänligare bussar. Det är så 

få personer i bussarna, det är bara ett tips.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är så snabbt det här så jag hoppas att lagtinget hinner ta 

beslutet innan landskapsregeringen förverkligar det.  
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! När det gäller det sistnämnda som ltl Jan Salmén sade håller jag 

inte riktig med när han gladdes åt det som händer i Kastelholm; "medan de andra 

bara begär" som ledamoten uttryckte sig. De andra är väl antagligen de som job-

bar för golfbanan i Ämnes. När det gäller golfbanan i Ämnes blev jag oerhört glad 

när jag så att näringslivet faktiskt var beredd att dra banan på ett helt annat sätt 

än det var tidigare. Den här 100 % samhällsfinansierade banan var jag stenhårt 

emot. Tvärtemot Jan Salmén är jag väldigt frågande till varför inte landskapsre-

geringen kommer till mötes det finns ju de facto ett alternativ. Man får hjälpa till 

lite och skapa nödvändig infrastruktur också ifrån landskapsregeringens sida och 

inte bara sitta med armarna i kors och vänta.  

När det gäller debatten så tycker jag det har varit i en positiv anda i ett svårt 

ämne. Det verkar som de flesta är beredda att dra åt samma håll. Vi har fått be-

röm för finansmotionerna. Det hör inte till vanligheterna. Det återstår det att se 

hur långt de kommer till mötes för finansutskottets värderade ordförande och öv-

riga ledamöter. Vi får tacka för berömmet.  

I dessa debatter blir det ofta så att man pratar förbi varandra. Man missförstår, 

ibland medvetet, ibland omedvetet. Det är glädjande att det inte varit så i den här 

debatten.  

Lite oklarheter här som jag tänkte klara upp. Ingen av dem jag tänkte vända 

mig till är närvarande. Jag tänkte kommentera det som ltl Veronica Thörnroos tog 

upp och också hälsovårdsminister Katrin Sjögren.  

Det sägs så här om hälso- och sjukvårdsplanen i tilläggsbudgeten; "enligt land-

skapsregeringens uppfattning fyller den årliga hälso- och sjukvårdsplanen fortfa-

rande, trots förbättringar, inte den styrfunktion för verksamheten vid ÅHS, som 

ursprungligen avsågs". Jag delar den uppfattningen. Det är bra om man kan göra 

något åt det. Jag noterade att det finns olika åsikter om det här, här håller jag med 

landskapsregeringen. Man pratar vidare om; "planen bör omstruktureras och mer 

få karaktär av en förhandling mellan beställare och utförare". Ursprungstanken 

var att ÅHS planen skulle få den rollen. Här har man en problematik, det är bra 

om man försöker göra något åt det från landskapsregeringens sida. Däremot det 

sista man säger; "en logisk följd blir att grunderna för tillsättandet av myndighe-

tens styrelse bör omprövas". Jag har sett i debatten att många har tolkat, och an-

svarig minister sade, att det att det skulle bli någon sorts semistyrelse. Landskaps-

regeringens tankar var att regeringsblockets medlemmar satt i styrelsen samt 

några proffs, så förstår vi diskussionen.  

Från Ålands Framtids sida är det hugget som stucket, vi har alltid blivit på si-

dan om ändå när det gäller de här instanserna. Den här typen av verksamhet som 

ändå står för en så stor del av landskapets hela budgeten, bör nog oppositionen ha 

något att säga till om. Jag är tveksam till de tankar som synbarligen regeringen 

har när det gäller det.  

Herr talman! Ett genomgående tema i den här debatten har varit att det är 

svårt att spara i den egna verksamheten. Man kan inte be personalen att spara. 

Det är sant. När det gäller ÅHS har vi från Ålands Framtids sida många gånger 

påtalat att man behöver ta in en utomstående konsult som tittar på verksamheten, 

hur man kan driva den på ett mera ekonomiskt sätt. Det skulle ha varit intressant 

att höra hur man hade sett på det ifrån landskapsregeringens sida. Det här 

genomgående temat att det är svårt att få personalen att spara på den egna verk-

samheten är sant. Det är också svårt att få med personalen. Det får man ha förstå-

else för. Det är ändå viktigt att man har en dialog. Det blir inte bättre att försöka 
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ta alla beslut på sidan om, dem det berör. Då blir det mera problem framöver. Att 

lyckas med det här krävs ett tydligt och starkt ledarskap. Centerns ordförande, 

Veronica Thörnroos, sade ganska klart och tydligt i sitt anförande; "det har vi inte 

idag". Ltl Eliasson var inne på liknande tongångar när han diskuterade om att 

ekonomin befinner sig i ett känsligt läge. Jag håller för övrigt med om det reso-

nemanget. Oövertänkta beslut kan förvärra krisen. Det gäller att ha ett ansvar. Jag 

anser att det som landskapsregeringen förelägger är så oerhört nära alternativet 

att man inte gör någonting över huvudtaget. Det förvärrar nog inte någon kris på 

något sätt. Däremot, som jag efterlyst tidigare, så behöver man ta beslut så snabbt 

som möjligt för att skingra den osäkerhet som finns ute i det åländska samhället 

och som också finns i förvaltningen. När Ltl Eliasson talade om att ekonomin är i 

ett känsligt läge sade han att det krävs ett bättre ledarskap. Det hör väl inte till 

vanligheterna att jag brukar ta lantrådet i försvar för jag tycker att ledarskapet är 

otydligt och svagt. Jag tycker också att Centern har ett ansvar här. Det är lite 

märkligt att det ena regeringspartiet pratar om att vi inte har ett tydligt och stark 

ledarskap i dag. Jag är lite frågande till vart Centern vill komma med det. Nog har 

ju också Centern, som regeringsparti, ett ansvar för ledarskapet, så som jag ser 

det.  

Till sist, herr talman, helt kort, övertagande av skattebehörigheten. Jag har no-

terat i den här debatten att samtliga partier utom Liberalerna har talat för att man 

skulle få en större ekonomisk frihet. Talmannen, som inte är närvarande nu, har 

tidigare pratat om när man ska ta över det totala ekonomiska ansvaret då är vi 

inne i märgen, som han uttryckte sig. Då har vi den totala ekonomiska friheten. Är 

det faktiskt någon som tror att vi kommer att få den ekonomiska friheten utan att 

vi tar frågan så långt att det blir skilsmässa, som ltl Slotte uttrycket det. Är det fak-

tiskt någon som tror att man på fullt allvar från finsk sida kommer att låta Åland 

få bestämma över de ekonomiska verkligheterna i landskapet helt och hållet? Ltl 

Slotte ruskar på huvudet. Jag är glad för det svaret. Det skulle vara roligt att höra 

om det finns någon som tror på det överhuvudtaget? 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson pratade om att landskapet inte kom emot med 

golfsatsningen. Jag undrar om ltl Eriksson har mera uppgifter att komma 

med? Det lilla jag har sett om projektet är man lite fundersam över var den 

ska vara och vem som ska finansiera? Man skulle väl ha kommit in med en 

ordentlig anhållan om man ska bygga en bana och inte bara ett brev. Det kan 

hända att Eriksson har mer information än vad jag har? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det vore ju väldigt märkligt om oppositionspolitikern Eriksson skulle veta 

mera än regeringspolitikern Jan Salmén. Man har på ett klart och tydligt sätt 

sagt från näringslivets sida, Ålandbanken m.fl. framgångsrika företag i spet-

sen, att de är beredda att förverkliga en golfbana i Ämnes/Godby området 

med 30 % i samhällsfinansiering. Jag frågade, för inte länge sedan, på Tu-

ristförbundets årsmöte om de har hört någonting från landskapsregeringen? 

Turistförbundet är en av dem som dragit projektet. Svaret var att de inte hört 

ett ord. Det gör mig oerhört förvånad. Åtminstone mitt ställningstagande var 

baserat på att landskapet till 100 % skulle finansiera en golfbana. Att köra på 

sidan om en privat entreprenör som själv skulle ha gjort hela investeringen. 

Det var helt otänkbart i min värld. Jag som värnar om den fria företagsam-
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heten. Nu finns det ett alternativ. Något måste också landskapsregeringen 

göra här.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Om det där är allt man kan producera från näringslivet och 

inte kan komma med en ordentlig affärsplan över hur man ska förverkliga en 

golfbana så då är jag faktiskt lite besviken på näringslivet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Näringslivet är väl inget samlingsnamn. Alla företag på Åland är ju inte med. 

Åtminstone tunga ledande företag är ju med i det här projektet. Som jag har 

uppfattat det har man sagt att vi är beredda att förverkliga en golfbana på de 

här premisserna och förväntar sig att landskapsregeringen skulle komma till 

mötes. Att man har en dialog över huvudtaget. Man har synbarligen inte hört 

ett ord, det är inte bra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! I hälsoministerns frånvaro ger jag mig in i diskussionen om 

ÅHS styrelse. Landskapsregeringen välkomnar en diskussion kring om man 

tycker att vi har ett bra system idag, parlamentariskt tillsatt. Eller om man 

håller med regeringen om att vi borde finna ett effektivare sätt att agera i 

ÅHS styrelse, där det har diskuterats kring en semistyrelse. Vi har också i 

många olika fall diskuterat om det är så att landskapsregeringen helt och 

hållet ska ta ansvar för ÅHS utveckling eller ska man göra det alla tillsam-

mans. Vi är väldigt intresserade av att höra vad lagtinget tycker. Landskaps-

regeringen har konstaterat att det skulle vara bra med en förändring.  

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag är tacksam för att vicelantrådet Lundberg svarade i stället för lrl Sjögren. 

Jag kortade ner mitt anförande. Jag förstår den här problematiken. Den är 

synnerligen värt för finansutskottet att överväga. Även om jag råkar vara op-

positionspolitiker så har inte min ambition varit att jag ska vara det resten av 

livet. Man måste hela tiden se till att man får ett system som fungerar så bra 

som möjligt. Det tål att tänkas på. Det är så pass omfattande verksamhet så 

jag anser att oppositionen också behöver ha insikt i det här arbetet.  

När det gäller semistyrelse d.v.s. att man ska har styrelse bestående av 

proffs. Vilken typ av proffs är det man efterlyser? Min förhoppning är att det 

skulle vara proffs på organisationsutveckling och ekonomi och inte flera lä-

kare. Det tror jag inte blir något billigare alternativ. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! I landskapsregeringen har vi diskuterat i den riktningen att vi 

tror att vi skulle få en effektivare i styrelse hos ÅHS om vi från landskapsre-

geringens sida verkligen är tvungna att ta hela ansvaret och inte dela det med 

oppositionen. Så har den här diskussionen förts. Det är alldeles rätt tolkat att 

det inte är läkarkompetensen vi är ute efter utan ekonomisk och organisato-

risk kompetens. I den riktningen, landskapsregeringens partier och ytterliga-

re specialkunskap inom önskade områden. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag inser problematiken med ÅHS planen. Jag, som medlem i lagtinget, har 

inte känt alla gånger att nu beställer vi klart och tydligt vilken typ av sjukvård 

vi vill ha på Åland. Glappet mellan den utförda verksamheten och vad vi be-

ställer här i lagtinget är lite för stort. Notera, att när jag säger det kan det 

mycket väl hänga ihop med att vi konsekvent har lämnats utanför den här 

typen av styrelsearbete. Jag har inte insikt och ingen annan heller från mitt 

parti. Om vi då skulle ha kedjan komplett, om vi kunde medverka i styrelsen 

det kan jag inte svara på. Det blir bara ett teoretiskt resonemang.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ltl Anders Eriksson drar förhastade slutsatser eller lyss-

nade inte på vad jag sade beträffade ledarskap. Jag sade så här; "med mindre 

byråkratiskt lagstiftning och bättre ledarskap finns det stora möjligheter till 

effektivare organisationer, till glädje både för de som arbetar och de som kö-

per tjänsterna". Med det så riktade jag mig inte mot landskapsregeringen, jag 

menade generellt och den erfarenhet jag har från det privata näringslivet. 

Det finns alltid möjligheter att förbättra ledarskapet. Ett bättre ledarskap, 

även om man är bra, kan bli ännu bättre och gör att organisationen fungerar 

bättre. Det var generellt, jag menade. Icke riktat mot landskapsregeringen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker det har varit en bra debatt, som jag sade inledningsvis. Vi behöver 

inte medvetet försöka prata förbi varandra, det här blev oklart för mig. Åt-

minstone Centerns ordförande var väldigt tydlig när hon sade att "det har vi 

inte idag". Då tyckte jag att ltl Eliasson var inne på lite liknande tongångar 

när han efterlyste ett bättre ledarskap. Sedan kan man givetvis göra den 

tolkningen att man i alla sammanhang kan efterlysa ett bättre ledarskap. De 

kan man kanske göra.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det jag sade behöver nog inte tolkas. Jag läste upp det för ltl 

Anders Eriksson här. Det står klart och tydligt. Det här är något som vi alla 

kan ta åt oss, alla som har en ledande funktion ska veta att ledarens roll har 

en enorm stor betydelse, speciellt i sådana tider som vi har nu. Vi tar åt oss 

och vi försöker bli bättre. Det finns alltid möjligheter till förbättringar.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Visst är det så. Vi kan alla bli bättre. Jag får bara lämna min sista 

fråga ut i luften. När det gäller det här med övertagande av beskattningen, är 

det verkligen någon som tror att vi kommer att få den ekonomiska friheten, 

så länge vi är en del av Finland? Vi kanske får svar på det i den kommande 

debatten?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Som ni kanske minns i budgetdebatten i december så överskred jag 

den rekommenderade taltiden med ca 150 %. Jag ska försöka att inte upprepa det-

ta.  

Det är för sent att stiga tidigt upp. Att börja spara och införa åtgärder inför en 

lågkonjunktur, när finanskrisen är ett faktum, är ett bevis på att man bedrivit fel 

politik de senaste åren.  

Jag börjar mitt anförande med att titta tillbaka på vad jag själv sade i budget-

debatten 2006. Jag ställde bl.a. en kort fråga; "kommer vi alltid att ha det så bra 

som vi har det idag? Tror vi att det kommer att fortsätta så här de kommande 5-10 

åren eller kan det komma en lågkonjunktur igen, efter den här högkonjunkturen 

vi nu befinner oss i? Kan vi fortsätta att öka vår levnadsstandard, öka antalet kva-

dratmeter vi bor på, fortsätta leva över våra tillgångar eller kommer Åland få kän-

na på en lågkonjunktur snart igen? Jag tror att det är så". Det sade jag 2006, jag 

pratade en hel del om det att det nästan bara har varit det offentliga som stått för 

de flesta stora byggen de senaste åren. Det är samhället som har trissat upp bygg-

priserna så att företag inte haft råd att expandera.  

Det sunda hade varit att landskapet hade varit mer sparsam med alla simhallar, 

IT byn, skolor, sjukhus, KK hus o.s.v. Väntat med de byggena tills tiderna skulle 

ha blivit sämre. Låtit företagen stått för byggandet under högkonjunkturen och 

reserverat anslag för offentliga satsningar när lågkonjunkturen är ett faktum, allt-

så nu. Då skulle man konjunkturanpassa det offentliga byggandet. Det har man 

aldrig lyckats med på Åland, även om, många med mig har pratat om det.  

De senaste åren har vi politiker på Åland sysslat med allt möjligt som vi inte har 

med att göra. Vi engagerar oss i om människor ska ha cykelhjälm eller inte, om 

man ska förbjuda användningen av vattenscooter eller inte. Vilken tid man ska gå 

hem från krogen, var rökning ska vara tillåtet, hur och var man kan jaga älg, vilka 

fritidssysselsättningar för vuxna människor vi ska finansiera med skatter o.s.v.  

Politikens roll är att sköta det som måste hanteras gemensamt. Skapa förut-

sättningar och underlätta för företag och entreprenörer att utveckla sina idéer och 

bolag. Då skapas tillväxt och en sund sådan. Det är dit vi måste tillbaka. Jag anser 

att regel, krångel och byråkrati måste minskas så att företagarna kan inrikta sig 

mer på sin verksamhet än på myndighetskontakter. Det gäller i stort sett alla sek-

torer, allt ifrån fiskeribyrån på Näringsavdelningen till Miljö- och hälsoskydds-

myndigheten.  

Vtm Lindholm sade i sitt tidigare anförande angående fiskeribyrån att byråns 

storlek varit konstant de senaste åren, fastän yrkesfisket har minskat till nästintill 

obefintligt. Trenden har varit att yrkesfiskare gått till binäringsfiskare för att se-

dan övergå till hobbyfiskare. Fiskeribyrån har dock varit konstant under alla år. 

Orsaken till att det knappt finns någon yrkesfiskare kvar på Åland beror på dårak-

tiga myndighetsbeslut, både lokalt och i Bryssel. Det går att effektivera fiskeriby-

rån på så sätt att myndighetsfunktionen finns kvar. Resten av deras verksamhet, 

som utvecklingen, provfiske, etc. överförs i större utsträckning till näringens egna 

organisationer, alltså privatisera mera.  

En annan byrå på Näringsavdelningen som landskapsregeringen bör titta på är 

skogsbruksbyrån. Hur många människor lever idag på sitt skogsbruk på Åland? 

Det måste ju vara många eftersom landskapsregeringen prioriterar det. Det finns 

nio personer på den byrån samt några extra som sköter om landskapets egna sko-

gar. Även där måste det gå att privatisera mera. 
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Det måste också löna sig att arbeta och driva företag på Åland. Oavsett om det 

är inom de näringar som lever på bidrag eller de som inte gör det. Går det inte att 

leva på sitt arbete har vi ett grundläggande systemfel. Vi kan inte fortsätta bygga 

upp verksamheter runt bidrag. Bidragssystemet är inte sunt och det leder inte till 

utveckling.  

De fina tal som landskapsregeringen brukar hålla om strukturella förändringar 

måste sluta bli fina tal och bli konkreta förslag. Vi måste börja arbeta åt det håll 

att bli oberoende av bidrag i våra näringar. Jag förespråkar inte att man ska ta 

bort alla bidrag med en gång. De bör fasas ut för att ge tillbaka friheten till företa-

gen att utveckla sig själva.       

Det är endast individens möjlighet, att skapa en bättre förutsättning ekono-

miskt för sig själv och sin familj, som sporrar till nya entreprenörer och företaga-

re. Finns inte den möjligheten kommer inte många nya företagare och entrepre-

nörer att uppkomma.  

Ett gott företagsklimat i allmänhet och ett mycket gott små- och nyföretagar-

klimat i synnerhet är nödvändigt för att vi fortsättningsvis ska ha verksamhetsför-

utsättningar här på Åland. Det är tyvärr inte så idag. Vi kan tydligt se vilka effek-

ter detta fått. Exempelvis fraktkostnader är högre, miljökonsekvensbedömningar-

na är svårare, den småskaliga livsmedelsproduktionen håller på att dö ut p.g.a. 

politiskt tagna beslut. Vissa lokala branscher har strängare krav och sämre förut-

sättningar såsom fiskodling och traditionellt yrkesfiske än deras konkurrenter i 

närområden. 

Förutom att EU:s grundtanke om fri rörlighet för tjänster och varor inte funge-

rar på Åland, med tanke på den skattegräns vi har, så brottas även företagen på 

Åland med en liten närmarknad, höga transportkostnader, högre löner än kon-

kurrenterna i våra närregioner. Jag kan inte låta bli att ge ett exempel gällande 

frakterna; jag beställde, för några veckor sedan, personligen en pall varor från en 

tillverkare i Kina. Jag bad de ordna med transporten till Helsingfors. De gjorde 

det. Att transportera en pall med teknisk utrustning från Shanghai till Helsingfors 

kostade mig 60 dollar. Att få pallen från Helsingfors till Mariehamn kostade 350 

euro. Kostnader mycket hänförda till att vi ligger innanför skattegränsen och pro-

blemen med den. Det är sådana frågor vi borde jobba lite hårdare med.  

Ett annat problem som småföretagarna på Åland har är att arbetsmarknadsla-

garna som gäller på Åland, många gånger kväver småföretagare och skrämmer 

dem från att anställa. Arbetsmarknadslagar och kollektivavtal är uppbyggda efter 

det stora finska industribehovet och inte anpassat till åländska förhållanden.  

Jag vill nämna arbetsgivarens sjuklöneansvar. Som arbetsgivare måste man 

inte bara ta ställning till om den man anställer kan förväntas göra ett bra jobb, 

utan också om risken är stor att de blir sjuka, eller om personen ifråga kanske har 

småbarn hemma som ofta behöver vård. Att som arbetsgivare, förutom att tvingas 

betala betydande belopp för anställda som är sjukskrivna även för skador som har 

hänt på fritiden och dessutom avsätta mycket av sin tid på att lösa problem som 

uppstår när anställda är sjuk, hindrar många företagare från att anställa fler och 

utvecklas. Personligen skulle jag vilja ha andra regler, för småföretag under fem 

anställda, än vad som gäller idag.  

Frågor som detta tycker jag vi borde diskutera i lagtinget. Att skapa förutsätt-

ningar som har verklig betydelse för Åland och för företagen och tillväxten. Ty-

värr, har vi nästan aldrig dess diskussioner. 

Landskapsregeringen vill göra det enklare 2009 att starta företag, särskilt då 

för kvinnor. Det är ett jättebra initiativ men jag har lite synpunkter på det här. Jag 
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skulle, om jag var minister i landskapsregeringen, sätta in ett större fokus och re-

surser på de befintliga enmans och småföretag vi har och få dem att anställa en 

person till. Att skapa arbete åt sig själv, som enmansföretagare, har inte varit svårt 

de senaste åren. Det kan man enkelt se, bara genom att titta på hur många företa-

gare och företag det finns på Åland. Uppskattningsvis är 10 % av den totalt be-

folkningen företagare. Vi är förmodligen flest företagare per capita i välden, det 

visar att det inte är svårt att starta företag idag. Det har heller inte varit jättesvårt 

att få mat på bordet ifrån sitt nystartade företag. Orsaken till det är om det fattas 

lite pengar för maten så kan en enmansföretagare alltid jobba lite extra och jobba 

lite extra, svart. Så fort som den här företagaren anställer en person till i sitt bolag 

blir allt ev. svart jobbande slut. Då måste pengar finnas i bolaget för att betala lön, 

hyror, semester, sociala avgifter och sjukskrivningskostnader. Sålunda är det där 

man borde sätta in samhällets resurser. Ge förutsättningar för småföretagarna att 

anställa fler. Inte i första hand få folk att sluta sina nuvarande jobb och starta 

egna företag, ibland även för att konkurrera med sina nuvarande arbetsgivare. Vi 

borde se till att enmans- och småföretagen vill anställa fler människor, särskilt 

människor som inte har jobb. Det är då tillväxten kommer.  

Att göra det här enklare att anställa och att också göra det enklare att göra sig 

av med anställda som inte fungerar. Trygga jobb finns bara i företag som går bra. 

Trygga arbetsplatser kan vi aldrig lagstifta fram. Ju krångligare det är, att knyta 

till sig och skilja sig från medarbetare, desto mer drar man sig ifrån att anställa. 

Just nu så börjar arbetslösheten stiga i våra närområden. Det borde vi se som 

en resurs. Kan vi visa att vi skapar arbetstillfällen här, att vi på Åland behöver ar-

betskraft, tror jag att folk kommer att flytta hit. Tillväxten på Åland är beroende 

av att våra företag anställer fler människor. Sätter vi resurser på att företagarna 

på Åland kan skapa flera arbetstillfällen, och lyckas med det, klarar vi oss ur den 

här finanskrisen. Som exempel kan jag nämna att det är nästintill omöjligt för en 

ungdom idag att få ett jobb i Stockholm- och Uppsalaregionen. Bara för att visa 

hur tuff arbetsmarknaden är just nu, var jag i Uppsala igår och hörde att McDo-

nald's söker nya medarbetare. Igår tog de emot 800 personer i första skedet på in-

tervju, där skulle de sedan gallra bort 600 personer för att sedan gallra ner till 150 

personer, för att ge 50 personer arbete. Det är McDonald's som inte är riktigt så 

hög prioriterad arbetsplats för många unga att börja på.  

Kanske Ålands räddning, i den kommande lågkonjunkturen, är att vi uppmunt-

rar och skapar förutsättningar för våra befintliga företag att anställa fler och skapa 

fler arbetsplatser. Låt oss fokusera på det här istället för att uppmuntra folk att 

starta eget, på tal om företagsamhetens år 2009.  

Det här var lite allmän näringspolitik om budgeten och näringslivet från min 

sida. Jag hade tänkt gå in i konkreta moment, bl a om Tv licensen och Ålands ra-

dios finansiering. Jag har snart gått fyra minuter över tiden, jag återkommer i ett 

anförande om det.     

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Karlström inledde med behovet av att konjunkturanpassa 

investeringarna. Jag håller med det resonemanget. Jag håller med att de är 

något som har diskuterats också under de åren som jag har haft möjlighet att 

medverka i den här salen. Man har inte lyckats förmå att konjunkturanpassa 

investeringarna så som det borde ha gjorts. Vi får hoppas att det som sker 

under lågkonjunkturen ger oss lärdom. Den här frågan kommer att vara ak-

tuell oberoende om vi har egen beskattningen eller vilka ekonomiska system 
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vi än har. Samma frågeställning kommer att kvarstå. Nu är det inte läge att 

minska på investeringarna. Vi har en nivå på nästan 80 miljoner euro för de 

här åren under lågkonjunkturen. Det motsvarar ganska mycket det ackumu-

lerade underskottet som vi befarar att vi kan uppnå. Vi vidhåller att vi måste 

bibehålla stimulansen till den här delen just nu. · 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag har alltid sagt från talarstolen att jag har försökt bromsa 

det offentliga byggandet. Jag har argumenterat emot IT byn, badhus och KK 

hus gång på gång. Jag har sagt att vi borde planera de byggena nu för att ta 

fram dem och sätta igång byggandet när det blir en lågkonjunktur. Alla hål-

ler med. Just nu säger man att det borde vi ha gjort. Vi ska ta lärdom av det. 

Vi kommer förmodligen, om några år om vi kommer upp i en högkonjunktur 

igen, att göra samma misstag igen. Jag hoppas att det är fler, som lrl Perä-

maa, som tycker att det är så här vi borde göra. Man visar gång på gång på 

exempel så kanske det en dag blir så. Jag är inte heller den som förespråkar 

att vi ska dra ner på investeringarna nu. Obunden Samling föreslog t.o.m. en 

våning till på landskapsregeringens hus för att stimulera byggandet. Jag tror 

det är helt fel sätt att dra ner på investeringarna nu. Nu måste vi, inte bygga 

oss ur krisen, i alla fall se till att det finns projekt som ska förverkligas som 

Sjöfartsmuseet o.s.v.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi avser att renovera och bygga om de lokaler som vi har här, 

vilket vi säger i tilläggsbudgeten. Renoveringar torde vara de åtgärder som 

riktar sig mest arbetsintensivt till vår lokala byggsektor, mera än tillbyggna-

der där det är mycket material som inte kommer härifrån. Vi har en stor 

enighet i det här. Att vi har stora investeringsnivåer för lågkonjunkturen, och 

avser att förverkliga det som finns planerat, gör att behovet inte är lika stort 

sedan när vi kommer till en högkonjunktur. Skulle vi dra ner nu, så skulle 

det finnas ett behov sedan. Då skulle det bli precis som tidigare.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Angående investeringarna är vi helt överens. Det skulle vara 

skönt att höra någon gång att det var det du sade och har sagt hela tiden, 

stället för att jag ska säga; "vad var det jag sade". Vi kan väl återkomma i näs-

ta anförande till de här andra konkreta förslagen och punkterna som jag vill 

ta upp, så ska vi se om vi är överens där också? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! En stor del av det som ltl Karlström framförde nu, har han 

framfört flera gånger tidigare, lyfta fram saker vi borde göra om vi hade lag-

stiftning. Det stöder vi helt och fullt.  Det är lätt att säga att landskapsreger-

ingen inget gör när vi inte har lagstiftningsinstrumentet. Det gäller framför-

allt arbetsrätt och skatter. Det vore skäl att också exemplifiera de stora skill-

nader som ltl Karlström upplever mellan främst Sverige och Finland. När det 

gäller t.ex. småskalig livsmedelindustri, som lyfts fram här, har vi faktiskt 

enklare regler än vad Sverige har. Det fick jag svart på vitt i fredags, vid 

sammanträde med styrgruppen för Ålands landsbygdsutveckling. Vi har tagit 
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ett initiativ för att försöka ytterligare avbyråkratisera den småskaliga livsme-

delsframställningen.     

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag har lämnat in en hemställningsmotion som går ut på för-

enkling av livsmedelsproduktion och försäljning. Vi har egentligen samma 

system som i Finland, en blankettlagstiftning som gör att vi har ett av de 

hårdaste kraven gällande arbetsrum och hanteringssätt av maten. Det gör att 

väldigt många små livsmedelsproducenter lägger ner eller kommer att lägga 

ner eller inte lever upp till alla dessa krav. Där är ett typexempel där vi kunde 

ha gjort det enklare för våra åländska företagare än vad vi de facto har gjort 

när vi har tagit en blankettlagstiftning, som går ut på att göra de hårdaste 

kraven när det gäller livsmedelshanteringen och försäljning som finns i Eu-

ropa. Om Sverige har lite enklare så är det väl ingen tröst.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Exemplen när det gäller Europa får vi återkomma till. Jag skul-

le vilja se svart på vitt det som Karlström säger, han kan inte bara stå och 

slänga ur sig de här påståendena från talarstolen.  

Till de inledande som ltl Karlström var inne på; "vad var det jag sade", 

2006 då var katastrofen på väg. Jag vill påstå att det inte är det åländska när-

ingslivet, det är inte arbetslösheten på Åland idag som ställer till problem för 

den offentliga ekonomin. Det är arbetslösheten och konjunkturen i Finland, 

där vi får pengarna ifrån. Jag har framfört det tidigare att vårt problem är att 

vi lever av pengar som vi inte själva producerar. Vi har inte kontroll över de 

skatter vi har. Det är nödvändigt för att genomföra de reformer som ltl Karl-

ström åberopar. Skattefrihet för småföretagare när man anställer en person. 

Vem ska betala den kostnaden? Det måste finnas alternativa finansierings-

former till det.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Vi tar den här debatten om småskalig livsmedelproduktion un-

der motionen som kommer om en vecka eller så.  

Till det senaste är vi helt överens. Det är klart att vi måste ta över beskatt-

ningsfrågor. Vi måste ta över flera behörighetsfrågor som jag anser att vi be-

höver för att kunna bedriva den näringspolitik som passar det åländska små-

skaliga företagslivet. Vad jag har sagt, under alla dessa år och från den här 

talarstolen, är att landskapsregeringen borde fokusera mycket mera energi 

på skattebehörigheten och överföring av arbetsmarknadslagstiftning. Hur 

många samtal har man haft där man förhandlat sig fram vidare angående 

skattebehörighet och överföring av arbetsmarknadslagstiftning? Jag är väl 

medveten om att vi inte har de behörigheterna idag. Landskapsregeringen 

borde sätta fokus på att få den behörigheten så att vi kunde skapa förutsätt-

ningar för det åländska småföretagande, som vi tror att är speciellt på Åland.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Nu har vi ju tyvärr inte de verktyg som behövs för att be-

driva en fullskalig och effektiv näringspolitik här på Åland. Jag tycker ändå 

att ltl Karlströms resonemang, runt vilka typer av företag man ska stöda, var 
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intressant. Det här med att man kanske inte alltid ska starta eget, det är kan-

ske bättre att satsa på företag som redan finns, som har bra företagsidéer och 

att de utvecklas. Det är faktiskt en intressant tanke. Det ska inte vara något 

självändamål att starta eget, däremot om finns det nya företagsidéer, nya 

entreprenörer ska de naturligtvis starta eget. Ltl Karlström sade att Åland 

förmodligen är det område som är tätast vad gäller entreprenörer per capita, 

det tyckte jag var intressant. Jag hävdar att entreprenörsandan på Åland 

fortfarande är väldigt stark. Det finns andra här i salen som har hävdat att 

den är på avtagande. Jag vet inte om det är ltl Karlström själv, eller någon 

närstående.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Säg att vi vill skapa 1000 nya arbetsplatser på Åland, det är bra 

mycket enklare att få 1000 egna företagare att anställa en person till än att 

föröka starta en industri med 1000 arbetsplatser. Med rätta politiska styr-

medel kan vi ganska snabbt hjälpa företag att ta steget att anställa en till om 

vi har de behörighetsfrågor som vi har diskuterat här i många år att vi behö-

ver. Jag har hävdat i över tio år i den här salen att vi borde jobba hårdare på 

att ta över beskattningen och ta över arbetsmarknadslagstiftningen för att 

kunna skapa förutsättningar för det åländska företagslivet. Jag får väl stå i 

tio år till förrän de regerande partierna verkligen tar tag i det här. Jag undrar 

fortsättningsvis hur många samtal man har fört, hur många förhandlingar 

man har inlett, var ligger ärendet? Kanske man inte vill det från landskaps-

regeringens sida, sålunda har man inte jobbat på det.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Det finns ett uttrycks som säger, "droppen urholkar ste-

nen". Det är väl den taktiken som vi måste ha, vi måste jobba vidare. För-

hoppningsvis ska vi väl småningom få mera redskap för att kunna bedriva en 

effektiv näringspolitik.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag hann inte svara på allt i det första replikskiftet angående 

antalet entreprenörer på Åland. Jag är den första som skriver under att vi 

har många och otroligt duktiga företagare och entreprenörsanda på Åland. 

Det gäller verkligen för oss politiker att elda under. Vi har väl drygt 2200-

2500 företagare registrerade på Åland. Det är 10 % av befolkningen. Det 

finns inget land i världen som kan komma upp i liknande siffror. Skulle vi 

istället sätta fokus på att flera ska starta företag och få dem att anställa en 

till, skulle tillväxten riktigt börja blomstra, tror jag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Om vi hade lagstiftningsbehörighet när det gäller arbets-

rätten tror jag att det skulle kosta otroligt mycket. Jag blir orolig för hur olika 

förmåner och trygghet det skulle finnas bland de anställda på Åland jämfört 

med övriga anställda i privata företag i riket. Menar då Karlström att det är 

samhället som skulle gå in med bidrag för dessa personer, att man skulle 

kunna ha samma förmåner trots allt? Han pratar samtidigt att fasa ut alla 

bidrag. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag säger det igen, trygga jobb finns bara i företag som går bra. 

Trygga arbetsplatser kan aldrig lagstiftas fram. Ju krångligare det är, att kny-

ta till sig och skilja sig från medarbetare, desto mer drar man sig också för att 

anställa. Jag är helt övertygad om att om företag går bra och de anställda gör 

ett bra jobb så kommer de att ha jobbet kvar och förmodligen få högre lön 

också, än att det är från ett kollektivavtal som det förhandlas fram en grund-

lön. Jag är inte alls orolig över att det här är något problem varken för 

åländska företagare eller för de anställda. De här ska man kunna förhandla 

person mot person inom företag på Åland. Förutsättningarna är helt annor-

lunda än de stora kollektivavtalen i Finland. Det här gäller företagare med 

fem personer och färre anställda. När man går in i den offentliga sjukvården 

och skolor o.s.v. kan man säkert se hur man gör på andra ställen. Det är för 

de här småföretagarna som jag skulle vilja ha annan lagstiftning för. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Ltl Karlström nämnde provfiske som fiskeribyrån sysslar 

med. Jag tror säkert det skulle vara möjligt att anlita fiskare ute i olika skär-

gårdsområden för att göra det provfisket, säkert kanske till en billigare kost-

nad, också. Jag stöder detta.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Det är det jag försöker säga i det här anförandet att fiskeribyrån borde syssla 

med myndighetsfunktioner, kontroll och likabehandling o.s.v. Att man hjäl-

per den verksamhet, inom landskapets fiskevatten, på bästa sätt. Det finns 

ingen anledning att vi ska ha anställda personer i förvaltningen för att utföra 

provfisket. Det går att göra mer effektivt på andra sätt, att sprida ut det över 

landskapet. Där är vi överens, hoppas att landskapsregeringen tar det till sig 

och gör något åt det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det var till flera delar ett intressant anförande. Jag tycker att ltl 

Karlström målade verkligheten i väl mörka färger. Jag känner inte igen mig i 

ltl Karlströms beskrivning. BNP på Åland har ständigt vuxit de senaste tio 

åren. En viktig dimension i landskapsregeringens arbete med hållbar utveck-

ling är just ekonomi och näringsliv. Ser man statistiken startades 266 nya fö-

retag på Åland år 2007. Det fanns år 2007 över 2000 registrerade företag på 
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Åland. 13 000 personer i yrkesverksam ålder var aktiva i de företagen. Lite 

väl mörka färger kanske.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Nu vet inte jag om lrl Sjögren satt och sov när jag pratade. Jag vet inte vad 

det var som var mörkt i mitt anförande. Jag sade att vi har enormt många 

duktiga företagare och vi har enormt många företagare på Åland. Det jag 

sade var att vi kanske inte behöver sätta fokus på att skapa ännu flera nya fö-

retag. Sätt fokus på de 2000 företag som finns och få dem att anställa en per-

son till. Då kommer det att finnas arbetskraftsbehov på Åland. Folk som idag 

söker jobb på McDonald’s i Uppsala kan se ett alternativ, kanske vi tillbring-

ar resten av vår tid på Åland, vi flyttar dit, där har de intressanta arbetsupp-

gifter att erbjuda. Istället för att stå vid en pommesfrites maskin, inget fel i 

det. Hela mitt anförande var positivt om man tar det till sig. Väljer man att 

höra något annat får det står för den personen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Det är nog så att förväntningarna var för högt ställda på den här 

tilläggsbudgeten. Nu finns det en besvikelse kombinerat med en stor oro över hur 

det här ska sluta. Hur ska pengarna räcka till? Socialdemokraterna vill ha en bra 

offentliga sektor och en rättvis fördelningspolitik. För att åstadkomma det krävs 

att vi fördelar utgifterna på ett klokt sätt. Vi måste bestämma oss för vad som ska 

göras till 100 % i samhällets regi, kanske bara göras delvis eller inte alls. Vi måste 

vara kreativa och se om det finns nya sätt som man kan jobba på och med andra 

partners.  

Ltl Thörnroos tog upp näringslivets och tredje sektorns roll. På vilket sätt kan 

de vara en aktör eller ett komplement till en verksamhet som utförs av landskaps-

regeringen idag? Jag är övertygad om att det finns utökade möjligheter till part-

nerskap mellan offentlig och privat sektor. Här krävs öppenhet och en dialog med 

alla aktörer, näringslivet, föreningar, organisation, kommuner och landskapet. 

Fortsätter man att osthyvla över hela linjen så finns det en överhängande risk att 

ny politikområden får stå tillbaka eftersom redan inarbetade verksamhet ska bi-

behållas till varje pris. Alla har vi väl sektorer som vi värnar extra mycket om.  

Jag tänkte ta upp några. Socialdemokraterna anser att arbetet med integra-

tionsstrategin och hur de nya ålänningarna ska beredas plats i det åländska sam-

hället, det arbetet får inte tappa fart. Regeringen skriver i tilläggsbudgeten att 

man avser invänta de arbete med integrationsfrågor som är under planering inom 

andra organisationer i landskapet. Man skjuter upp anställningen av en samord-

nare med ett år. Varför måste den här integrationssamordnaren överhuvudtaget 

bli anställd av landskapsregeringen? Varför kan man inte låta någon av de organi-

sationer som redan idag har integrationsfrågor i sin verksamhet t.ex. Ålands 

Fredsinstitut, Röda Korset eller Ålands Multikulturella förening sköta den här 

uppgiften? Som en köptjänst eller med utökade PAF medel. Vi måste på alla sätt 

ta till vara de inflyttades kapacitet och kompetens. Många av dem som flyttar till 

Åland har potential att starta nya företag. Jag hoppas verkligen att företagsamhe-

tens år har åtgärder som riktar sig till dessa nya ålänningar. Jag är inte helt över-

tygad om att minister Mattsson tar den här problematiken och svårigheterna på 

fullaste allvar.      
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Vi har fått kritik på vår motion om att bibehålla en plats vid Röda Korsets in-

ternationella skola. Den här kostnaden är en investering i human kapital. Flera av 

de ungdomar som har gått i den här internationella skolan bidrar med nytänkan-

de och engagemang i vårt samhälle, ofta med fokus på demokratiarbete och 

mänskliga rättigheter. Vi borde satsa mycket mer på human kapitalets utveckling 

för att konkurrera med vår omvärld.  

I världen talar man idag om en kapprustning för att utbilda sina befolkningar. 

De länder, som har flest kreativa och kompetenta människor, har konkurrensför-

delar idag. Det är inte bara teknik som är allena rådande.  

En annan av våra motioner tar fasta på polisens arbete som man avser att 

minska med fyra tjänster nästa år. Där finns det flera saker som oroar. Den utlo-

vade skärgårdspolisverksamheten upplevs nu hotad. Vi föreslår att landskapsre-

geringen löser verksamheten med skärgårdspolisen genom ett nära samarbete 

med gränsbevakningen. Det torde bli mest kostnadseffektivt och bör utredas i fi-

nansutskottet.  

Ett annat mycket viktigt område, som polisen har blivit allt bättre på, är att lösa 

och förebygga familjerelaterat våld. I synnerhet våld mot barn eller våld där barn 

är inblandade. Tyvärr är inte Åland heller förskonat från barnpornografibrott. Här 

finns också farhågor om att det här arbetet kommer att nedprioriteras. Jag vill att 

finansutskottet försäkrar sig om att dessa områden inte hyvlas bort. Det kan med-

föra att utsatta kvinnor och barn blir stora förlorare när polisen ska spara.  

I vårt gruppanförande i fredags sade ltl Sundback att miljön är den stora förlo-

raren i den här tilläggsbudgeten. Det sämsta vi kan göra just nu är att stoppa upp i 

synnerhet vattenvården och vattenkvalitetsförbättrande åtgärder. Därför har jag 

lämnat in en motion som höjer anslaget för just vattenvårdsförbättrande åtgärder 

med 5 000 euro. Det kan väl förefalla lite motsägelsefullt att ha en kostnadsdri-

vande motion i de här ekonomiskt svåra tiderna. Min avsikt är att påvisa att det 

inte alltid vare sig är rätt eller rättvis att hyvla 2 % av alla kostnader rakt av. För 

att spara långsiktigt på vissa områden kanske man skulle behöva utöka sin budget 

med 5 %, medan andra verksamhet t.ex. Guttorp helt kunde knoppas av och i lik-

het med plantskolningsverksamheten privatiseras.  

En annan sak man kunde se över är busstrafiken till svenskflaggade Eckerölin-

jens båtar som subventioneras av landskapsregeringen. Viking Lines buss till och 

från nattfärjan i Långnäs subventioneras inte. Är det här rätt eller rättvist? Eller 

kan man minska på utgifterna för Eckeröbussarna?   

Herr talman! Just nu har jag en känsla av att stora delar förvaltningen inte rik-

tigt vet vart man är på väg. Vem som ska bort eller vem som ska bli kvar. Om man 

ska jobba effektivare måste man ju veta vad som ska prioriteras och vilka områ-

den som man ska fokusera på. Det finns också en stor fara om man drar ned på 

fortbildningen. Just nu behövs massor med input utifrån. Hur har man löst saker 

på andra håll? Hur kan vi göra det hos oss? Vi behöver nytänkande och goda ex-

empel. Jag hoppas att finansutskottet kan ge klarhet i många frågor som de här 

dagarnas budgetdebatt har givit upphov till.  

Vi behöver en mycket tydligare kompasskurs, annars går den här skutan på 

grund. En viss bottenkänning kan antydas redan. Det känns som vi har tappat 

styrfart, rejält.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag undrar vad det är som gör att ltl Carina Aaltonen misstror 

mig för att inte ha några högt ställda mål med integrationsåtgärder och vali-
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deringsåtgärder som finns med i det? Jag redogjorde mycket klart i mitt per-

sonliga anförande för det här. Har man ett förhandsskrivet tal så borde man 

kunna korrigera det, till den del man har fått information, så att det är rele-

vant. Eller är det bara för att diskutera mig som person? Så var det väl när 

man ifrågasatte om jag skulle klara av att göra Åland GMO-fritt. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag har inte sett några konkreta åtgärder inom företagsamhe-

tens år när det gäller den här målgruppen. Tidigare erfarenheter från När-

ingsavdelningen har inte varit positiva när det gäller personer med annan 

etnisk bakgrund som har kommit för att söka råd. Jag hoppas verkligen att 

man tar de här frågorna på största allvar och att man jobbar hårt med det 

framöver. Vi kommer att behöva fler människor som kan bli företagare. 

Många av nyålänningarna är väldigt intresserade och engagerade att starta 

egna företag. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Nu tycker jag ltl Carina Aaltonen går lite väl långt om hon bör-

jar beskylla Näringsavdelningen för att vara rasistisk, att förfördela invand-

rare framom övriga ålänningar. För mig gäller lika behandling, oavsett om 

du är invandrare eller inte. Landskapsregeringen har ett övergripande mål, 

att språkutbilda våra invandrare så att de kan bli goda medlemmar i vårt 

samhälle och validera deras utbildningar, att vi vet var de står på arbets-

marknaden. Det är vårt gemensamma mål i landskapsregeringen, det står 

högt i kurs. Vi har inte några som helst intentioner att förfördela någon in-

vandrare, vare sig av den ena eller andra orsaken. Det är lika behandling, alla 

är lika inför lagen i mina ögon.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är i alla fall inte sådan information som jag har fått tidiga-

re. Det gläder mig att man behandlar alla lika. Kan då ministern tala om hur 

många invandrare som har fått stöd och bidrag från Näringsavdelningen? 

Det kunde vara intressant att ta reda på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller sänkning av moment 45.54.01 handlar det om 

att miljöbyrån minskar sina inköp av tjänster. Att ekonomi, näring och miljö 

har ett blivit ett par tror jag kan vara mycket lyckosamt. Att miljöbyrån och 

näringsavdelningen samarbetar det kan kanske rädda Östersjön och hela 

världen. Inte kanske just att de samarbetar, men att man förknippar ekono-

mi och näring så intimt med miljöarbetet. Det är ju på Näringsavdelningen 

som det finns pengar. Där finns det också möjligheter när det gäller de när-

ingar som förorenar vattenmiljön, t.ex. när det gäller jordbruket, att ha rik-

tad rådgivning, skyddszoner och våtmarker. När det gäller fiskodlingen, att 

odla på land, ha musselprojekt och utveckla foder.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det känns skönt att minister Sjögren har just de här miljöförbättrande och 

vattenvårdsförbättrande verksamheterna under kontroll och att ambitioner-



  

 Plenum den 20 april 2009 kl. 09.30 499 

na fortsättningsvis är höga, att man fortsätter att samverka tillsammans med 

Näringsavdelningen. Det är viktigt att inte miljöarbetet tappar fart och att 

man drar ner på den verksamheten nu i de ekonomiskt svåra tiderna. Det är 

bra att Näringsavdelningen får ge från sig lite pengar till miljöbyrån.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller både globalt och lokalt på åländsk nivå så finns 

det möjligheter, trots den finanskris som råder, att slå om hela näringsverk-

samheten till ett mera grönt alternativ.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Från Socialdemokraternas håll kan vi inte annat än stöda det initiativet från 

regeringsledamot Sjögren. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Aaltonen uttalar sin oro över tilläggsbudgeten. Det som 

oroar mig är att vi inte har en enighet om omfattningen av de åtgärder som 

behöver göras. Socialdemokraterna och ltl Aaltonen säger, ja visst, man ska 

dra ner, man ska strukturera. Man nämner de åtgärder som vi själva näm-

ner, men man återkommer ändå till de saker man ändå inte får röra, och 

nämner sina finansmotioner vilket medför mera kostnader. Jag tror att Soci-

aldemokraterna har gjort det till en konst att prata om strukturförändringar 

men ändå när det verkligen gäller, inte våga stå för dem. Vad gäller hållbar 

utveckling, det begrepp som vi följer, där finns också ekonomin med som en 

hörnpelare tillsammans med två andra hörnpelare. Vi måste också ha eko-

nomin i skick för att kunna värna om miljön.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Minister Perämaa kan nog vara förvissad om att vi kommer att stå bakom 

bra strukturella åtgärder. Jag tycker det saknas väldigt mycket fantasi och 

kreativitet hos regeringen. Vad man har kommit fram till är att minska alla 

områden med 2 % det tycker jag inte är speciellt konstruktivt eller kreativt.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det stämmer inte. 2 % samt mycket mer därtill finns i detalj-

motiveringarna. Allt som finns i allmänna motiveringarna är strukturella 

förändringar. Vi måste vara noga med vad vi säger, att man inte för fram vil-

seledande information. Jag tillåter mig till att vara lite tveksam till om Soci-

aldemokraterna verkligen står bakom strukturförändringar när det enda som 

ltl Aaltonen nämnde var de saker som vi redan själva har nämnt i tilläggs-

budgeten, samt ett antal saker som man ändå inte får röra.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är sant att jag inte vill att man ska dra ner på resurserna för dem som ar-

betar med det familjrelaterade våldet. Jag vill att man ska jobba vidare med 

miljöförbättrande frågor och integrationsfrågor o.s.v. Vi ser också att man 

kan jobba på andra sätt. Jag har berättat om hur man kan jobba tillsammans 

med näringsliv, föreningar och organisationer o.s.v. De förslag som finans-
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ministern presenterade för oss här, det är sådant som redan har varit upp till 

diskussion för flera år sedan. Det känns verkligen inte nytt eller fräscht.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Jag har några punkter ur tilläggsbudgeten som berör Kansliavdel-

ningen. Inledningsvis ska jag berätta om det här som diskuterats ganska mycket, 

det ekonomiska läget, det är en stor utmaning för landskapet. Vi har också nämnt 

uttrycket räddningsplan. Det uttrycket har myntats här. Man ska komma ihåg att 

tilläggsbudgeten 2009 är sifferstaterna och sedan har vi motiveringarna som sik-

tar framåt mot 2010 och längre fram. Det är viktigt att komma ihåg den här upp-

delningen.  

Jag kan nämna närmare detaljer från min avdelning, Kansliavdelningen. Vi har 

vidtagit stora åtgärder där, strukturomvandlingar. Olika åtgärder som strävar till 

att slimma förvaltningen. Om man ser på sid.12, tabellen, ser man att totala utgif-

terna går ner med 5 miljoner på Kansliavdelningen. Vi har tagit ett stort ansvar i 

sparåtgärderna där. Det är klart att den här processen t.o.m. är lite smärtsam 

ibland. På mina moment här står det vilka tjänster vi drar in, det berör männi-

skor. Det här är en del av den här processen som vi alla måste bidra till för att få 

hela det här paketet att gå ihop.  

Kort om andra åtgärder, den här serviceenheten under moment 43.01.01 berör 

personer som innehar tjänster. Tanken är att få en effektivering av servicen. Det 

är en sammanslagning. Man tittar ganska mycket på frågorna om telefonväxel, 

vaktmästeri och reception. Tanken är att man ska få en disk dit kunderna kommer 

till landskapets förvaltning och får hela sitt ärende servat vid disken. Det finns 

funderingar på att ha ett mötesrum där också, att ansvariga politikerna och 

tjänstmännen får komma dit och diskutera. Vid vissa tillfällen t.ex. när det är ett 

visst stöd som handläggs brukar tjänstemännen ha ganska mycket möten. Man 

skulle ev. kunna ha en aktuell tjänsteman direkt här och möta allmänheten. Det 

här är också en del av ett säkerhetstänkande. Man skriver in sig och blir behand-

lad av en tjänsteman och får ett snabbt och klart handläggande av sitt ärende. Det 

här innebär att det är tre tjänster som berörs.  

Det som vi har benämnt kommunikationsenheten, även här är grundtanken 

densamma. En effektivering, översyn och en slimmad organisation, här är det 

också tjänster som berörs. Tre tjänster ska omvandlas till en, kommunikations-

chef. Bakgrunden är inbesparingsbehovet. Det här arbetet har startats upp av en 

arbetsgrupp som landskapsregeringen tillsatte i november i fjol. Det finns ett för-

slag där man har kartlagt behovet. Man har hört förvaltningen, de politiska parti-

erna och åländsk massmedia. Förenklat kan man säga att de påpekar att det finns 

ett behov av en informationsstrategi och att det finns behov av utveckling både in-

ternt och externt av bemötande och kommunikation. Det finns också tankar på att 

man ska kunna ta emot besök utifrån, kommunikationschefen skulle sköta hela 

den biten. I undersökningen framkom att det behövs ett långsiktigt arbete och ut-

bildning både för tjänstemän och för politiker, hur man ska sköta kontakter med 

massmedia. Chefen ska ha det övergripande ansvaret med rådgivning. Även frå-

gor som ökad förståelse och kunskap om Åland och våra särförhållanden.  

Det som har nämnts som en rättsenhet är tanken den att delar av den juridiska 

kompetens ska samlas under Kansliavdelningen, som ska sköta framförallt sådana 
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här utåtriktade åtgärder, allmän förvaltningsrätt, allmänna handlingar, sekretess-

regler och sådant som är ganska svår juridik. Avdelningarna sitter nu för sig själva 

och funderar på hur de ska lösa det. Man ska sköta processföringarna och skriva 

utlåtande och ställningstagande från landskapets sida och få en enhetlig praxis. 

Det här ska skötas från den här enheten.  

Det finns också uppgifter som lagstiftningsuppföljning. Se på vad som händer i 

våra omgivningar, speciellt vad som händer i riksdagen i Helsingfors. Vi minns ju 

alla problemen med barnomsorgsavgifterna. Man skulle ha en uppföljning av de 

här sakerna också.  

Herr talman! Tanken är nog att avdelningarna skulle ha kvar sina egna jurister. 

Det är inte meningen att man ska ta bort spetskompetensen. Det här skulle vara 

ett stöd i den allmänna förvaltningen. Jag kan inte säga hur det är tänkt, det finns 

långtgående funderingar från min och förvaltningens sida att det här kan ske med 

nuvarande resurser. I praktiken betyder det att finns pensionsavgångar som vi ef-

fektiv kan använda på det här sättet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Minister Roger Eriksson säger här att man strukturom-

vandlar på hans ansvarsområde. Man sparar fem miljoner, det kräver en hel 

del. Ja, men man måste samtidigt nämna att 4,5 miljoner är indragning av 

bostadsstöd. Det rör sig då om 500 000 euro, vackert så.  

Den här kommunikationsenheten och rättsserviceenheten, centralbyrå-

kratin byggs ut på det här sättet på den här avdelningen. Man ser att Kansli-

avdelningen ska bli en stabsfunktion i högre grad. Det skulle kanske vara på 

sin plats att lite mera utveckla det där resonemanget? Jag tycker vi har sett 

en lite märklig utveckling på senaste tiden vad gäller informationen. Den blir 

alltmer centraliserad och verkligen kontrollerad. Ett uttryck för det är väl det 

att personalen känner att de inte har fått information om det arbete som har 

pågått med den här tilläggsbudgeten.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det kan upplevas som en byråkratisering. Jag redogjorde just i 

mitt anförande att det här innebär på min avdelning de facto indragning av 

fem tjänster. Det tolkar vi som en effektivering och sparåtgärder. Man ska 

uppnå samma eller kanske t.o.m. lite bättre information till medborgarna 

med de här åtgärderna. Det är illa tvunget, som det ekonomiska läget ser ut. 

Det är riktigt det som ltl Sundback sade om var de här pengarna kommer 

ifrån, 4, 5 miljoner är bostadsbiten. Det är också så att Kansliavdelningen är 

en liten avdelning och enda utgifterna vi har är konsumtionsavgifterna, d.v.s. 

löner. Man kan inte skära i så mycket annat där.  

Jag har en annan uppfattning om informationen till personalen. Vi har 

haft avdelningsmöten. Vi har diskuterat med ledande tjänstemän och med 

alla tjänstemän.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Konsumtionsutgifterna sjunker ju inte särskilt mycket på avdelningen. Det 

kanske är ett hedervärt mål att de inte heller stiger.  

Den här kommunikationsenheten och landskapsregeringens kommunika-

tionspolitik, börjar oroa mig mer och mer. Samtidigt som man kontrollerar 

och centraliserar den information som ska komma ut, så vill man ta bort de 

parlamentariska organen, jämställdhetsdelegationen, ÅHS styrelse, Kultur-
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delegationen är väl nästa. Man vill också ha tjänstemän in i t.ex. gymnasie-

utbildningen. Allt det här är en form av att centralisera makten genom att 

kontrollera informationen. Det är jag rädd för. Vad betyder det att man ska 

bibehålla det decentraliserade informationsansvaret? Samtidigt ska man i 

högre grad kontrollera det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack herr talman! Tanken är att det decentraliserade informationsansvaret 

ska bibehållas. Både tjänstemän och politiker ska ge information. Man ska få 

ett rådgivande organ som stöder politiker och tjänstemän, speciellt de här 

svårare frågorna som berör sekretess och sådana saker.  

Till den första frågan så har jag inte lika pessimistisk syn som ltl Sundback 

har i frågan. Inte är det frågan om att decentralisera och hämma informatio-

nen, tanken är precis tvärtom, enligt policydokumenten. Det ska vara ett 

transparent, klart och lättbegripligt informationsflöde.  

Angående personalen, när de här tråkiga besluten är fattade så ska det in-

formeras samtidigt åt dem det berör. Berörda personerna var kallade till för-

valtningschefen och personalsekreteraren var närvarande. Allt har skötts en-

ligt regelboken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! När jag läser tilläggsbudgeten för 2009 noterar jag att 94 

000 euro är det lilla sparbelopp som Kansliavdelningen kommer upp i, av to-

talt fem miljoner euro. Det är sannerligen inte mycket på den avdelningen. 

Jag har lite frågor beträffande enheten för kommunikation och externa kon-

takter. Idag sysslar Ålandskontoret i Stockholm och Helsingfors med de frå-

gorna, man har även en tillfällig tjänst i huset. Man skriver i detaljerna i 

budgeten att man ska dra in andra tjänster. Det är ju inom helt andra funk-

tioner. Det är inte inom enheten för kommunikation och externa kontakter. 

Här föreslår man en ny chefstjänst i löneklass A 26 från 1.10.2009 som höjer 

våra kostnader. Man drar inte något motsvarande som gäller kommunika-

tion och externa kontakter. Vilka kommer att ingå i den här nya enheten?  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Vilka som kommer att ingå är inte helt klart. Det här tar sikte 

på framtiden. Vi har arbetat fram de här ramarna och lagtinget ska diskutera 

det. Konsekvenserna och alla detaljer kan man inte veta här. Det är inte me-

ningen att man ska göra det heller. Riktningen är klar, och den politiska vil-

jan är just det jag nämnde. Det är det facto indragning av tre tjänster, för-

valtningsassistent, och nu minns jag inte mera vilka det var. Det betyder att 

det här är en besparing. Sedan håller jag med det som ltl Jansson sade om 

Ålandskontoren i Helsingfors och Stockholm. Dem rör vi inte i det här fallet. 

Det har gjort och gör fortsättningsvis ett gott och viktigt arbete.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! "Vi rör inte Ålandskontoren i Helsingfors och Stockholm". De 

får ju en ny chef nu i löneklass A26. Det är ju verkligen att "röra" dem. De 

blir beroende av en ny chef. Förut har de lytt under ansvarig minister för 

Kansliavdelningen, lantrådet och kanslichefen, förvaltningschefen. Det här 

blir en ny struktur på chefsidan som man arbetar upp.  

När det gäller rättserviceenheten är den ännu mera luddig än den här ex-

terna kommunikationsenheten. Det framgår väldigt dåligt här vad det ska 

bli. Det är i alla fall något som måste styras av lagstiftning. Där kan man inte 

bara fatta organisationsbeslut, när det gäller organisationen för medborgar-

nas rättsäkerhet, förvaltningens organisation och rättsansvar o.s.v. När räk-

nar ministern att vi får till lagtinget förslaget till lagstiftning när det gäller 

den här frågan? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Det sista kan jag inte svara på här och nu. Arbetet måste ju göras i vederbö-

rande ordning. Man kan allmänt säga, om de här båda enheterna, att de är 

till för att stärka förvaltningen och ge råd och samordning. Ge en informa-

tion som gör att avdelningarna kan jobba tryggare och säkrare med de här 

frågorna. Det kommer också att innebära rådgivning och intern utbildning i 

de här frågorna. Vi ser också samordningsvinster med det här. Det stämmer 

att Ålandskontoren får en chef till, som ltl Jansson säger. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I Kansliavdelningens del av budgetförslaget framgår det att 

man avser att sluta med bankverksamheten som vi har kallat det i lagtinget. 

Man lånar ut direkta pengar till bostadsbyggande. Det är ju illa för dem som 

baserar sin verksamhet på det. Men det är sunt för bostadsmarknadens som 

helhet. Marknaden kanske kan återhämta sig och man kan kanske på mark-

nadsmässiga grunder i framtiden bygga bostäder. Under en övergångsperiod 

så behövs någon typ av subvention. Det fatts fyra euro per kvadratmeter med 

ett normalt ränteläge mot vad som marknadsläget är idag. Jag önskar ett för-

tydligande om man kommer att gå emot med ökad beviljningsfullmakt för 

räntestöd istället så att bostads byggande kan fortsätta efter att bankverk-

samheten avslutas? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Om jag uppfattade det rätt avser ltl Sundman moment 

43.25.67, vi drar ner räntestödet med ca 500 000 euro. Det finns pengar 

kvar. Tanken är att ingångna avtal ska man kunna uppfölja. Det arbetas fram 

en räntstödsordning hur det här ska kunna tryggas i fortsättningen också. 

Det har sjunkit ner på basen av det allmänna ränteläget. Jag och regeringen 

anser att bostadsproduktion i vissa fall kan anses som en konjunkturpolitisk 

åtgärd.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag avser inte det momentet. Jag avser det moment där man 

drar in 4 miljoner bostadslånepengar. För att effekten av politiken ska bli 

densamma bör ju beviljningsfullmakten för räntestöd vara motsvarande. Att 
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volymen bostadsbyggandet hålls konstant i landskapet, även om systemet 

ändrar. Bankerna får vara banker och landskapet går emellan så att inte hy-

resgäster måste betala hela hyran. Idag betalar landskapet ungefär mellan 

femtio procent och en tredjedel av hyran genom de subventioner som de här 

lånen utgör beroende på projekt och byggkostnader o.s.v. Ingen bostadsaktör 

kan idag, på helt marknadsmässiga grunder, bygga hyresbostäder. Hyran bli 

såpass hög att ingen vill bo där. Därför måste landskapet, medan marknaden 

återhämtar sig, gå emellan, när ränteläget normaliseras.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack herr talman! Jag konstaterar att uppenbarligen har ltl Sundman och jag 

samma åsikt om att samhället, i det här fallet lagtinget, måste ta sitt ansvar 

att trygga bostadsproduktionen. Det är därför de här momenten har funnits. 

Momentet om enhetslånen som nämnts, vi tar bort fyra miljoner, det blir en 

miljon kvar. Det beror på tidigare utfästelser från landskapets sida. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Polismyndigheten är tvungen att koncentrera sig på kärnupp-

gifterna dit narkotikabekämpningen hör, står det i tilläggsbudgeten. Minister 

Eriksson skulle kanske kunna förtydliga och försäkra oss här inför lagtinget 

att också arbetet med att förebygga och stävja det familje- och relationsrela-

terade våldet också kommer att fortsätta med samma kraft som tidigare. Det 

är också barnahusarbetet och arbetet mot pornografi som behöver fortsätta 

och inte stanna upp. Vad anser minister Eriksson om de här områdena? Hör 

detta också till kärnverksamheten? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack herr talman! Angående ltl Aaltonen frågor, det är klart att allt det där 

tillhör polisens främsta uppgifter, d.v.s. att förhindra och utreda brott. De 

här sakerna som hon tog upp är ju brottsliga. Det är klart att de kommer att 

få följder när vi skär i ramarna. Polismyndigheten har egen prioritetsord-

ning, de måste ju själv prioritera sina arbeten, med minskade anslag. Det är 

vi fullt införstådda med i landskapsregeringen. De här frågorna som nämn-

des just måste man ändå åtgärda. Man kan inte låta bli att åtgärda dessa 

ärenden, det är helt klart. Speciellt viktigt område är narkotikaproblemati-

ken, tyvärr genomsyrar de alla de här problemområdena.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag hoppas att det här kan förtydligas av finansutskottet. På vilket sätt avser 

landskapsregeringen att gå vidare när det gäller skärgårdspolisverksamhe-

ten? Minister Eriksson kan kanske förtydliga huruvida skärgården nu blir en 

förlorare beträffande rättsäkerheten. Är det viktigare att ha en rättsäkerhets-

avdelning i Mariehamn än att ha polis ute på fältet i skärgården? Det skulle 

vara intressant att få höra lite mer om.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Inledningsvis tycker jag att ltl Aaltonen blandar päron och äpp-

len. En rättsäkerhetsverksamhet i landskapets egen förvaltning är inte sam-

ma sak som polismyndighets arbete. Man måste komma ihåg den här skill-
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naden. Ramarna innebär att det är polismyndigheten själv som måste funde-

ra på sina prioriteringar. Jag har personligen förra veckan varit i kontakt 

med polismyndigheten och gränsbevakningen och puffat på det här arbetet. 

Det finns långtgående planer på hur man ska trygga skärgårdsbornas situa-

tion och möjliggöra polisservice även i skärgården, speciellt inför sommaren. 

Arbetet pågår. Ramarna minskar, alla måste vi dra vårt strå till stacken, även 

polismyndigheten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Fyra namn finns nu på listan. Talmannen meddelar att presidiet 

har diskuterat läget och stannar för att budgetdebatten slutförs vi detta plenum. Resterande 

ärenden på föredragningslistan för dagens plenum, ärendena 2-11 upptas till behandling vid 

onsdagen plenum 22.4.2009.  

Talmanskonferensen sammanträder på onsdag 22.4.2009 kl. 12.30 för att diskutera be-

hovet av ett ev. plenum på fredag och det fortsatta lagtingsarbetet i övrigt.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Tack herr talman! Jag tänkte för min egen del återkomma till det som jag inledde 

med här i fredags. Den som kan anpassa sig till en ny situation, i vårt fall ett be-

svärligt ekonomiskt läge och den som kan förnya sig, den kommer att vara fram-

gångsrik. Lågkonjunkturen och detta lagtings och landskapsregerings agerande 

kommer att sätta oss i en situation där vi har goda förutsättningar att vara fram-

gångsrika när lågkonjunkturen svänger till en högkonjunktur.  

Vi har ett strukturellt underskott i förhållandet till intäktsbilden i den offentliga 

ekonomin. Vi har inte förmått anpassa vår kostnadsutveckling till Finlands sakta 

sjunkande skatteuppbörd, där de har strävat till en mindre offentlig sektor. Det 

har lett oss till en besvärlig situation.  

När vi efter några år har anpassat vår offentliga sektor till intäkterna kommer 

vi att vara i en god situation enligt min och landskapsregeringens bedömning. Nu 

pratar jag som om vi finns kvar i det i ekonomiska system som vi har idag, om 

några år kommer vi säkert att vara kvar i det. Vi har anpassat vår ekonomi så att 

våra konsumtionsutgifter ligger på en nivå som kanske är 20 miljoner lägre än 

idag, jag har inte den exakta siffran. Vi har minskat personalen med det som vi 

strävar till inom fyra år.  Vi fortsätter verksamheten, fortsätter producera service 

med ett fortsatt lågt skattetryck. Förhoppningsvis lägre skattetrycke än i vår om-

givning, vilket vi, de facto, har just nu.  

Vi har stora överföringar till kommunerna, vilka har ett lågt skattetryck. Vi har 

via det allmänna avdraget ett lägre skattetryck än i Finland.  

Jag tror att den här debatten kommer att lära oss att driva konjunkturpolitik. 

När vi kommer ut ur lågkonjunkturen så har vi ett bra läge. Vi kommer inte att ha 

stora skulder. Vi kan använda oss av de ökande inkomster som kommer att med-

föras p.g.a. att Finland ska betala av sina lån. Vi kommer att kunna använda det 

för att bygga upp reserver och bibehålla ett lågt skattetryck.  

Jag tror att vi på Åland har en förmåga att anpassa oss. Jag tror att vi kommer 

att göra det bra.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ansvarig ledamot för Finansavdelningen har inte ännu sagt 

något om Finansavdelning och deras planer. Vi noterar, när vi beaktar den 

pensionsinbetalning som erfordras, att det är den enda avdelning som ökar 

sina driftskostnader. Det förefaller som man skulle utöka sin verksamhet på 
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Finansavdelningen när man ska gå i spetsen för att alla andra ska minska. 

Det här som vi har skrivit i en finansmotion erfordrar, nog här i lagtinget och 

finansutskottet, synnerligen välgrundade motiveringar för att man ska kun-

na acceptera det. När vi läser förslag till ny finansförvaltningslag på nätet no-

terar jag att man avser att sätta ytterligare överrockar på Finansavdelningens 

verksamhet. Det förslag som gäller ÅHS talar för att det är Finansavdelning-

en som är missnöjd med sin styrningsmöjlighet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det tedde sig som det här var ett anförande från ltl Roger Jans-

son. Det hängde överhuvudtaget inte ihop med mitt anförande. Jag ska svara 

det till vissa delar i varje fall. Det som ltl Jansson nämnde att vi på Finans-

avdelningen vill tillsätta ytterligare överrockar för bevakande, det måste man 

koppla ihop med det arbete som landskapsregeringen har satt igång med att 

se över hela revisionen. Vi har beställt en utredning av revisionsverket där 

man ska se på både den interna revisionen och landskapsrevisorernas roll 

och hur man ska utveckla det här till något bra.  

Kostnaderna för Finansavdelningen ska också ned, det ska rationaliseras. 

Vi är just i fas med att sätta igång fakturahanteringssystem och dokument-

hanteringssystem vilket kommer att leda till rationaliseringar och möjlighe-

ter till utlokalisering och kanske även till privatiseringar. Kostnaderna ska 

ner.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Min replik var välmotiverad och genomtänkt på det sätt att den 

upptog det som finansministern valde att inte säga här. Jag hade i mitt hu-

vudanförande frågställningar kring det här, det kom ingen kommentar till 

det. Jag väntade en redogörelse nu när ansvarig minister för avdelningen 

skulle ha ett andra anförande, men det kom inte. Därför tyckte jag det var 

motiverat att ställa frågorna. Vi får väl återkomma till organisationen av det 

här. Hur avser finansministern att presentera den här förändringen inom 

Finansavdelningen för lagtinget, så att vi har möjlighet att diskutera den frå-

gan?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Eftersom ltl Jansson här har velat föra upp till diskussion ett utkast till eko-

nomi förvaltningslagstiftning som inte ännu är landskapsregeringens beslut, 

ter sig konstigt. Ltl Jansson bad finansutskottet i fredags att behandla ett 

ännu inte existerande beslut till finansförvaltningslag, som finns ute på re-

miss. Det är ett nytt sätt att arbeta i så fall.  

Fakturahanteringen, dokumenthanteringen och räkenskapsverket kom-

mer att ge oss rationaliseringar i verksamheten, utlokaliseringar och privati-

seringar. Det kommer att leda till inbesparingar. Det står också där i det 

budgetförslag som har lagts. Jag är fullständigt trygg att så ska ske.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack herr talman! Det är väl dags att börja knyta ihop säcken. Ge över den här 

tilläggsbudgeten till finansutskottet som minsann har en grannlaga uppgift att 

försöka åstadkomma ett betänkande som tillfredsställer den här församlingens 

förväntningar. Det kan finnas goda förutsättningar att uppnå enighet, åtminstone 

till en viss gräns.  

För oss har ledorden varit de tre S:en; spara, strukturomvandla och stimulera. 

När det gäller sparåtgärderna som regeringen presenterar är det gamla saker, som 

många har sagt här. Det om upphovsrättskostnader hade jag en motion för flera 

perioder sedan. Det är bra att det kommer nu. Man borde se över bolagets struk-

tur. Det är inte förenligt med dagens principer att distributionsbolaget också ska 

äga hela nätet och Smedsbölesändaren. Det borde man separera, det har man inte 

tagit upp här.  

Ålands Försöksstation och Guttorp, har vi många gånger tagit upp. Det är bra 

att nu görs något.  

Ålands Industrihus stämma har beslutat att man ska göra ett särskilt bolag av 

ITiden, det är egentligen inte heller något som regeringen åstadkommit. Det är 

bra om man stöder det.  

Miljöbilspremien tyckte vi var bara strunt. Det är bra att det tas bort.  

Det mesta känns igen och det är bra om det genomförs. På vissa punkter har 

inte regeringen sagt på vilket sätt man vill åstadkomma de här inbesparingarna. 

Det är bra om finansutskottet lyckas fatta beslut.  

Den besparingsåtgärd som vi tycker att man inte kan beskriva på det sätt som 

man har gjort, det är noll löneförhandlingarna. Det är nog parterna som man ska 

vädja till och politiskt uppmana dem att visa återhållsamhet. Men att vi, som 

många uppfattar som en representant för arbetsgivaren, skulle ensidigt i det här 

skedet gå in och ta ställning för att det ska bli en nolluppgörelse, det är mycket då-

ligt politik, tycker jag. Det betyder också, när man inte anger att några andra 

grupper ska ta sitt ansvar, att det är de landskapsanställda som tillsvidare ska 

bära det största enskilda ansvaret.  

Vi ser gärna att jordbrukarna också tvingas ta ett ansvar och vi ser också att sjö-

farten tvingas ta ett ansvar. Vi vill att man diskuterar en passageraravgift. Rederi-

erna flaggar ut, de söker sig till billigaste möjliga arbetskraft. Ålänningarna kom-

mer antagligen ganska snart att lämna de här fartygen. Det som sker nu, sker 

långsamt och i det fördolda. Det betyder att det är de åländska sjömännen som 

betalar med sina jobb, den konkurrenskraft som rederierna är ute efter när de 

flaggar ut. Vi tycker att alla redare, som har en stor förmån i samband med Tax-

free, ska se över den här frågan om passageraravgift. Det skulle kunna bli en 

ganska stor inkomst för landskapet.  

Det finns också andra inkomster som man borde fundera på. Det har mest varit 

hur man ska skära, banta och spara. Varför inte ta in mera pengar från PAF istäl-

let för att införa bonusar åt vissa? Är det bra politik? 

Långnäs hamn, vart försvinner de pengarna? Kanske det ska tas ut mera också 

där.  

Är det möjligt att ta ut mer från Posten? Det finns också sådana enheter inom 

landskapet som genererar pengar. Vi tycker att finansutskottet också ska titta på 

den saken.  
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Man kan känna en viss oro för hur det ska gå med det privata näringslivet. Nu 

drar alla andan. Så länge vi inte har arbetslöshet och företagen inte direkt säger 

att de kommer att avskeda folk är man lugn och koncentrerar sig på den offentliga 

sektorns problem. Redan under det här året, senast inkommande höst så kommer 

byggnadssektorn att drabbas, eftersom landskapet slopar bostadsproduktions-

pengar. Det minsta man borde göra är att se till att byggbranschen har olika typer 

av reparationsarbeten som på olika kan sätt subventioneras av samhället. I riket 

har man redan infört sådana möjligheter. På Åland finns väl inte motsvarande. 

Där har också finansutskottet orsak att titta lite närmare på vad man kan göra för 

att stimulera sysselsättningen inom byggsektorn.  

Det har sagts kloka saker här under debattens gång. Det som för mig kvarstår 

som helt orealistiskt är det här sparbetinget som regeringen för fram under de 

kommande åren.  Om man verkligen vill strukturomvandla måste nog processen 

gå in i nästa mandatperiod. Jag tror också att det är klokt för finansutskottet att 

fundera på det. Om man tror att man ska kunna göra det här inom några år, spe-

ciellt med den takt som den här regeringen jobbar, riskerar det att gå som flera av 

oss har sagt, att resurserna är tömda och vissa strukturomvandlingar är på hälft. 

Man borde besluta i lagtinget att det här strukturomvandlingsprogrammet ska 

vara i fem eller kanske tio år. Det skulle ge den här regeringen och kommande re-

gering realistiska möjligheter att göra något. Att, efter den här baksmällan som vi 

har upplevt 2008, tro att man kan göra sig av med folk eller förändra verksamhe-

terna är ganska omöjligt, som jag ser det. Det var också ltl Gun Carlson inne på att 

är ganska svårt. Speciellt om valet kommer emot. Redan valåret kommer det att 

vara jättesvårt att fatta sådana beslut som drastiskt förändrar på verksamheterna. 

Det skulle vara mitt råd till finansutskottet. Ge de här strukturomvandlingarna 

minst fem år, kanske lite till. Att man binder upp följande regeringar eller ger för-

utsättningar, att inte en ny regering som har lovat en massa saker sedan träder till 

och också antagligen misslyckas.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det var ett intressant anförande, som det ofta är när ltl Barbro 

Sundback står i talarstolen.  

Passageraravgifter? Nej tack! Säger Åländsk Center idag. BNP vad gäller 

sjötrafik är för Åland 26 %, för riket 0,6 %. Den flotta vi har idag arbetar inte 

på samma konkurrensvillkor som t.ex. den svenska flottan. Tax-free undan-

taget är en förutsättning för sjötrafik till Åland, för att upprätthålla den färj-

trafik vi har idag. Att i dagsläget ens andas om passageraravgift känns inte 

alls bra. Det skulle bli ytterligare pålagor för våra redare, när vi står alldeles 

strax inför att få ett nytt fartyg specialbyggt för trafiken mellan Åland-

Kapellskär. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är frågan om vem som ska betala utflaggningarna. Är det 

de åländska sjömännen som ska betala med att förlora sina jobb? Är det de 

åländska kommunerna som ska finansiera utflaggningarna? Jag kan ha stor 

förståelse för dem som inte vill införa passageraravgifter. Ju mer, åtminstone 

jag tänker på det, ser jag att det finns också ett samhällsansvar hos rederier-

na. Det här skulle gälla alla som använder sig av tax-free möjligheten. Det 

skulle vara en välkommen inkomst i landskapets kassa, som jag ser det.  
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Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Visst redarnas samhällsansvar, vi ska komma ihåg att det 

är de åländska redarna, i det privat näringslivet, som har byggt upp den väl-

färd vi har idag, som till stora delar ombesörjer att vi fortsättningsvis har det. 

Jag tror det vore ytterst oklokt att i dagsläget påtala passageraravgifter. De 

åländska redarna har redan i dagsläget svårt att hävda sig i konkurrensen på 

Östersjön. Det känns nog som man tar en väldigt kortsiktig lösning. De 

åländska redarna tar ett stort samhällsansvar. Det finns ingen anledning och 

skuldbelägga dem för ett snett regelverk som idag finns inom EU. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den här branschen som många, många andra tyvärr, är väldigt 

beroende av samhällssubventioner. Må så vara att det är privatägda bolag, 

samhällssubventionerna är ganska betydande. I en sådan situation tycker jag 

inte att det igen är sjömännen som ska ta på sig hela ansvaret för de här om-

ställningarna. I solidaritetens namn tycker jag att det finns stort fog att dis-

kutera passageraravgiften. Det är en politisk fråga som diskuteras nu och då. 

Nu finns det faktiskt fog att ta det här på allvar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När våra rederier kämpar med en kostnadsbild, gentemot sina 

konkurrenter, som inte är hållbara för företagen så att det kan fortsätta och 

hålla personalen anställd, så föreslår Socialdemokraterna nu att det ska på-

läggas en skatt på näringen. Passageraravgift kan inte landskapet uppta, vil-

ket ltl Barbro Sundback föreslog, annat via sitt hamnbolag i Långnäs. Marie-

hamns stad kan uppta en avgift i hamnen. Eckerö är knappast intresserad av 

att göra det i Berghamn. Däremot finns det en lagstiftning som kan möjliggö-

ra upptagande av en passagerarskatt, såsom en näringsskatt gentemot rede-

rinäringen. Den måste slå lika på alla. Det är antagligen det bästa sättet att 

åstadkomma att de fyra kvarvarande passagerarfartygen, under finsk flagg, 

kommer att flaggas ut. Om man ytterligare vill lägga nya kostnader på dem, 

måste de anpassa sig till sina konkurrenter. Då åker väl de också. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var en riktig korrigering, det här med skatten. Det ska vara en passage-

rarskatt. Jag tror det finns utrymme för en passagerarskatt. Nu höjs ju 

spritskatten. Det är inte så hemskt illa ställt för rederierna i dagsläget. Det 

här skulle gälla lika för alla som trafikerar våra hamnar. Om alla ska vara 

med och ta sitt ansvar för landskapets ekonomi. Är det bara de landskapsan-

ställda som ska ta stöten? Medan jordbruket och sjöfart ska fortsätta som ti-

digare? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Till skillnad från Socialdemokraterna så tror vi på besparings-

åtgärder. Vi tror att det finns goda möjligheter att i huvudskak spara och 

strukturomvandla så att man kommer ur den här krisen med en hyfsad eko-
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nomi i behåll. Utan att behöva komma in med nya pålagor på varken de en-

skilda medborgarna eller näringslivet i form av skatter. Det tror vi på. Utöver 

det jag sade tidigare, kommer en pålaga i form av en passagerarskatt att 

drabba särskilt hårt de som för många passagerare till Åland. Det är dem vi 

straffar med en passagerarskatt medan de som för lite passagerare till Åland, 

men utnyttjar skatteundantaget, får en väldigt obetydlig pålaga. Det slår ju 

inte lika. Vi straffar dem som är duktiga på att föra folk till Åland och som vi 

har nytta av. Det är till stor del de fyra finskflaggade fartygen som därmed 

måste flagga ut för att få en likartad kostnadsbild som sina konkurrenter 

ifrån Tallin. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är väl här som den ideologiska skillnaden går mellan Fri-

sinnad Samverkan och oss. Vi är inte beredda att slakta offentlig sektor eller 

att säga att det alltid är bättre i privat regi. Det finns nog mycket som talar 

för att en stor del av den offentliga sektorns verksamhet kommer att vara 

kvar. Vi får se vem som får rätt. Jag är mycket skeptisk till att det här sparbe-

tinget kan förverkligas, speciellt under den här korta tiden. Den offentliga 

sektorn kommer alltid att vara proportionellt stor på Åland. Det finns ingen 

privat marknad som skulle ta över tjänsteproduktionen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är intressant att höra när vi närmar oss tider då beskatt-

ningen ska diskuteras. Socialdemokraterna ordnar en debatt nu på onsdag. 

Landskapsregeringen ska så småningom, till hösten, leverera ett meddelande 

om beskattningsfrågor. Vi har länge efterhört att man ska diskutera sakfrå-

gorna, hur man vill beskatta. Nu börjar det komma fram saker här. Social-

demokraterna anser att det är en god åtgärd att skatta det åländska närings-

livet lite mera för att bibehålla offentlig sektor i nuvarande nivå. Ltl Barbro 

Sundback sade att vi är för snabba i strukturomvandlingarna nu. Vi kanske 

borde skjuta över omvandlingarna till nästa mandatperiod och nästa reger-

ing. Jag blev något konfunderad över anförandet, med tanke på det ideolo-

giska förstår jag det ändå väl.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Lrl Perämaa säger att han är för snabb, ja, resurs- och behovsplan, skatteut-

redningen, vi har ju hela tiden väntat och väntat på den ena åtgärden efter 

den andra. Jag tror inte att det här sparbetinget lyckas, inte med den takt 

och den effektivitet som regeringen har visat hittills.  

Den här skatterapporten, varför får vi den inte? Den ligger och väntar på 

att bli föredragen. Liberalerna vill tydligen inte att den ska tas upp nu i vår, i 

samband med budgetbehandlingen. Man vill skjuta upp det till hösten. Det 

är hela tiden en manipulation med information, som jag ser det. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Socialdemokraterna har varit kritiska till att vi inte levererade 

tilläggsbudgeten i mars månad, det tog till den 8 april, en vecka senare. Kär-

nan är att ltl Barbro Sundback nu säger att de förslagen till strukturella för-

ändringar bör vi inte göra under den här mandatperioden, även om vi har 
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fått kritik att vi inte gör tillräckligt. Det ska tas av nästa lagting och nästa re-

gering, det sade ltl Barbro Sundback tydligt. I nästa andetag pratade hon om 

att en åtgärd för att balansera budgeten under tiden kan vara att ta mera 

skatt av privata näringslivet. Det ter sig konstigt det här sättet att kritisera en 

tilläggsbudget som kom en vecka för sent, när man sedan vill man skjuta på 

processen i flera år.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

De här åtgärderna som ni föreslår kommer inte att räcka. Vi vet inte vilka 

andra åtgärder ni föreslår, de kommer först i 2010 års budget. Vi vet inte när 

de ger ekonomiska effekter. Jag tror inte på det här paketet, det många 

andra som inte gör det. Man ska ta ansvar, inte bara fram till nästa val, utan 

lite längre för offentliga sektor på Åland. Om Perämaa vill genomföra pro-

cesserna snabbare, ska jag stödja den men då borde ju beslutet ha fattats i 

2009 års budget. Vi har väntat på mycket, vi väntar fortfarande.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Ltl Sundback var inne på andra sektorer som också borde spa-

ra. Hon återkom, som vanligt, till att jordbruket borde ta sitt ansvar. Jag vill 

hävda att jordbruket redan har tagit ett mycket stort ansvar i samband med 

EU medlemskapet. Trots att vi då fick stöd, blev lönsamheten väsentligt 

sämre än tidigare. Det system som vi är i nu, med gemensam jordbrukspoli-

tik i Europa, innebär att även storjordbruken ute i Europa får stöd. De är 

dem vi ska konkurrera med. Vi behöver ha någorlunda liknande villkor. Det 

visar sig ändå att vi har mycket högre kostnader än våra konkurrenter. Trots 

att vi får stöd är lönsamheten sämre.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man kan inte argumentera på det där sättet, att det var en 

olycka för det åländska jordbruket att vi gick med i EU. Hade vi inte varit 

där, hade vi knappt sett några traktorer på våra åkrar idag. Man måste gå ett 

steg längre i diskussionen. Vi använder åländska skatter, vid sidan om EU- 

medel, proportionellt i högre grad på Åland än på fastlandet. Jag vet inte om 

ltl Lindström hör vad löntagarna säger, men jag får höra; att dagen efter att 

vi läste i tidningarna om stöden så köpte grannen en ny bil eller en ny trak-

tor. De flesta löntagare idag har den uppfattningen att en stor del, av de 

pengar som lyfts i bidrag, går till privat konsumtion. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Det är en helt annan verklighet än vi jordbrukare lever i. Det 

gäller att få en verksamhet som lönar sig. Det är så för alla grupper i samhäl-

let att någon gång byter man bil och man bör förnya produktionsmedel. De 

där argumenten köper jag definitivt inte. Jag för min del vill ha en levande 

landsbygd och skärgård. Ett jordbruk som står i samklang med vår livsme-

delsindustri, tillsammans står de för 15 % av kringeffekter med sysselsätt-

ningen i landskapet. Det är stora sysselsättningsvärden vi pratar om. Allt det 
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här hänger samman, det måste man komma ihåg. Jordbruket har tagit sitt 

ansvar.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag skulle väl säga att Centern har tagit sitt ansvar. Man har verkligen, under 

alla dessa år som man varit vid makten, sett till att den väljarkår som man 

företräder har fått förmånliga andelar av den åländska budgeten. Det är ju 

groteskt med en Näringsavdelningen som till så stor del sysslar med jord-

bruksfrågor. Antalet jordbrukare minskar, det finns inte fiskare men all by-

råkrati ska vara kvar. Stödbeloppet har inte minskat. På tre år pumpar man 

ut närmare 13 miljoner euro i projektet levande landsbygd. Det är oerhörda 

belopp som det gäller samt alla andra stöd som finns.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! När jag hade mitt förra anförande tog jag upp de övergripande sam-

hällsekonomiska frågorna. Jag tänkte återkomma till det. Jag anser att vad lag-

tinget ska göra, det är att fatta politiska beslut. Inte gå in i förvaltningens sätt att 

förverkliga besluten. Det viktiga är de politiska ramarna. Utgångspunkten är att vi 

får en nedgång i inkomsterna som är ganska väsentligt hittills. Förväntningarna 

var höga, vi är nu nere i samma klumpsumma som 2003-2004. Med den utgifts-

ökning som har varit sedan de åren, så har vi problem att få ner utgifterna. Det 

viktiga beslutet som landskapsregeringen har gjort, och kommer att få precisera, 

är hur stor ska den offentliga sektorn vara. Hur mycket ska vara offentligt och hur 

mycket ska vara privat? Det är det avgörande egentligen. Utöver det måste man 

föra konjunkturpolitik. Det har vi faktiskt lärt oss någorlunda 2001-2002, då en-

hetslån för bostadsbyggandet infördes. Nu krävs det andra ingrepp men principen 

är densamma. Man kan inte göra av med alla pengar, alla år. Det är bra att vi har 

haft en så hög klumpsumma att vi har kunnat lägga det i en utjämningsfond. Det 

som är det viktiga i tilläggsbudgeten är tabell 2 och 3, hur man dimensionerar 

ekonomin. Det är här de politiska ramarna ska bestämmas. Jag ser inget självän-

damål att finansutskottet skulle behöva vara enigt i det här. Det viktiga är att man 

bestämmer sig för politiska riktlinjer. Står man inte bakom majoriteten ska man 

föreslå annat. Landskapsregeringen har lagt fram en budget med riktlinjer, finns 

det andra riktlinjer är det bra att de kommer fram. Vi har hört Socialdemokrater-

na som vill skjuta upp, man vill vänta och se. Det är alltså ett politiskt ställnings-

tagande. Jag tror att när man går vidare, ska man gå in i de olika avdelningarna 

och säga 2 % osthyvel det är okej, man måste sätta en press på alla i förvaltningen. 

Ser vi på de olika avdelningarna är den grundläggande välfärden den viktiga d.v.s. 

Utbildningsavdelningen och Social- och miljöavdelningen. Där finns välfärdens 

kärnor. Sedan har vi Kansliavdelningen och Finansavdelningen som är förvalt-

ningsenheter, där måste man se till att man har regelverk, lag och ordning o.s.v. 

Jag tror på det som sagts här att Finansavdelningen måste synas särskilt för där 

har man vuxit och expanderat under året därför att finansfrågorna kräver mycket 

personal. Nu har vi IT lösningar, vi har elektronisk hantering av dokument, rä-

kenskapsverk o.s.v. så där måste det slimmas. Kansliavdelningen är på väg att 

slimmas. Man drar ner kapaciteten hos polismyndigheten, man måste vara väldigt 

noga med att man löser de problem som finns ute i samhället med narkotikabrott 

och våldbrott o.s.v.  
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Det som varit intressant och lite diskussion av typen "katten kring het gröt" är 

Näringsavdelningen. Jag tycker det är intressant det här som Socialdemokraterna 

säger att jordbrukshanteringen är så stor. Inför valet sade man att också det andra 

i näringslivet måste få mera resurser. Det här är det avgörande missgreppet. Vi 

har det jordbrukssystem vi har genom EU lagstiftning. Det måste hanteras. Man 

skulle antagligen kunna dra ner en del på både personal och ambitioner om man 

gick igenom det hela. Vi måste också tänka på att jordbruket har en enorm effekt 

på ekonomin i övrigt, också sjöfarten med de produkter som konsumeras där. Vi 

har alltså ett livsmedelskluster på ungefär 1500 personer jämfört med jordbrukets 

600 personer. Man kan inte rakt av säga att vi tar resurserna och lägger dem på 

annat. Det andra är det intressanta. Där finns det besparingsmöjligheter. Hur 

mycket pengar ska vi ge till Handelskammaren, Företagarföreningen och Turist-

förbundet? Hur mycket ska läggas på Försöksstationen och Guttorp o.s.v. Där 

finns det möjlighet att se näringspolitiken i ett nytt perspektiv. Här ser jag Fredrik 

Karlström framför mig, han och jag har samma utgångspunkter när det gäller när-

ingspolitiken d.v.s. marknaden. Det är marknadsekonomin som har skött den 

åländska näringspolitiken. Alla företag konkurrerar på lika villkor inkl. sjöfarten 

som i och för sig är starkt subventionerad, men subventionerad på lika villkor 

inom EU.  

Ser vi ramarna så får den 2 % pressen som man sätter på hela förvaltningen 

vara en typ av åtgärd. Det andra måste vara strukturförändringar som 2010 års 

budget mera kan precisera.  

Den offentliga sektorn borde minska från 30 % till 25-20 % av sysselsättningen. 

Det betyder att man koncentrerar sig på den grundläggande välfärden.  

Man måste anpassa den offentliga sektorns utgifter till de inkomster vi kan 

räkna med. Finlands inkomster har ständigt ökat. BNP har ökat ännu mer, d.v.s. 

den privata sektorn har tagit en större andel medan den offentliga sektorn har gett 

oss en klumpsumma som expanderar och kommer att göra det. Felet med vår 

ekonomi, det är där vi ska ha ett epokskifte, är att den offentliga sektorn, för att 

klara grunduppgifterna, kan minska. Det betyder inte att man ska sparka perso-

nal, utan man gör omflyttningar. Det kommunala kommer att behöva mycket mer 

anställda inom äldreomsorgen, barnomsorgen och grundutbildningen. Vi har en 

omfördelning i samhället. Vi har inte anledning till någon ekonomipanik eller 

svartmålning. Landskapsregeringen har nu tagit de första besvärliga stegen att 

ställa om vårt system. Det är det som lagtinget måste ge sitt stöd för eller välja nå-

got annat. Vill vi skjuta upp avgörande beslut, då går vi på Socialdemokraternas 

linje. Vill vi försöka få mera inkomster för den stora kostym vi har, då är det en 

annan politik. Vill vi strama upp och fokusera den offentliga sektorns uppgifter på 

det viktigaste då är landskapsregeringen på rätt väg. Det måste lagtinget säga ja 

eller nej till. Det är ramarna vi ska bestämma. Förvaltningen måste våra tjänste-

män kunna få förtroende att sköta.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ltl Olof Erland vill slå vakt om utbildning, vård, skola och om-

sorg, men också om jordbrukarna. Du borde lägga till det, för de ska ju ha en 

särskild gräddfil i den här budgeten. Medan löntagarna inte ska räkna med 

att deras löner ens ska justeras, de ska vänta sig noll alternativ, d.v.s. en viss 

sänkning av lönen. Ltl Olof Erland är inte konsekvent i sitt resonemang. 

Vård, skola och omsorg är kärnverksamheter som vi alla slår vakt om. Om 

man ska få ett samhällskontrakt där löntagarna inom förvaltningen ska vara 
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villiga och jobba för det, tror jag också man måste titta på jordbrukarnas lå-

nevillkor och andra förmåner. Varför inte också sjöfarten, som vi alla om-

huldar, som får massor med samhällsstöd.  

Ltl Olof Erland, replik 

Alla sektorer drabbas av en ekonomisk kris. Jordbrukare behöver utbildning 

och hälso- och sjukvård. Löntagare behöver utbildning och hälso- och sjuk-

vård. Sysselsättningen är grunden för den ekonomi vi har. Det är genom fö-

retagande och arbete som ekonomin skapas. Den offentliga sektorn är med 

och reglerar, hjälper till, stöder och utvecklar o.s.v. Jag har inte sagt att jord-

brukarna har någon särställning, däremot är vårt system för jordbruket all-

deles särskilt. Skulle vi tacka nej till EU medlen och till de jordbruksstöd vi 

har, då fick vi stora omställningar. Nu får man tid att se ställa om till 2013. 

EU medlen styr oss alltför mycket, det tycker jag. Vi kan inte heller säga nej 

till de resurser de skapar.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

De jordbruksstöd vi har i vår budget, är inte formulerade i Bryssel, de är 

formulerade i Mariehamn. En stor del av dem finansieras av skattemedel 

som t.ex. kan användas för vård, skola och omsorg. Nivån kan man justera i 

solidaritetens namn. Visst är företagandet det viktiga, det är ju därför som 

Socialdemokraterna tycker att man måste strukturera om Näringsavdelning-

en. Att vi inte bara har en massa jordbruksbyråkrater som sitter och räknar 

ut olika typer av förmåner för jordbruket. Det är vi inte ensamma om att 

tycka. Det vill också Ålands Företagarförening, Handelskammaren, Frisin-

nad Samverkan och Obunden Samling. Det är bara Liberalerna och Centern 

som inte vill strukturera om Näringsavdelningen, så att vi får bättre stöd för 

det verkliga företagande i landskapet. 

Ltl Olof Erland, replik 

Det förefaller som om ltl Sundback inte alls lyssnade på mitt anförande. Jag 

sade att man borde utgå, när det gäller företags- och näringspolitiken, från 

marknaden. Jordbrukssidan måste man kunna titta på. Det är klart att hela 

den här saken måste landskapsregeringen gå igenom. Se till att man gynnar 

näringslivet, sysselsättningen, och ser till att det finns möjligheter att få jobb 

o.s.v. Det är det som är grunden i vår ekonomi. Jag tycker det är en total fel-

syn att säga att vi har för mycket folk som sysslar med jordbruket. Vi ska ha 

lika mycket byråkrater på alla andra näringar, som då lever i en marknads-

ekonomi. Det är tvärtom, att 2013 när jordbruket fasas ut ur EU systemet, då 

ska också jordbrukarna vara mera marknadsanpassade. Vi kan då dra ner 

väsentligt på de stödsystem vi har kopplade till näringspolitiken och När-

ingsavdelningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ltl Erland säger att finansutskottet inte behöver vara 

enigt, det är ju helt rätt. Finansutskottet behöver absolut inte vara enigt. Det 

är väl ganska ovanligt att det är enigt. Det finns ofta reservationer och det 

blir omröstningar o.s.v. Nu var vi eniga senast i december när vi slog fast 

budgeten, jag tänker inte gå i polemik mot ledamoten. Jag tänker berätta 
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varför jag har ett önskemål om att vi skulle kunna få ett enigt finansutskott 

bakom vårt betänkande. Det har förts kloka resonemang här. Det har inte 

varit någon häftig debatt. Det finns finansmotioner med kloka ord och tan-

kar. Kan man resonera runt det här, resonera fram en produkt som är enig så 

har det en styrka, när allt ska genomförs. 

Ltl Olof Erland, replik 

Det kan hända att det är en styrka för landskapsregeringen att det är ett 

enigt lagting. Man kan säga att det är en styrka om landskapsregeringen har 

uppbackning av en klar politik som går i den riktning som man har föresla-

git. Jag tycker att Frisinnad Samverkan i sina motioner och i debatten varit 

inne på ungefär samma linje. Det finns nyansskillnader som kan vara betyd-

liga och sakfrågor där det kan finnas skiljelinjer. Även Obunden Samlings 

motioner är lite åt det här hållet. Det spelar inte så stor roll om ett annat par-

ti vill profilera sig. Det är viktigt att inte låta den som skriker högst få ge-

nomslag i finansutskottet. Med det har jag inte sagt att det var så senaste 

gång. Jag har inte heller sagt något annat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Nej, inte fungerar det på det sättet att den som skriker högst 

får som den vill. Jag tror att i de slutliga skrivningarna, om alla kan känna att 

man är delaktiga i det här beslutet, kommer det att ha en betydelse när land-

skapsregeringen ska genomföra det. Även de stora strukturella omvandling-

arna, som ska till för att vi ska komma på rätt nivå, kommer inte att göras på 

ett eller två år, kanske inte ens på tre år. Vi kanske pratar om en fem års pe-

riod. Det kommer ytterligare en regering sedan som ska ta hand om det här. 

Det är mitt mål att vi ska kunna resonera ihop oss. Det tänker jag inte släppa 

förrän vi är klara.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag utgår från att de politiska ramarna är de viktiga. Man ska 

kunna ge realistiska förutsättningar för landskapsregeringen och förvalt-

ningen att genomföra det. Det måste vara målsättningen. Om sedan partier-

na inte ställer sig bakom det, det kan ju få konsekvenser för politiken. Jag ser 

inte några problem med att vi inte skulle ha en ganska bred majoritet här i 

lagtinget för att dra upp riktlinjer för en aktiv konjunkturpolitik, för att di-

mensionera den offentliga sektorn så att vi klarar av den långsiktigt och göra 

de strukturförändringar i förvaltningen som tryggar välfärden. Med de rikt-

linjerna och översatt i siffror tror jag att landskapsregeringen kan fortsätta 

att gå i den riktningen som de har stakat upp.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! I mitt andra anförande tänkte jag börja med, som tidigare tala-

re sagt, att jag inte är riktigt nöjd med hur årets budget och tilläggsbudget 

uppkommit. Jag var övertygad om att tilläggsbudgeten skulle vara betydligt 

mer omfattade och innehålla med strukturförändringar än vad den har gjort. 

Att flera av våra motioner som lämnades in i december skulle tas i beaktande 

eftersom vi valde att inte ta de motioner till omröstning då.  

Jag kommer att prata en hel del om Ålands Radio och Tv och tv licensen.  
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Jag tänker ta upp moment 44.10.77 KK huset. Jag minns väl när trafikmis-

ter Runar Karlsson sade här i lagtinget att Centern hade bestämt att gå med 

på byggande av KK huset på ett villkor och det var inte förhandlingsbart, att 

huset skulle få kosta 15 miljoner euro och inte en cent mera. I den här budge-

ten har nu Centern accepterat att kostnaderna uppgår till 17, 6 miljoner. Det 

är tvåhundra miljoner, sexhundratusen cent mera det!  

Ett annat tragiskt fall är moment 46.74.76 vilket är lösdriftstallet, 46 000 

euro, ett exempel som visar att man inte riktigt är ute efter att göra struktur-

förändringar utan man fortsätter i samma gamla spår som man alltid har 

gjort. Lösdriftsstall har jag varit emot ända sedan det kom upp första gången. 

Hör det till landskapsregeringens kärnverksamhet under en finanskris? Det 

tycker inte jag. 

Innan jag går in på Ålands Radio vill jag ge lite beröm också. Det är väldigt 

bra att man inte har rört det allmänna skatteavdraget. Skatten är en makt 

fråga, ju högre skatt desto mer makt har politikerna över våra liv, desto 

mindre makt har vi själva. Ska man ta ett stort ansvar över sin framtid så 

måste man få behålla det mesta, av det man arbetar ihop, anser jag. Genom 

skattesänkningar ökar friheten. Man får behålla mer av sin lön på så sätt 

ökar möjligheterna att själv välja hur man vill använda sin inkomst. Vill man 

använda sin inkomst till konsumtion eller ökat sparande? Det är jättebra att 

man inte rör det allmänna skatteavdraget. Det är jag glad för.  

Jag kan inte låta bli att ta upp det här med Ålands Radio och Tv, och tv li-

censen. De senaste budgetdebatterna, ända sedan 1999, har jag pratat en hel 

del om hur fel jag tycker tv licenssystemet är. Det har blivit en käpphäst för 

min del. Jag vägrar ge upp, även om majoriteten hittills tycker annorlunda. 

Droppen ur holkar stenen, som vi konstaterade tidigare. Jag vet att en dag 

kommer jag att få rätt. Systemet är fel och bör strukturförvandlas. Varför 

man inte gör något åt det just nu är för mig främmande. Avgiften i sig är en 

logisk kullerbytta eftersom man tar betalt för innehav av tv men nästan hela 

beloppet går till produktion av radio. Vi tar betalt för en sak men använder 

pengarna till något annat. Det som om lagtinget skulle bestämma om en av-

gift för alla som använder mobiltelefon, den avgiften skulle gå till att andras 

fasta telefoner, det skulle vi aldrig acceptera. Systemet med tv licensen är 

egentligen precis så.  

I den här tilläggsbudgeten har äntligen landskapsregeringen insett hur fel 

det är med att skattebetalarna, utöver tv licensen, betalat upphovsrättskost-

naderna via skattesedeln. Det är ett system som jag också har argumentera 

emot under alla dessa år. Jag förstår inte varför det börjar gälla först 2010? 

Jag tycker det borde börja gälla redan nu 2009. Det är de facto helt fel att 

skattebetalarna ska betala upphovsrättskostnader för ett aktiebolag när 

andra privata mediebolag ska stå för sina upphovsrättskostnader.  

Det här året, när alla andra måste spara, har landskapsregeringen redan 

höjt tv licensen med 10 %. Jag var helt övertygad om att landskapsregering-

en, sedan budgetdebatten i december, skulle ha kommit med ett annat för-

slag i den här tilläggsbudgeten gällande tv licensen. Men inte! Man höjer de-

ras anslag till 220 euro skattade pengar per familj och år. Pengar som de fles-

ta familjer skulle välja att använda till något annat än att finansiera Ålands 

Radio med. Samma familj skulle säkert vara beredd att betala de kostnader 

som landskapet har för att visa svensk tv, den kostnaden är trots allt mindre 

än 20 euro per familj och år. Det rätta beloppet som tv licensen borde ha. 
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Man kan inte annat än beklaga sättet Ålands Radio svarade när de fick höra 

om landskapsregeringens förslag om att man skulle bli tvungen som alla 

andra medier på Åland att betala sina upphovsrättskostnader. De svarade 

med att göra allmänheten oroad, att gå ut och säga att man ska ta bort 

svensk tv om det genomförs. Att agera på det sättet är oförsvarligt och be-

klämmande. Som tur var kunde vi också läsa i tidningen att politikerna inte 

hade samma åsikt som ledningen på radion. Det är trots allt ganska bra att 

politikerna fortsättningsvis kan vara med och bestämma över radion.  

Vi ser inget spår ifrån landskapsregeringens sida hur man tänker säker-

ställa Ålands Radios verksamhet framöver. Vilken nivå vill man ha på radion 

och hur ska den finansieras? Landskapsregeringen har tillsatt en arbets-

grupp, vad jag har förstått, som ska titta på Ålands radios verksamhet och fi-

nansiering, det är jättebra. Det som inte är bra är att den här arbetsgruppen 

består av politiker ifrån majoriteten, samt representanter från ledningen på 

radion. Samma ledning som förespråkar att ta bort Sveriges tv om man mås-

te effektivera eller ev. minska sin verksamhet. Tror lagtinget att den här ar-

betsgruppen kommer att komma med strukturella förändringar? Jag tror 

inte det. Det finns hur mycket som helst jag kunde prata om gällande det 

här, jag tycker att det är beklämmande att resurserna utökas med 10 % det 

året när alla andra måste spara. År 2009 tycker jag tyvärr är ett förlorat år, 

som många redan har sagt. Jag skulle ha velat se bl.a. förändringar på det 

här.   

Ltl Harry Jansson 

Tack herr talman! Jag lovar att det inte ska bli en vana att jag dyker upp sist i de-

batten. Jag har ju tänkt vänta till sist för att lite kommentera saker och ting all-

mänt.  

Den utlovade debatten om egen beskattning får vi välkomna. Det antyds i 

tilläggsbudgeten, från landskapsregeringens sida, om det här meddelandet som 

man tidigare har nämnt. Vi vet också att ÅSUB kommer att leverera en rapport, 

vad den innehåller är det väl endast finansminister Mats Perämaa som känner till 

i o m att den har råkat ut för embargo på landskapsregeringens sida. Det ska bli 

spännande att se innehållet. Oavsett vad som står i rapporten är frågan om en 

egen beskattning enbart en fråga om politik. Vad vill detta parlament? Sist och 

slutligen är det frågan om makt. Är det detta parlament eller är det riksdagen i 

Helsingfors som ska bestämma hur ålänningarna ska beskattas sig själva och sina 

företag? 

När det gäller närande och tärande delen borde redan den diskussionen moti-

vera oss alla till att verkligen anstränga oss för att få igång skattediskussionerna. 

Själv har jag, sedan många år, kunnat konstatera att vi mer än väl är närande för 

republiken Finland om vi tar i beaktande helheten, även ålänningars inbetalning-

ar till socialförsäkringssystemet. Då bidrar ålänningarna med rejäla summor to-

talt sett till den totala finska samhällsekonomin.  

Av någon anledning har man velat lämna bort den sidan. Vår avvikande tjäns-

teinriktade verksamhet här på öarna har gjort att vi betalat in överstora premier.  

Vi har noterat att Socialdemokraterna har skjutit fram onsdagens politiska dis-

kussioner om beskattningen, i avvaktande på ÅSUB:s utredningen. Det ska bli 

spännande att få ta del av den.  

När det gäller strukturerna på tilläggsbudgeten så vill jag rikta beröm till land-

skapsregeringen. Det kan inte ha varit en lätt uppgift. Visserligen har man gjort 
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det lite lätt för sig i vissa avsnitt, vad gäller att lappa ihop inkomstsidan, t.ex. pen-

sionsfonden, tidigare överskott o.s.v. Vi förstår alla att det inte är en lätt sak att, 

på i alla fall relativt kort tid, presentera hållbara kalkyler för framtiden.  

Vi måste nog tillsammans börja fundera på vad det är för struktur vi ska ha på 

vår förvaltning? Vi ska komma ihåg att 1.1.1995 blev vi medlemmar i Europeiska 

Unionen. Idag, rätt många år senare, har vi stort sett exakt samma struktur i vår 

förvaltning, som om vi inte skulle ha gjort något annat än levt kvar i gamla tider. 

Det här visar att vi måste tänka till. Vi har cementerat vårt tänkande såpass att vi 

inte ens ser till att vi har den spetskompetens som vi skulle behöva, vad gäller sjö-

fart, autonomifrågor, säkerhetspolitik och egen beskattningen etc. Vi är såpass 

fast i de gamla tiders system att vi inte kan se till att vi har den framförhållning 

som en modern politik kräver. Här skulle vi nog behöva sätta oss ner över parti-

gränserna och se vad vill vi egentligen åstadkomma med vårt samhälle? 

När det gäller personalpolitiken, flera av de här debattörerna har under dessa 

dagar snuddat vid det. Det är inte lätta frågor. Jag kan nämna ett ganska belysan-

de exempel; 17 februari ville förvaltningschefen säga upp en tjänsteman i reger-

ingsbyggnaden. Idag, 20 april har man fortfarande inte tagit beslut. En omänsklig 

sits för alla inblandade, såväl för föredragande som den berörda tjänstemannen. 

Det här visar hur svårt det är att hantera personalpolitik. Kanske det är något för 

landskapsregeringen att se till att hela tiden ha ett modernt hanterande av perso-

nalfrågorna.  

Jag kan inte lämna den här talarstolen utan att tacka Liberalerna för att de efter 

flera månader av förvirring, när det gäller MISE, har hittat tillbaka till utgångslä-

get. MISE ska enligt den senaste rapporten vara kvar. Man har börjat hitta en linje 

i sin politik. Man vill att kommunen ska ha hand om avfallshanteringen men 

landskapet ska ta hand om farligt avfall. Jag applåderar! Tankemönstret som bör-

jar tas fram inom Liberalerna är tydligt. Man är optimistisk vad gäller finansie-

ringen av det farliga avfallet. Jag önskar er lycka till att finansiera med landskaps-

pengar, med tanke på hur tiderna ser ut. Jag lyckönskar även Liberalerna till, som 

regeringsparti, hur man ska lösa de juridiska bekymren som uppstår i o m att 

kommunerna och landskapet har överlåtet aktierna till ÅPAB, ett kommunalt ägt 

förbund. Det ska bli intressant att följa det här.  

Jag kan inte sluta utan att ge en liten känga. Vi har en situation som mycket be-

ror på vtm Gunnar Jansson vad gäller de juridiska spetsfyndigheterna i avgiftsfrå-

gan d.v.s. hur MISE ska finansieras via hushållen. Vi har en finansminister, Mats 

Perämaa som tillhör en kommun som inte är med i MISE, han applåderar en an-

nan lösning. Vi har en miljöminister, Katrin Sjögren som har haft en för stor port-

följ, i dessa bråda dagar, för att riktigt kunna greppa avfallshanteringen. Det är 

klart att i den vevan så blir det svårt. Men ändå när man sitter på alla dessa nyck-

elposter inkl. styrelseordförandeposten och viceordförandeposten inom MISE; 

skall det vara så förbaskat svårt att då leverera en åsikt som man kan föra fram 

inom alla organ? Framförallt se till att vi får, någorlunda snabbt, en avfallslag som 

svarar mot modern förvaltning igen. Det är det som jag var lite uppretad på under 

dessa tider. Man har lagt energi på att kritisera istället för att lägga fram en för-

ändring av landskapslagen om renhållning så att avgiftsstrukturerna kunde ha 

förändrats. Då hade man kunnat gå till mötes önskemålen att mindre bemedlade 

folkpensionärer etc. kunde få en lindring i förhållandet till oss andra. Väl motive-

rat, men vi är alla låsta vid de lagar vi har. Med dessa ord ber jag att få önska 

landskapsregeringen lycka till.   
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Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Vad gäller MISE har vi också inom Centern varit lite lätt 

förundrade, trots att vi har ett gott regeringssamarbete. Främst med beak-

tande av att lantrådet gick ut och sade att hela MISE skulle skrotas. Sedan 

vidtog en lång och något komplicerad diskussionen därefter.  

Jag begärde egentligen ordet för den retoriska fråga som ltl Harry Jansson 

hade i sitt anförande. "Vad vill vi egentligen åstadkomma med vårt samhäl-

le?" Från Centerns sida vet vi vad vi vill åstadkomma. Jag kan informera le-

damoten om att 5.5 kommer samtliga partiledare att inbjudas till en "runda 

bords diskussion" för att diskutera självstyrelsens utveckling i förhållande till 

ramlagstankar. En inledande diskussionen där vi nu tar nya tag för att ut-

veckla självstyrelsen.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Vi välkomnar den typen av diskussioner som ltl Thörnroos 

nämner, att försöka samla partierna till diskussioner om hur vi ska ha det 

grundläggande styret av vår autonomi. Om vi ska kunna veta vart vi är på väg 

måste vi också ha strukturer, vi måste ha resurser och en prioritering vad 

gäller de här spetskompetensfrågorna, då klarar vi av det. Ska vi vara trovär-

diga i förhållandet till Helsingfors eller Bryssel etc. så måste vi ha en grund-

läggande kunskap. Det är för mycket att begära, som vi gör idag, att tjänste-

män som är pressade också ska hinna med utvecklingsfrågorna, när dagsak-

tuella frågorna tar överhand och det finns en rad störningsmoment.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag känner att det finns en samsyn. Det blir lätt så i det 

politiska livet att "man ser inte skogen för alla träden". Det är så mycket 

dagsaktuellt som man ska sätta sig in i. Det är svårt att finna tid för att hinna 

läsa in sig och också för att hinna diskutera och fundera på framtidsfrågor. 

Visst känns det bra om vi tillsammans kan ta en avstamp. Jag tycker också 

att vi ska komma från de här tankarna om den enorma enigheten som alltid 

efterfrågas. Visst, det finns frågor där vi ska vara eniga, samtidigt finns det 

också frågor där en minoritet inte får bromsa självstyrelsens utveckling. Det 

är min bestämda uppfattning.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag delar helt det synsätt ltl Thörnroos har. Det här med 

enighet är inget självändamål. Faktum är att skatteminister Suvi-Anne Sii-

mes redan på 90-talet tog livet av vår myt, som vi har levt med i decennier, 

att vi ska vara eniga. Är vi eniga så har vi framgång i relation till Helsingfors. 

Det visade sig att även om vi hade total enighet, att vi skulle behöva ta över 

samfundsskatten till åländsk behörighet, så var det ett blankt nej. Den myten 

dog den dagen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag hade begärt replik, det var några frågor jag hade tänkt ställa. Jag 

begärde ordet för att det var ett sådant stort engagemang för renhållningsfrågor. 

Jag noterade kanske lite i parentes att det här med självständighet inte ens nämn-

des. Det är så att om vi ska ta över väsentliga delar av beskattningen så förutsätter 
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det att Åland blir självständigt. Det tycker jag man ska ha med i bakgrunden, att 

man tar in alla de konsekvenser som kommer in där. Ltl Jansson nämnde Suvi-

Anne Siimes som var andra finansminister 2001-2002. Hon framförde finansmi-

nisteriers bestämda uppfattning, och den är ideologiskt mycket stark, att Finland 

ska ha ett skattesystem. Det har upprepats vid flera tillfällen. Möjligen fanns det 

en öppning på den tiden, den frågan har kommit bort numera tror jag, det här 

med indirekt beskattning. Det är en möjlighet och det skulle också vara ett första 

steg att luckra upp det hela. Till den delen anser jag att det är en illusion att tro att 

vi under överskådlig tid skulle kunna få finansministeriet, som är den starka mak-

ten i regeringen att ändra sin inställning.  

Man kan naturligtvis försöka, vi har ju inte utredningar och förslag ens på 

hemmaplan. Under den tid jag har varit i lagtinget har det inte kommit ett enda 

konkret förslag på beskattningsövertagande. Diskussionen går fortfarande runt, 

runt.  

När det gäller sjöfarten påstår Ålands Framtid i sin statsbudget för Åland att 

det är frågan om ett nollsummespel. Det har också andra här i lagtinget fört fram. 

Vad händer nu när man flaggar ut i Sverige? Ja, då svider det, det svider för 

kommunerna och det svider för löntagarna. Sjöfarten har betydelse. Den subven-

tion som staten har stått för, den har gått till svenska staten. Det är fråga om 

pengar, förskottsinnehållning och lönebikostnader, 42 miljoner euro för åländsk 

sjöfart 2006 som staten betalade och nu betalar mindre av och svenska staten be-

talar en del av det.  

När det gäller FPA kostnaderna tror jag inte man ska räkna med någon större 

vinst på de pengarna. I VAT utredningen räknar man att Åland ger ett litet över-

skott. FPA pengarna varierar över tiden och p.g.a. åldersstrukturen, sjukdomar 

o.s.v. Man kan säga att det är ett försäkringssystem. Det system vi har idag med 

klumpsumma, skattegottgörelse, FPA pengar o.s.v. är en total helhets överens-

kommelse med riket. Alternativet är, om vi ska sikta på egen beskattningsbehö-

righet, ska vi också sikta på självständighet, som jag ser det. Det märkliga är att 

ingen talar för det idag. Det är sällan man hör det.  

Talman! När det gäller MISE så har Liberalerna har engagerat sig i MISE frå-

gorna på många olika plan. I landskapsregeringen, i kommuner, enskilda perso-

ner därför att vi ser det som en otroligt viktig fråga. Det berör alla enskilda ålän-

ningar, det berör rättigheter, kostnader, miljöfrågan och det berör system. Det är 

individers rätt att kunna få den service som de betalar för och som samhället ska 

stå för. Vi har inte sagt från Liberalernas sida att MISE ska vara kvar. Däremot att 

MISE kan vara kvar. Det är en stämma som bestämmer om det. Kommunerna be-

stämmer om det. Vi vill reformera lagstiftningen. Vi vill klara ut rollerna, vi vill 

klara ut producentansvaret, vi vill att landskapsregeringen och kommunernas roll 

ska klargöras när det gäller farligt avfall, när det gäller miljösäkerhets olycksbe-

redskap och liknande saker. Vi vill också föra ihop landskapet och kommunerna i 

det som sägs i renhållningslagen t.ex. till något som liknar en renhållningsnämnd. 

Det här är inget som vi kommer att säga till kommunerna hur de ska göra. Vi har 

ett politiskt mandat. Vi har ett politiskt mandat i landskapsregeringen. Vi har ett 

politiskt mandat i många kommuner. Från Liberalernas sida är vi helt öppna för 

en förutsättningslös diskussion. Den diskussionen har som utgångspunkt att vi 

måste få ordning och reda på renhållningen.  



  

 Plenum den 20 april 2009 kl. 09.30 521 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Helt kort när det gäller MISE, ltl Erland välkomnar nu en 

förutsättningslös diskussion. Det är ju inte riktigt de tongångar som vi som 

regeringspartier har hört tidigare. Men vackert så! Det är bra att det finns ett 

engagemang.  

Det jag egentligen vill kommentera var Ltl Erlands skarpa ställning som 

betyder att ett övertygande av beskattningen är samma sak som självstän-

dighet. Jag upplever inte alls att det är på det viset. Nu måste man ju kunna 

diskutera skattefrågor och fundera vad som är det bästa för Åland utan att 

för den sakens skull prata om självständighet. Det känns främmande att en 

så klok karl som Olof Erland tar till ett så lågt argument i den här debatten.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag har absolut inget emot att man diskuterar, att man har för-

hoppningar, att man försöker föra frågan framåt, att man utreder. Jag har 

varit med vid många tillfällen och konstaterat att det här är en politiskt svår 

fråga. Tänk på självstyrelselagsrevisionen som inleddes 1971 och genomför-

des 1993. Tänk på hela EU inträdet och de diskussioner vi hade då med skat-

teundantaget och liknande saker. Jag talar bara om min övertygelse, grun-

dad på erfarenhet. Det är väldigt svårt med finansministeriet som styr och 

ställer i det här landet, om man hårdrar lite. Man måste vara väldigt medve-

ten om vad förutsättningarna är. Annars är det bara ett sällskapsspel.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Det är nog inte frågan om sällskapsspel från Centerns 

sida. Jag har förståelse för att frågan är politiskt svår. Jag har också förståel-

se för att finansministeriet vid flertalet tillfällen betett sig på ett icke önsk-

värt sätt gentemot Åland. Samtidigt måste vi ju våga tro på oss själva och vår 

möjlighet att utveckla det här samhället, för Ålands bästa. Även fast vi har 

fått en smäll eller två måste vi ändå våga gå vidare. Jag vågar gå vidare, jag 

hoppas att Olof Erland finns med när vi går vidare. Det behövs! 

Ltl Olof Erland, replik 

Det senare vet jag inget om. Jag lyssnar gärna på dem som säger hur man 

ska gå vidare. Att man tycker om skatt, det är som att säga att man tycker om 

smörgås. Den ska också göras och serveras och processas. Det är det som är 

det viktiga, hur går vi vidare? Hur ska vi övertyga? Då måste vi vara eniga på 

hemmaplan. Jag har stor respekt för dem som säger att självständighet vill vi 

uppnå för att vi vill ha den ekonomiska friheten, oberoende vilka resurser vi 

har. Det är ett argument som är mycket lovvärt. Jag omfattar det inte per-

sonligen. Jag förstår precis att självständighet och egen beskattningen häng-

er ihop.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag tror att alla som lyssnar på ltl Erland förstår varför jag 

för drygt ett och ett halvt år sedan sade att nu står vi inför fyra förlorade år. 

Med den grundinställningen, som liberala Erland nu torgför, har vi absolut 

ingen framgång i Helsingfors. Attityden är på förhand uppgiven. Det som är 

normalt i andra samhällsstrukturer med autonomins lag ska alltid vara 
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omöjligt på Åland. Det är det som förvånar mig. Det är bra att vi ska fara till 

Köpenhamn ltl Erland och jag, så vi tillsammans kan studera den Färiska 

modellen så att vi får in ny frisk luft i vårt autonomifönster. Det är lite despe-

rat, som ltl Thörnroos var inne på redan, att koppla ihop självständighet och 

egen beskattning. Det betyder att man ger tjänstemännen på finansministe-

riet tolkningsföreträde i allting. Det oroar mig. Det är synd att Liberalerna 

håller på att måla in sig i ett defensivt självstyrelsehörn. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag ser här en långsiktig liberal linje, där vi har kallat oss, se-

dan 1998, självstyrelsepartiet för hela Åland. Det är en medveten linje. Vi 

tycker att det här självstyrelsesystemet har utvecklas stadigt också i samver-

kan med Helsingfors. Det samma gäller EU inflytande, det har stadigt ut-

vecklats och förbättrats. Tycker man att Åland är så igen dammat och inte 

friskt och vill ha självständighet, då ska man tala för det. Det är väl ingenting 

att skämmas för. Det finns andra länder som har gått den vägen. Det är en 

linje som Åland kan välja, om vi får en majoritet i lagtinget. Därför argumen-

terar vi. Jag hjälper ltl Harry Jansson att argumentera för självständighet, 

närmast av akademiskt intresse för min del.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag är tacksam för all hjälp jag kan få när det gäller fram-

tidsdiskussionerna. Man kan inte hela tiden vifta med självständighetsspö-

ken när vi diskuterar lösning för ramen inom nuvarande statstillhörighet. Vi 

har den majoritet vi har för tillfället vad gäller synen på Ålands framtida 

statsrättsliga ställning. Det lever vi med. För den skull hjälper vi gärna till att 

utveckla. Det här med Liberalerna som självstyrelsepartiet börjar framstå 

som ett rent aprilskämt om ltl Erland betänker hur Liberalerna agerade i frå-

ga om näringsrätts betänkande som kom, reservation! Nordiska dubbelbe-

skattningsavtalet ville man inte vara med och pressa finansministeriet. Änd-

ring av självstyrelselagen där det kränkte, det var omöjligt att få en ändring 

till stånd. Nu vill man även ställa sig utanför ramlagsmodellen. Det är det 

som ltl Erland gör, han tar avstånd från egen beskattning inom ramen för en 

ramlagsmodell.       

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om den här regeringen innebär fyra förlorade år för självstän-

dighet må vara hänt. Det är fyra vinnar år för självstyrelsen. Jag har ingen-

ting att skämmas för, tvärtom när det gäller Liberalernas reservation och 

näringsfriheten. Det är ju det som det handlar om. Vi anser att man inte ska 

styra styrelserna, ägandets utövning, däremot är språket och nationalitets-

skyddet är viktigt. Det kallar jag för en självstyrelsepolitisk linje. Varför skul-

le självständighet vara ett spöke?  För de som driver självständighet, varför 

skulle man driva ålänningarna mot spöken? Det förstår jag inte.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

 Plenum den 20 april 2009 kl. 09.30 523 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill lämna det här anförande obedömt. Kollegan Olof Er-

lands förra anförande det var mycket bra, tack för det. Olof Erland säger att 

egen beskattning för Åland erfordrar självständighet. Huvuddelen av de au-

tonoma regioner, som Roslin utredde, har egen beskattning och de är inte 

självständiga. Resonemanget är inte möjligt att förstå. Olof Erland säger ock-

så att han inte har sett något förslag på övertagande av beskattningen.  

Fem exempel: För det första; 1979 års kommitté för ändring av självstyrel-

selagen, landskapsstyrelsen föreslog för lagtinget, lagutskottet var med. Det 

var i stora utskottet vi kom fram till att vi inte hade en kvalificerad majoritet 

för det. Det var Liberalerna och Socialdemokraterna som var emot det. För 

det andra; Lundbergkommittén, det var samma majoritetsförhållanden där. 

För det tredje; Frisinnad Samverkans framtidsavtal. För det fjärde; Skatteut-

redningen 2006. För det femte; vårt förslag till ramlag för självstyrelsen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det stämmer. 1979 fanns det inslag i de förslag som diskutera-

des som berörde beskattningsbehörigheten. De var ganska mycket inriktade 

på indirekt beskattning. Eller att man skulle räkna vår skatteandel och ta 

över det. Lundberggruppen 1995 ville gå vidare med företagsbeskattningen, 

att man skulle se på indirekta skatter. Det var ju inget förslag. Det har fun-

nits lite plattskattesystem och Frisinnad Samverkan har haft att man skulle 

ta över den direkta beskattningen. Till lagtinget har det inte kommit några 

framställningar eller motioner eller något om att man skulle vidta konkreta 

åtgärder. Skatter är fortsättningsvis ett intressant diskussionsämne, som 

framgår av den här debatten. Förslag väntar vi på.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I 1979 års kommitté för självstyrelselagen så var det förslag om 

övertagande av hela beskattningen. Sedan fanns det ett resonemang om hur 

det successivt skulle genomföras och föregås av utredningar o.s.v. Det var ett 

heltäckande förslag. I Lundbergkommittén fanns det en politisk majoritet för 

övertagande av beskattningen, men kompromissen blev annorlunda. I skat-

teutredningen 2006 fanns det en politisk majoritet för övertagande, men 

kompromissen blev speciell också där.  

Ltl Erland var inne på det här med näringsrätten. Den reservation, Libera-

lerna har lagt till betänkande, innebär att verksamhetsspråket i de åländska 

företagen i fortsättningen skulle få vara finska. Styrelsen i sin helhet, om 

ägarna önskar, får bestå av personer från Joensuu eller vilken annan ort i 

världen som helst.  

Ltl Olof Erland, replik 

Ltl Jansson tar nog till här också. Det finns ju en sådan dynamik i det 

åländska näringslivet att det finns norrmän, thailändare, tyskar, polacker, 

ester, lettländare, britter och amerikaner o.s.v. i de olika styrelserna. Det Li-

beralerna säger är att språket, som man använder offentligt gentemot all-

mänheten och myndigheterna, ska vara svenska. Det är starkt. Vad man gör 

innanför väggarna i ett privatägt företag, hur man styr och ställer i det bola-

get tycker vi att ska göras innanför ramen för näringsfriheten. Friheten är ett 

viktigt liberalt ord.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

finansutskottet.  

 

Tredje behandling efter bordläggning 

2 Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående godkännande av protokollet om 
ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning be-
träffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i 
kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007-
2008)  
Ärendet avförs.  

 

Första behandling 

3 Lagutskottets betänkande nr 12/2008-2009 angående ändring av 1 § landskapslagen 
om Ålands landskapsregering (LM 3/2007-2008) 
Ärendet avförs. 

 

Enda behandling 

4 Lagtingsledamoten Harry Janssons hemställningskläm med anledning av landskapsre-
geringens svar med anledning av ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål om förbudet mot 
borrande av djupa borrhål (S 2/2008-2009)  
Ärendet avförs. 

 
 Enda behandling 

5 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Anders Erikssons enkla fråga om utre-
dande av ny fraktlinje från Åland (EF 15/2008-2009) 
Ärendet avförs. 

 

Remiss efter bordläggning 

6 Ltl Barbro Sundbacks hemställningsmotion om kompensation för skattebortfall (HM 
50/2008-2009)   
Ärendet avförs. 

Remiss 

7 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om åländsk legitimation (HM 4/2008-2009) 
Ärendet avförs. 

 

Remiss  

8 Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion angående ändring LL om kontroll av 
brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn (HM 8/2008-2009) 
Ärendet avförs. 
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Remiss  

9 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om ett övertagande av sjöbevakningens 
uppgifter (HM 18/2008-2009)  
Ärendet avförs. 

 

Remiss  

10 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om integration av inflyttare (HM 
25/2008-2009) 
Ärendet avförs. 

 

Remiss  

11 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en satsning på friluftsturism (HM 
28/2008-2009) 
Ärendet avförs. 

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls onsdagen den 22 april 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum av-

slutades kl. 17.37). 
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Om ledighet från dagens plenum anhåller vice talman Gunnar Jansson för deltagande i 

kommunstrukturreform dag i Mariehamn samt ltl Sirpa Eriksson på grund av privata ange-

lägenheter. Beviljas. 

  

Meddelande 
Talmanskonferensen har idag beslutat att det inte hålls plenum fredagen den 24 april. Lag-

tinget sammanträder ännu nästa vecka och tar därefter uppehåll till den 25 maj, då plenum 

hålls i enlighet med det informationsblad som utdelats.   

 

Tredje behandling efter bordläggning 

1 Stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående godkännande av protokollet om 
ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning be-
träffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i 
kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007-
2008)  
Ärendet bordlades den 30 mars 2009. 

Först tillåts allmän diskussion. Därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i pre-

sidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Efter beslut om bi-

fall behandlas betänkandets motivering och därefter klämmen i enda behandling. 

Diskussion.  

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Jag vill avisera att jag kommer att förslå att andra klämmen i detalj-

behandlingen skall strykas helt enligt den undertecknande reservationen.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Lagtingets och landskapsregeringens trovärdighet börjar stå på spel. 

18.3 bordlades ärendet i väntan på ett besked ifrån Finlands regering huruvida 

man tänkte gå till mötes när det gäller Ålands deltagande i de nordiska diskussio-

nerna om beskattning där vi har full behörighet på det kommunala området.  

När ärendet var uppe till tredje behandling 30.3 bordlades det enhälligt av lag-

tinget på nytt till 20.4, alltså över tre veckor, för att ge möjlighet för landskapsre-

geringen att ge besked huruvida ett löfte var fullgjort från Finland regering som vi 

här hade fått information om att man hade gjort utfästelser att lämna.      

Strax efter plenum 30.3 kunde vi i Ålandstidningen läsa att på finansministeri-

et kände man inte till den beskrivning som landskapsregeringen hade givit till lag-

tinget. Det som finansrådet Antero Toivainen hade uppfattat var att Åland hade 

givits, via finansministern Katainen, besked om att få delta i den nationella be-

redningen av dessa ärenden.  

Självklart, herr talman, erfordras nu en respons av landskapsregeringen inför 

lagtinget om hur det egentligen var. Representanterna från regeringspartiet, libe-

ralerna, sade här att vi måste fatta beslut i den här frågan om behandlingen i lag-

utskottet. Vi måste lita på landskapsregeringen, vi måste lita på deras besked. Det 

här känns motiverat att vi ska lita på landskapsregeringen besked.  

Den här informationen vi nu har fått, via massmedia och några av oss också via 

direkta telefonkontakter med finansministeriet, gör att om det inte kommer ett 

besked här och nu som bekräftar att en sådan skriftlig bekräftelse har kommit 

från rikets regering som följer det utlovade löftet, så har vi i lagtinget inget annat 

val än att följa lagutskottets förslag i den andra klämmen. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Visst har vi ett val det finns två klämmar. Det finns ett förslag 

här från ltl Sundblom om ett val. Jag vill påminna om det viktiga i samman-

hanget, som jag ser det, lagutskottets beslut var att om landskapsregeringen 

inte kommer in i de här diskussionerna om ändring av internationella eller 

nordiska avtal, då ska man överväga att gå till domstol. Det är den väg som vi 

i lagutskottet förslog.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag var lite disträ här i mitt inlägg när jag talade om lagutskot-

tet, det var i stora utskottet man har det här förslaget om hur vi borde göra. 

Efter lagutskottets behandling har ju ärendet fått ett annat innehåll genom 

det besked som landskapsregeringen har givit här i plenisalen om att ett så-

dant löfte föreligger. När det visar sig att ett sådant löfte inte föreligger, inte 

heller kan lämnas till det självstyrda Åland, är ärendet i en ny dager. Det här 

har tydligen stora utskottets majoritet kunna förutse. Därför har man lagt 

sitt förslag. Jag kan inte se att vi kan välja någon annan väg, tyvärr, pga han-

teringen av det här ärendet.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Inget dramatiskt har hänt i det här ärendet. Det finns inget be-

sked om att landskapsregeringen inte skulle kunna delta i de här förhand-

lingarna. Det finns ett muntligt löfte, som jag uppfattar det, att man ska 

kunna delta i Finlands delegation. När förhandlingarna kommer i gång visar 

det sig vad löftet innebär mera konkret. Det som lagtinget här tar ställning 

till är, enligt ltl Jansson, att muntliga löften ska man inte lita på när det gäll-

er Finlands regering. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I brist på besked från landskapsregeringen kan jag bara hålla 

mig till vad finansrådet Antero Toivainen framhåller. Det är att Åland inte 

skulle få delta i de här nordiska sammanhangen, man skulle få delta i den 

nationella beredningen. I pressen har han uttryckt sig så här; de problem 

Åland har i samband med det nordiska skatteavtalet ska lösas antingen i ett 

speciellt avtal mellan Finland och Sverige eller internt i Finland genom en 

lag i riksdagen. Vi har ju behörighet i hela kommunalskatteområdet så varje 

nordisk överenskommelse berör vår behörighet. Frågan är stor i sig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Jag upprepar det som jag sade när det här ärendet kom från stora 

utskottet vid den behandlingen. Landskapsregeringen har i diskussion med fi-

nansministern, vår finansansvariga fått ett muntligt löfte av finansministern Ka-

tainen, att vi från Ålands sida skall kunna delta i Finlands delegation i dubbelbe-

skattningsarbetet. Det muntliga löftet förutsätter jag att kvarstår. Dessutom vet 

jag att man har utarbetat en skriven promemoria kring detta som vi ännu inte har 

fått, men jag vet att den är på kommande. Det är det som lagtinget har efterlyst, 

att det ska vara skriftligt. Det har vi inte idag.  
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Som ordförande i stora utskottet satte jag mig förstås in i det här 

ärendet så mycket som möjligt. Ju mer som har kommit fram i det här ärendet, 

desto mer förvånad har man blivit. Jag har också blivit förvånad över de här bord-

läggningarna som kommit gång, på gång.  

Det är riktigt som lantrådet sade, hon upprepade sig och sade att det har kom-

mit ett muntligt besked ifrån finansministeriet. Det som man föreslår i stora ut-

skottets kläm blir i stort sätt ett slag i luften. Jag måste ändå säga att de här munt-

liga löftena och diskussionerna tyder på bristande erfarenhet. Man utgår från att 

saker och ting löser sig på så här lösa boliner. Jag sade också åt finansministern 

Perämaa när han presenterade det här förslaget, att detta ändå är ett parlament, 

ett av två parlament i republiken Finland. Det är ingen diskussionsklubb. Kom-

mer det ett telefonsamtal, där man ifrån den ena eller den andra sidan kan miss-

uppfatta vad som har sagt, då stannar allt upp i detta parlament. Jag tycker det är 

synnerligen märkligt.  

När det gäller sakfrågan, kan vi konstatera att det inte finns ett område i hela 

norden som berörs så mycket som Åland av de här frågorna. Det handlar om pen-

sionärer, sjömän och pendlare, det är tusentals människor på Åland som berörs 

av det här. Det är oerhört viktigt att man får till stånd en lösning. Det är oerhört 

viktigt att Åland får vara med när de nordiska beskattningsfrågorna diskuteras, 

när det förhandlas. Inte som bisittare, som någon sorts delegationsmedlem i den 

finska delegationen, utan att man är med och diskuterar jämbördigt som det gjor-

des tidigare i Nordiska rådets frågor. Där var också de åländska ministrarna med 

på samma villkor som de övriga ministrarna.  

Jag behöver väl knappast säga att Färöarna är med som en självständig för-

handlingspart fullt ut, när det gäller de här frågorna.  

Finansministern Perämaa sade 15.9 i fjol att det som bäst pågår ett intensivt 

arbete att få de här frågorna lösta. Ltl Sjölund sade på lagutskottets vägnar att det 

är en levande dialog hela tiden med finansministeriet när det gäller de här frågor-

na. 

Herr talman! Jag ber om ursäkt, det är ett starkt uttalande men ändå, jag blir 

oerhört frustrerad när jag ser på vilket sätt man från liberalt håll försöker bluffa 

Ålands lagting. Det har inte varit något intensivt arbetet, det har inte varit någon 

levande dialog. Det är en tjänsteman på finansministeriet som har sagt nej, Åland 

ska inte vara med i de här diskussionerna. Sedan har det varit färdigt med det. 

Tittar vi på den juridiska basen vi har att till ta ställning till; "landskapsregeringen 

skall om särskilda skäl finns ges tillfälle att delta i förhandlingar som avses här". 

Det är 58 § i självstyrelselagen, som säkert många vet, det handlar om förhand-

lingar, internationella förpliktelser. Det finns synnerligen särskilda skäl att Åland 

ska delta i de här förhandlingarna, det är inte diskussion om annat. 

I självstyrelselagen 60 §, som tar upp lagenligheten av landskapsförordningen 

samt behörighetskonflikter sägs det så här; "uppstår meningsskiljaktighet angå-

ende en landskaps- eller riksmyndighets berörighet att vidta en viss förvaltnings-

åtgärd, avgörs frågan på framställning av landskapsregeringen eller riksmyndig-

heter av högsta domstolen, sedan utlåtande har inhämtats av myndigheten i frå-

gan och Ålands delegation". Stora utskottet kom ganska snabbt fram till det här, 

från början var vi faktiskt eniga om att så här är det. Vi bör nog gå vidare till högs-

ta domstolen och få detta klarlagt. Sedan gick det skrämselpolitik i det här, då 

blev det en omröstning med rösterna 7-3. Man kan givetvis ägna sig åt brännvins-

advokatyr hur länge som helst och säga att det här är ingen förvaltningsåtgärd. 
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Men det är åtminstone en förberedande förvaltningsåtgärd. Lagtinget har inget 

annat val, som jag ser det, än att man följer stora utskottets rekommendation och 

redan nu går till högsta domstolen och får den här frågan klarlagd.  

Värderade herr talman! Vi har trampat vatten ifrån åländsk sida år efter år, nu 

måste den här frågan lösas en gång för alla. Det är för många ålänningar som be-

rörs. Den är för viktig för att man ska kunna trampa på vidare utan något resultat.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Ltl Anders Eriksson talar om att liberalerna skulle köra med 

någon slags bluff. Jag vet inte vilka insikter Anders Eriksson har i alla de dis-

kussioner och kontakter som har förekommit mellan landskapsregeringen 

och finansministeriet, förmodligen inga insikter alls.  

Om jag gör en vänlig tolkning av Anders Erikssons uttalande så beror det 

på okunskap. Löftet till finansminister Perämaa har inte givits av någon 

tjänsteman i finansministeriet, för det kan ingen tjänsteman på finansmini-

steriet ge. Det har givits av Finlands finansminister Jyrki Katainen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är klart att jag inte kan ha insikter i alla förhandlingar som har skett, om 

det skulle ha skett. Om man följer upp de uttalanden som har getts från libe-

ralt håll i lagtinget, och när man börjar höra sakkunniga från rikssidan, så 

ser man att det är en helt annan bild som tonar fram. Den ansvarige ledamo-

ten visste inte ens namnet på statssekreteraren efter ett och ett halvt år, det 

framkom i stora utskottet. Ltl Sjölund som alltid brukar hänvisa till sina 

kunskaper om hur det fungerar på rikssidan, kan säkert hålla med mig när 

jag säger att om man ska komma i kontakt med de finska ministrarna så är 

det via statssekreterarna. Om man inte ens vet vad de heter, när man pratar 

om att man har en levande dialog och ett intensivt arbete, blev det uppenbart 

för var och en att det här inte stämmer. Ordet bluff är inte att ta i för mycket.    

Ltl Folke Sjölund, replik 

Talman! Det är klart att man kan glömma en persons namn. Det kunde vara 

en idé att Anders Eriksson upplyser om statssekreterarens namn i finansmi-

nisteriet. Den bild man själv vill ha och den bild man skapar och ger utåt, om 

den är riktig eller inte, den försöker man motivera. Min bild, av vad som 

skett i förhandlingarna med finansministeriet, och Anders Erikssons bild 

skiljer sig åt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Kanske ltl Sjölund kunde begära ordet senare och berätta sin bild av de här 

förhandlingarna. Det vore verkligen intressant att få reda på vad som hänt. 

Nar vi hörde statssekreteraren Veli-Pekka Nummikoski hade det redan sagts 

att allt var klarlagt. De juridiska frågorna var klarlagda, det var inte några 

större bekymmer. Nu skulle vi kunna delta och samarbeta. När vi hörde ho-

nom, utan att jag kan avslöja alla detaljer vad han sade, var det ändå mest ju-

ridiska komplikationer som räknades upp.  

När det gäller vilka löften som har getts från finansministern, detta är väl 

ett parlament, kan vi vara överens om det? Det är ingen diskussionsklubb. 

Det är väl inte för mycket begärt att man kan få ett dokument där man klart 

och tydligt kan utläsa på vilket Åland ska kunna delta i förhandlingarna. Det 
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är inte för mycket begärt! Om man inte får fram något, så är det svårt att le-

verera, det förstår jag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är grova anklagelser som ltl Anders Eriksson kommer med, 

att Liberalerna skulle bluffa. Den retoriska frågan blir då; vad skulle man 

vinna på att bluffa i en sådan här viktig fråga? Det är ju absurt! Är det något 

som den här landskapsregeringen har vinnlagt sig om så är det att ha goda 

politiska kontakter både västerut och österut. Som ltl Anders Eriksson påpe-

kar har man trampat vatten år efter år i den här frågan. Landskapsregering-

en har öppet och ärligt redogjort för de politiska diskussioner man har haft 

med bl.a. finansminister Jyrki Katainen. Jag tycker att man måste ha sinne 

för proportioner.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det tycker jag också. Därför har jag blivit oerhört frustrerad när jag har sett 

hur ett så här viktigt ärende, för så många ålänningar, behandlas. Minister 

Sjögren frågade vad man skulle vinna på att bluffa? Det är klart att man gär-

na vill, det vill alla regeringar, visa en lösning på svåra problem, det är natur-

ligt. Då måste man också ha en lösning som håller hela vägen ut. Inte bara 

hänvisa till ett telefonsamtal mellan två människor så att ingen vet vad som 

sagts, eller vad som har överenskommits. Det är väl ändå rimligt att lagtinget 

får ta del av på vilka grunder landskapet Åland ska kunna medverka i de här 

viktiga förhandlingarna. Som jag sade redan första gången detta var upp; 

nog är det ganska märkligt att man hållit på år efter år och trampat vatten 

och inte har fått till stånd någon lösning. När stora utskottet klart och tydligt 

säger att nu går vi faktiskt till högsta domstolen en gång för alla. Då kommer 

det helt plötsligt ett telefonsamtal, som man inte ens kan utröna vad samta-

let innehöll. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Anders Eriksson hänvisar till att lagtinget inte är någon dis-

kussionsklubb, nej, det är det verkligen inte. De kontakter landskapsreger-

ingen hänvisar till är på högsta politiska nivå. Det handlar om Finlands fi-

nansminister och Ålands finansminister. Landskapsregeringen redovisade 

öppet och ärligt för de diskussioner som man hade på högsta politiska nivå. 

Det är fortfarande landskapsregeringens uppfattning att man kan nå ett ge-

nombrott i den här frågan.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Minister Sjögren väljer att inte svara på min fråga. Det är väl ändå rimligt att 

lagtinget pappers ledes ska kunna utläsa på vilket sätt man ska medverka i 

de här förhandlingarna som är så oerhört viktiga för Åland. Vi har ingen 

aning om vad det handlar om sist och slutligen. Vi kan läsa i tidningar, efter 

att man ifrån landskapsregeringens sida har gett löften på vilket sätt man 

skulle få vara med, att representanter från rikssidan säger att det inte stäm-

mer. Vi vet alla att det kan missförstås, det kan misstolkas i tidningarna. 
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Orsaken att jag blir frustrerad är att det handlar om bristande respekt för 

självstyrelsen. Vi har rätten på vår sida. Vi har en landskapsregering som 

inte fullt ut vågar försvara den rättigheten. Det gör mig bekymrad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det ska bli skönt när den här omröstningen är över och vi får gå vi-

dare. Det har varit många turer. Jag skulle vilja för min del sammanfatta situatio-

nen.  

Det här kravet, på åländskt deltagande i de nordiska förhandlingarna om und-

vikande av dubbelbeskattning, är ett krav som alla omfattar. Regeringen Viveka 

Eriksson skriver 26.2.2008 för ett år sedan; "landskapsregeringen understyrker 

vikten av att frågan om deltagande i beredningsprocesser av detta slag är löst in-

nan landskapsregeringen rekommenderar lagtinget att ge sitt bifall till den nu fö-

reslagna ändringen av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dub-

belbeskattning". Det är väldigt ovanligt att regeringen på detta sätt uppmanar lag-

tinget att inte ge sitt bifall. Det är alltså utgångspunkten för diskussionen. Nu sä-

ger man från liberalt håll att, ja, man tycker också att i sista hand ska man gå till 

domstol om man inte får till stånd en politisk lösning. Hur länge ska vi vänta? De 

flesta av oss inser att det inte går att vänta längre, vi måste ge vårt bifall till de här 

avtalen eftersom det berör många enskilda människors ekonomiska rättigheter. 

För min del är det helt klart att landskapsregeringen inte har uppnått det man har 

haft ambitioner att göra. Tiden är ute!  

Lagutskottet var inne på det att vi skulle vänta ytterligare. Det var i början på 

detta år. Vi närmar oss sommaren, inte finns det något konkret som regeringen 

har att anföra. När det här ärendet bordlades senast fick vi löftet om att det skulle 

komma en bekräftelse på finansministerns löfte om att Åland skulle få vara med. 

Den kontakten förmedlades antagligen av landshövdingen och sedan vet vi inte så 

mycket mera.  

Jag har, på eget bevåg, kontaktat berörda tjänstemän. Min uppfattning är att 

regeringen Viveka Eriksson och de ledande tjänstemännen pratar om olika saker. 

Vad är det sist och slutligen som regeringen vill? I det skedet när de nordiska mi-

nistrarna kommer samman, då är ju allt klappat och klart. Det är en lång process 

före det i de här s.k. ämbetsmannakommittéerna. Den uppgift jag fick, jag säger 

inte att den är tydligt sann, sanningen är ett svårt begrepp, det är att landskapsre-

geringen har varit inbjuden till ett sådant möte, men tackat nej. 

Herr talman! Det är väldigt oklart vad landskapsregeringen vill. Det är väldigt 

oklart vad finansministerns Katainens löfte egentligen innebär. Jag tror inte han 

har något emot att ålänningarna deltar i de här ämbetsmannakommittémötena, 

det är där man bereder de här frågorna. Inte sitter de nordiska ministrarna en 

gång i månaden och diskuterar det här. De närvarar vid det avslutande mötet.  

Herr talman! Jag tycker nu att vi ska rösta. Jag tycker att stora utskottet har ett 

bra förslag. Som jag ser självstyrelseutvecklingen just nu, behövs det mera klara 

och tydliga besked från lagtinget hur vi vill att saker ska lösas.  

I den här frågan om konsumentlagen, som inte för så länge sedan avgjordes 

här, fanns det olika åsikter mellan Liberalerna och resten. Jag tycker det skulle 

vara bra om Liberalerna drog några slutsatser av det. Att istället fortsätta på den 

här, som jag tycker, undfallenhetslinjen, där det är några personliga kontakter i 
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Helsingfors som ska avgöra vilka löften som vi får höra om, som vi ska förlita oss 

på. Jag tror den tiden är förbi. Det är två skilda parlament. I frågor där vi är oeni-

ga med riket är det bra att lagtinget statuerar exempel och säger att så här vill vi 

ha det. Det borde regeringen se som ett stöd tycker jag, inte som ett hot.  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Ponera att lagtinget röstar om andra klämmen, att landskaps-

regeringen ska gå till högsta domstolen och det utlovade dokumentet kom-

mer i morgon underskrivet från finansminister Katainen. Vad ska landskaps-

regeringen göra då? Ska man gå till domstolen och fråga om Katainens utta-

lande är rätt? Eller vad gör landskapsregeringen? Ska man följa lagtingets 

beslut? Eller ska man göra något mittemellan?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, ltl Sjöstrand, det är det som är parlamentarism. Det är det som är den po-

litiska kreativiteten att för regeringen, i varje situation, utröna var förtroen-

det och gränserna går. Det här inte ett kommunfullmäktige. Det skulle vara 

bra om Liberalerna skulle inse det.  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Jag håller med ltl Sundback att det här inte är något kommunfullmäktige. 

Jag tycker också att det låter så, som att det skulle mera vara ett fullmäkti-

gemöte. Om lagtinget gör ett beslut så är landskapsregeringen tvungen att 

följa det beslutet. Det betyder att, om de får ett ja från finansminister Katai-

nen, ska de samtidigt anmäla till domstolen att nu ska vi reda ut det här. Det 

kan jag inte anse att är ett parlaments arbete. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är regeringens sak i en sådan situation att bedöma vilken 

väg man ska gå. Om ltl Sjöstrand redan vet hur de ska göra är det ju bra. Ef-

tersom han sitter i regeringspartiet kan han ju föra fram den linjen till lant-

rådet, det är dit som adressen ska riktas.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Vi har fått erfara att man inte får säga i lagtinget; du ljuger. Då blir 

man föremål för behandling i talmanskonferensen. Däremot får man säga att nå-

gon har framfört sanningar med modifikation eller uppgifter som inte är överens-

stämmande med sanningen. Så verkar nu har skett, tyvärr, får vi konstatera. Det 

är närmast förbluffande och rent av lite pinsamt. Det är också pinsamt för vi står 

här och "bollar" med tredje person, Finlands finansminister som ingen, sist och 

slutligen riktigt vet, vad han har sagt. Som jag sade i mitt första anförande i detta 

ärende så litar jag nog på den parten, vad den säger. Jag tror inte att den personen 

missförstår sig själv. Det är budbäraren som har misslyckats och det är budbära-

ren som ska "skjutas" i det här fallet. Det ska man vara noga med.  

Man har delvis, enligt uppgifter i massmedia, fört lagtinget bakom ljuset. Vi har 

varit trogna och snälla och väntat och bordlagt och bordlagt igen. Det har inte 

hjälpt. Nu kommer den här skrivelsen ev. i morgon till Kökar, inte hit till Marie-

hamn, vad det verkar. Som jag ser det, får den här röstningen nu karaktären av en 

förtroendeomröstning. Lagtinget bör nu vara ytterst tydligt och klart i sitt besked 
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som ltl Sundback sade. Stora utskottets betänkande är klart och tydligt, det är 

bara att godkänna. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är alltid en risk att utnämna sig själv till ett allenarådande 

självutnämnt sanningsvittne. Vad är sanning? Vad är inte sanning? Ltl 

Sundman kan förstås naturligtvis inte känna till vad som har sagts, respekti-

ve inte har sagts. Men att påstå i sten att någon inte håller sig till sanningen, 

det skulle jag verkligen vilja avråda ifrån.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det har funnits många sanningsvittnen. Jag har litat på dessa 

sanningsvittnen, vad som har sagts, och vad det har getts för utfästelser. Vi 

har ändå varit godtrogna och bordlagt och väntat på ett skriftligt besked, 

trots att vi har litat på budbäraren. Ekvationen går inte ihop, vi får inte ut X 

ur de här parametrarna vi har. Vem som ska vara försiktig att vara sannings-

vittne och inte, det tror jag att åhörarna förstår av den här diskussionen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Den här frågan blir en långkörare nu i behandlingen här. Vi har varit 

eniga, om det är på det sättet att förhandlingarna inte når resultat, så ska man 

föra frågan till högsta domstolen för avgörande. Vi har ett muntligt svar på att 

förhandlingarna skulle ha gett resultat. Lagtinget har sagt, åtminstone en väldigt 

stor majoritet, att man vill se ett skriftligt svar på att så är fallet. Regeringen har 

haft ungefär en månad på sig att få fram det. Det finns fortfarande inte i skriftlig 

form. Då ser jag inte att det finns någon annan möjlighet än att följa det som stora 

utskottet säger. Dyker det skriftliga svaret upp i morgon, i övermorgon eller innan 

landskapsregeringen hunnit agera och fört det här ärendet till högsta domstolen, 

om man i regeringen bedömer att man fått det som lagtinget vill ha, då finns ju 

inget "case". Varför skulle man då föra det till högsta domstolen? I det läget finns 

inget "case", vi har uppnått det. Då har motparten sagt att ni har rätt. Varför skul-

le man då föra det till juridisk prövning i det läget?  

Regeringschefen Viveka Eriksson har sagt att det är en förtroendefråga, vi ska 

lita på vad den finska regeringen säger. Det handlar inte om att lita på vad den 

finska regeringen säger utan vi vill ha ett papper som visar på vad förhandlingar-

na har gett för resultat här i lagtinget. Det är en förtroendefråga, att veta vad re-

sultatet är. Det har vi inte sett skriftligt idag.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Efter de ganska hårda orden från flera här i salen, hade ltl Johan Ehn ett 

riktig bra anförande. Det här handlar om det som alla landskapsregeringar så här 

långt har jobbat med. Man har försökt hitta en politisk lösning så att landskapet 

Åland kan vara med i arbetet kring de här dubbelbeskattningsfrågorna. Så har 

också den här landskapsregeringen jobbat, precis som alla regeringar tidigare. 

Man har inte tidigare nått resultat. Det stämmer det som ltl Sundback säger, vi 

skrev till finansministeriet på vårvintern i fjol därför att vi hade varit på sidan om. 

Vi skrev att det var väldigt allvarligt, nu måste Åland komma med. Därav har vi 

också haft upp den här frågan på agendan på lite olika sätt. Den har varit upp i 

kontakterna till finansministeriet. Den har också varit på agendan i kontakterna 
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till Ålandsministern här i slutet på året. Den finns med på listan över ärenden till 

statsministern. I den vevan kom kontakterna med finansministeriet och det munt-

liga löftet mellan finansministrarna.  

Således, så långt har landskapsregeringen nått att vi har en muntlig överens-

kommelse mellan vår landskapsregering och finansministern i Finlands regering. 

Det är självklart att det här följs upp och att det tecknas ner skriftligt. Jag kan 

bara beklaga att vi inte har den skriftliga beskrivningen idag och kan presentera 

den för lagtinget. Det är en sak som är problematiskt, men det hänger på att de 

här diskussionerna mellan finansministrarna, det var lite svårt sedan att gå och 

ifrågasätta landets finansministrar att menades faktiskt det som sades? Att det 

här måste vi ha skriftligt.  

Landskapsregeringen har också varit helt införstådd med att om det här inte 

fungerar på politisk nivå, då måste man gå in i en juridisk process. Vi ser att nu 

finns möjligheten, vi har muntlig överenskommelse, det är papper på kommande. 

Jag hoppas att, inom en ganska snar framtid, det ska finnas skrivet så att vi kan 

göra så som ltl Johan Ehn säger, att det är inget "case" längre eftersom vi har det 

svart på vitt. Jag förutsätter att det blir så. Jag tror inte att landet Finlands fi-

nansminister säger en sak och gör på ett annat sätt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Det är viktigt att vi reder ut de här frågorna för det handlar 

ganska mycket om förtroende nu för regeringen. Lantrådet hänvisar om och 

om igen till att man har en muntlig överenskommelse med finansministern. 

Det skulle vara viktigt att berätta vad denna överenskommelse innehåller. 

Innehåller den klara och tydliga ställningstagande, i vilken form Åland ska 

vara med i det här arbetet? Som jag uppfattar det, verkar inte landskapsre-

geringen veta vad man vill, åtminstone har vi inte fått det klarlagt här av fi-

nansministern men kanske lantrådet kan skingra dimmorna? Vad innehåller 

den muntliga överenskommelsen? Innehåller den något i sak, eller är det 

bara ett, ja, ni ska få vara med.   

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Som jag fått det relaterat från finansministern, att landskapsreger-

ingens, sedan många år tillbaka, eftersträvade önskan och krav att få vara 

med i beredning när man tar fram det här dubbelbeskattningsavtalet så att 

man kan påverka innehållet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är i så fall en annorlunda bild som vi får höra nu än tidigare. Där har 

man poängterat det här nordiska ministersamarbetet. Man har hänvisat till 

att Färöarna får vara med. Stämmer det att landskapsregeringen har varit 

inbjuden till ämbetsmannakommittémöten på finansministeriet, men tackat 

nej?   

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag kan självfallet inte veta exakt vilket möte ltl Sundback hänvisar 

till. Jag förutsätter att vår förvaltning och våra tjänstemän följer de här frå-

gorna eftersom de är så viktiga, och att de ser och tar alla tillfällen i akt att 

vara med och påverka där man kan vara med och påverka. Allt annat skulle 

förvåna mig. Det kan ju handla om på just den här gruppen och vilket ärende 
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som var upp, det kanske handlade om något annat. Jag vågar inte säga vad 

ltl Sundback hänvisar till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Själva ärendet i sak är viktigt att det avgörs. Det är vi överens 

om, att få själva avtalet bringat i kraft. Det föreslår stora utskottet att ska gö-

ras. Det finns ett stöd i den följande klämmen för att om förhandlingarna 

inte når fram ska man föra det vidare till högsta domstolen för prövning. Var 

ligger problemet med stora utskottets förslag till beslut nu? Eftersom man 

har gett den här tiden på att få fram den här skriftliga deklarationen av det 

som gäller framledes. Det utgör ett stöd för landskapsregeringen i arbetet att 

lyckas få fram det här på bordet. Jag ser inte vad det är för problem med sto-

ra utskottets betänkande och förslag till beslut. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har tyvärr inte formuleringarna exakt här framför mig. Land-

skapsregeringen har haft den här diskussionen om vi inte når framgång på 

politisk nivå, då måste vi gå in i en juridisk process. Min tolkning är att stora 

utskottet mera uppmanar oss att vi direkt ska gå in i en juridisk process. Jag 

vill nog se att vi först driver den här frågan hela vägen ut på politisk nivå. Är 

vi inte nöjda med de formuleringar som i sista ändan kommer ut av det här, 

då får vi ta ställning till om vi behöver gå in i en juridisk process. Jag tolkar 

att lagutskottet mera har en sådan riktning, att man ska föra färdigt den poli-

tiska förhandlingen. Man ska komma ihåg att det här är en fråga som många, 

många landskapsregeringar före oss har brottats med. Vi håller på, förhopp-

ningsvis, att reda upp situationen.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Att det är en fråga som har behandlats under lång tid är vi alla 

medvetna om. Nu säger landskapsregeringen ändå till lagtinget att man an-

ser att det muntliga löftet man fått är av sådan kaliber, enligt landskapsre-

geringens tolkning, att det inte finns något problem framledes. Det är vad 

man har sagt till lagtinget när vi ska gå in och godkänna den här biten. Det 

tycker vi låter bra. Men vi har sagt från lagtingets sida att då vill vi se hur det 

här är formulerat skriftligt. Fungerar inte det, att landskapsregeringen gör 

bedömningen att man inte alls har kommit dit man trodde, då ska man kän-

na från landskapsregeringens sida att man har lagtingets stöd att göra precis 

det som man skrev i lagutskottet också. Här skärper vi från lagtingets sida till 

det. Förhandlingarna har pågått så pass länge. Det har också framskymtats 

från regeringens sida att om man inte nu når fram till ett slutresultat när 

man säger sig tro att man har gjort det, hur ska man då kunna nå fram via 

fortsatta politiska förhandlingar? Då är det nog dags att ta till den juridiska 

bedömningen.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen kommer att fortsätta arbeta för att få en poli-

tis lösning, i enlighet med det som lagtinget diskuterar, och få det i skrift. 

Redan i lagutskottets betänkande hade vi den här uppmaningen från lagting-

et och stödet från lagtinget att fullfölja den politiska processen. Om den inte 
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är tillfredsställande, då går man in i en juridisk process. Det är klart att vi 

har ett muntligt löfte från landets finansminister att Åland ska vara med. Vi 

tycker och anser att i relationerna med Finlands regering måste man kunna 

lita på de löften som ges.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är osnyggt av lantrådet att ålägga den här förtroendefrågan 

som vi här diskuterar på finansminister Katainen. Det har länge stått klart 

att det är landskapsregeringens förtroende som är satt på bordet av lagting-

ets majoritet från stora utskottets behandling och här i salen. Det är inte kor-

rekt att hänvisa till tidigare regeringar, vad man inte har lyckats med o.s.v. 

Nu har vi ett nytt avtal på bordet, där lagtinget mycket starkt har lyft upp den 

här problematiken på basen av lantrådets egen formulering 26.2.2008 i bre-

vet till finansministeriet; landskapsregeringen understryker vikten av frågan 

om deltagande i beredningsprocesser av detta slag är löst. Det är ju den frå-

gan vi diskuterar nu, på rekommendation av lantrådet själv.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen skärpte tonläget i den skrivelse som vi gav till 

finansministeriet. Det stämmer, vi ville verkligen sätta fingret på punkten för 

att komma vidare på den politiska nivån. Det är att föra saken väldigt långt, 

att börja prata om ett förtroende när vi talar om att vi har muntlig överens-

kommelse med finansministeriet som vi jobbar vidare med. Var är proble-

matiken? Jag förstår inte överhuvudtaget den diskussionen. Vi jobbar vidare 

utifrån den muntliga överenskommelsen som vi har fått på politisk nivå. Vår 

utgångspunkt är att det kommer att verkställas i enlighet med det som man 

har kommit överens om.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Förtroendefrågan baserar sig på att landskapsregeringen själv 

har lovat att lagtinget ska få ta del av den skriftliga förbindelsen. Det skiljer 

sig starkt från den information som vi har fått på olika sätt fått inifrån fi-

nansministeriet. Där säger man att landskapsregeringen har missförstått det 

här. Inte är det alls givet ett sådant här löfte. Vad ska vi tro när det gäller 

landskapsregeringen? Att vi tror på finansministerns Katainens ord när vi får 

höra det, den saken är väl ganska klar. Här har inte landskapsregeringen kla-

rat av att leverera det man själv har sagt att man ska leverera. Det här starka 

uttalandet, från februari 2008 av lantrådet som jag just citerade, komplette-

rades sedan av lagutskottet i sin helhet, ledd av ltl Olof Erland. Där skrev 

man att om utskottet anser att dessa förhandlingar inte ger önskat resultat 

ska man gå till domstol. Nu är det resultatet vi efterlyser. Landskapsreger-

ingen har lovat att vi ska få det, vi har inte fått det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Var i bestod de löftena från landskapsregeringens sida. Vi har gång 

efter annan stått här sedan betänkande kom från stora utskottet och beskri-
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vit att här har kommit ett muntligt löfte på politiskt nivå, det har legat till 

grund. Jag personligen betvivlar att ltl Perämaa har sagt att vi kommer att 

kunna ha det skriftliga beskedet fram till lagtingets tredje behandling. Därför 

att det är väldigt svårt att från minister till minister säga att det som ni herr 

minister säger till mig, det vill jag ha skriftligt på. Hur ska man kunna bygga 

en förtroendefull relation om man direkt två veckor efter att man har gjort 

en överenskommelse, ska ha det skriftligt? Det jag vet idag är att det finns en 

utarbetad beskrivning på det här. Vi hade igår kontakt med finansministeri-

et, för att höra var ärendet ligger. Finansministern är dessvärre bortrest den 

här veckan. Det finns alltså det här skriftliga, men det är inte klart. Jag har 

definitivt inte, och jag betvivlar att ltl Perämaa har lovat att lagtinget ska få 

det här skriftligt innan tredje behandling. Jag vet att lagtinget förväntar sig 

det. Det har vi inte lyckats leva upp till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Det är väldigt tråkigt att inte finansministern själv är på plats 

och kunde klargöra frågorna ytterligare. Jag har sällat mig till dem som har 

önskat få det här i skrift. Det är inte för att jag har anledning att känna något 

misstroende mot Katainen, utan för att jag vet att frågan också var aktuell i 

förra regeringen. Jag vet också att tidigare minister Wiklöf fick s.k. muntliga 

löften om att den här frågan skulle lösas. De införlivades inte. Därför var det 

rimligt att den här gången kräva att få det ett steg ytterligare, nämligen i 

formaliserat löfte i skrift. Det som fortfarande är oklart är vad man har 

kommit överens om? Vad har dessa finansministrar diskuterat att man ska 

få? Det tycker jag regeringen ännu inte har kunnat svara på. Kanske lantrå-

det kan säga vad det är det man har krävt från åländsk sida?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Visserligen sade jag det redan i en replik. En gång till; Åland har 

hela vägen krävt att man ska få vara delaktig i arbetet kring frågor som berör 

dubbelbeskattningsavtal, för att man ska kunna vara med och påverka ut-

formningen så att det är till fördel för Åland. Att man ska vara med i den de-

legation som jobbar med det här. Det slutgiltiga beslutet som fattas i de en-

skilda regeringarna, på den nivån kan vi troligtvis inte vara med. Men på 

hela den här beredningsprocessen.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Vad vi har förstått, efter kontakter med finansministeriet, är att 

beskattningsfrågorna både på nationell och på nordisk nivå är ett jättestort 

arbetsfält. Man måste vara väldigt specifik i vad det är man vill vara med i. 

Var är det man ska utöva inflytande? I vilket forum? Det finns ingen delega-

tion som består av några gubbar. Man måste vara tydlig. Enligt vår uppgift, 

så den här tjänstemannen som ska skriva och sätta Katainens löfte på pap-

per, han vet inte vad han ska skriva på pappret, för att det är oklart vad ålän-

ningarna vill ha.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är som ltl Gunell säger, det finns många olika delar i det här. 

Det som är viktigt för Åland är att där frågorna direkt berör Åland, där ska vi 
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vara med och kunna påverka utformningen i ett tidigt skede. Det har man 

hela tiden påtalat i olika skriftväxlingar, att vi kommer in så tidigt att vi fak-

tiskt kan påverka. Nu var det igen så att vi visserligen fick säga vad vi tyckte, 

men då var allting klart. Då är det meningslöst. Vi måste vara med när posi-

tionerna formuleras. Det har efterlysts, som nu också är tanken att man ska 

formalisera.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Det finns en enighet här i salen att det är en komplicerad 

fråga som har dragits i långbänk i många, många år. Vi som suttit med här 

ett tag vet att muntliga löften är vanligt förekommande men det är inte alltid 

som det finns möjlighet att leva upp till dem. Personligen tycker jag att i ett 

parlament är det rimligt att de beslut man fattar finns i skrift. Att man inte 

fattar beslut bara baserat på hörsägen. Jag tycker att landskapsregeringen 

har goda möjligheter att arbeta vidare. Är det så att man inom den närmaste 

tiden får ett skriftligt besked är det, det bästa. Får man inte ett skriftligt be-

sked så bör frågan prövas i domstol under förutsättning att det finns parla-

mentarisk majoritet i lagtinget som står bakom det.  

Jag avlutar med att säga "Pacta sunt servanda". 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Bästa fru lantråd, jag tycker personligen att lagtinget har 

gjort allt för att bistå landskapsregeringen. Vi har inte tidigare, vad jag 

kommer ihåg, kritiserat landskapsregeringen för att inte vara informerad om 

vad det här nordiska dubbelbeskattningsavtalet innebar för Åland. Vi har 

haft överseende att särskilt finansministern inte hörsammade lagutskottet 

begäran om att ta fram löftet om att få vara med i förhandlingarna. Lagut-

skottet bordlade redan då, i avvaktan på ett positivt besked, sin handlägg-

ning av det här ärendet. Nu har vi en situation där vi igen har bordlagt gång, 

på gång. Varje gång har det utlovats att vi skulle få den här skriftliga bekräf-

telsen från finansministern Katainen. Vi brister inte i förtroende till finans-

ministern Katainen, vi börjar brista i förtroende på landskapsregeringens 

förmåga att leverera dokumentet som beställts gång, på gång som vi har fått 

löften om. Nu ska det på bordet.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är så som jag tidigare har sagt. Det här är en fråga som varit ak-

tuell under många landskapsregeringar. Nu börjar vi se ljuset i tunneln. Det 

finns nu öppningar. Nu har vi i muntliga diskussioner med finansministern 

kommit överens om att Åland ska vara delaktig i den här processen. Det har 

tagits flera steg framåt i arbetet. Var i är problemet egentligen? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru lantråd, problemet tycker jag är ganska klart. För 14 månader sedan då 

vädjade landskapsregeringen skriftligen att få komma med. Det betyder att 

man redan före det hade ägnat ett antal månader för att försöka övertyga fi-
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nansministeriet och tydligen en tjänsteman att få komma med i processen. 

Idag 22 april 2009 vet vi fortfarande inte hur det kommer att gå med den 

önskan. Kan fru lantrådet bekräfta här, så vi har det till protokollet; har 

landskapsregeringen begärt att få delta i förhandlingarna på nordisk nivå el-

ler har landskapsregeringen begärt att få delta i den nationella beredningen? 

Det som finansrådet Toivainen har sagt, enligt tidningarna, att det är det 

landskapsregeringen begärt, det är det finansministern har gett klartecken 

till. Vilket budskap har man fört fram? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Eftersom ltl Harry Jansson har landskapsregeringen skrivelse från 

februari 2008 framför sig, kanske han där kan utläsa vad landskapet har sagt 

under alla dessa år. Ltl Harry Jansson sade att det här var en vädjan från 

landskapsregeringen. Det var en ganska skarp formulerad skrivelse om att 

landskapsregeringen måste vara delaktig i den här processen. Det var en 

upprepning av vad tidigare landskapsregeringar har sagt vid ett otal olika 

tillfällen. Vi har ändå kommit så långt att det förs diskussioner mellan vår 

landskapsregering och Finlands regering om delaktighet. Så långt har vi 

ändå nått på de 14 månader som ltl Harry Jansson hänvisade till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland  

Fru talman! Det var väldigt intressant att höra ltl Johans Ehns anförande. Genom 

okulär besiktning är jag övertygad om att Johan Ehn inte har suttit med i lagut-

skottet. Hur kan det komma sig att han talade varmt för den kläm som lagutskot-

tet har formulerat, som är den första klämmen i stora utskottet? Sannolikt efter-

som han tycker så. Är det så att landskapet kan vara med i de här förhandlingarna 

så ska man inte gå till domstol, om jag uppfattade saken rätt. Det tycker jag är ett 

pragmatiskt, liberalt angreppssätt. Det var väldigt bra, tycker jag.  

Det är tydligen oklart, när det gäller kläm nummer två, det står att landskaps-

regeringen ska föra ärendet till avgörande i domstolen. Skall föra ärendet till av-

görandet i domstolen. Det avgörandet att pröva om självstyrelselagen inte har till-

lämpats av finansministeriets förvaltningsgrupp i det här avseendet. Lagutskottet 

säger att det ska man överväga att göra om det är så att man inte blir delaktiga i 

de här förhandlingarna. Så som har sagts här tidigare, av de skrifter och doku-

ment som finns, kan man utläsa att det som har gjorts från landskapsregeringen 

sida det är brevet från 2008 där man då vände sig till finansministeriet för att få 

en påtryckning. Vad vi vet i dag, finns det ett löfte och en del tror inte på det löftet 

här. Det får man naturligtvis avgöra själv. ltl Roger Jansson gick så långt att han 

sa att löftet från Katainen det ska man naturligtvis tro på. Men inte om de förmed-

las via vår landskapsregering. Det är ju tydligt och klart. Det är ett budskap som 

alla förstår vad det betyder politiskt. Det är intressant att partikollegan Johan Ehn 

argumenterade för en annan linje.  

Fru talman! Det här ärendet gäller väsentliga saker. Det finns ungefär 1400 

personer på Åland, 2006, som lyfter pensionsinkomster för sammanlagt ungefär 

14 miljoner euro. Största delen är sådana personer som har pension från Sverige, 

där betalar man en källskatt på 25 %. Vad som skulle hända om vi inte skulle god-

känna dubbelbeskattningsavtalet, det borde heta undvikande av dubbelbeskatt-

ning, är att våra kommuner kan ta ut full skatt från de här pensionärerna och lika-
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så staten. Eftersom de betalar källskatt i Sverige skulle det bli en dubbelbeskatt-

ning.  

Lagutskottet har sagt att utskottet vill godkänna det här avtalet. Vi har också 

här i lagtinget diskuterat att man borde komma till ett beslut för att beskattnings-

förberedelserna med skattekort är i full gång. Till den delen omfattar stora utskot-

tet lagutskottets förslag. Det vi tar ställning till i det här fallet är den kategoriska 

klämmen nummer två. Lagtinget kommer idag att ta ställning till om det här 

ärendet ska föras till domstol. Vad är det för problem med det? Vill man föra 

ärendet till domstol så kan man göra det. Det finns ändå vissa övervägande som 

man bör göra.  

Från socialdemokraternas sida har man tidigare sagt att vad är nu det här för 

en grupp, vad handlar det här om? Man har nu vänt sig till finansministeriet och 

konstaterat att det finns många olika skattegrupper. Då kan man fråga sig; är det 

klart för Socialdemokraterna vad man egentligen vill föra till domstol? Är det att 

landskapet inte skulle vara med i ämbetsmannakommittéerna i Nordiska rådet? 

Är det så att landskapsregeringen inte fått vara med i Nordiska ministerråds 

grupperna? Eller vad är det frågan om? I så fall ska man verkligen gå till domstol, 

men kanske man först skulle gå till Nordiska rådet och säga att vi har ju rätt att 

vara med i ämbetsmannakommittéerna, visst har vi det. Är det här en förvalt-

ningsgrupp som finansministerierna kommer överens om att man bildar, så sätter 

man igång och bereder ett förslag som går till finansministeriet i riket. Det blir en 

proposition och därmed går det också till Ålands lagting. Det är lite annat om det 

är en ämbetsmannakommitté eller om det är en förvaltningskommitté. Den sena-

re tolkningen skulle vara att en förvaltningskommitté bildar man frivilligt för att 

komma överens med andra länder för att sedan ta beslut i respektive ministerium. 

Det skulle betyda att landskapsregeringen tar kontakt med Sverige, Danmark, 

Norge, Island och Färöarna o.s.v. för att komma överens om att undvika dubbel-

beskattning för de åländska kommunerna. Är det den saken man vill föra till dom-

stol för avgörande? Ja, det är lite olika varianter här. I bänken här frågade ltl 

Sundback återigen, att vad är det riktigt det här? Vilken grupp är det? Det tycker 

jag man borde reda ut före man går vidare med domstolsprocessen.  

Ltl Anders Eriksson använde starka ord, som skrämsel, bluff och minister vet 

inte o.s.v. Det kan hända att det här är en politisk fråga av det slaget att man mås-

te ifrågasätta de övergripande politiska linjerna här i lagtinget. Det gjorde ju också 

ltl Sundback som ställde frågan; om liberalerna har en egen linje som är någon 

sorts undfallenhet gentemot riket. Det var närmast ett påstående att det är så. 

Ålands Framtid och Socialdemokraterna vill tydligen föra politik via domstol. Vad 

vinner vi på en domstolsprocess? Vi kan få ett klargörande om att man ska delta i 

förhandlingar av det här slaget. Då får vi delta. Man kan också få ett sådant utslag 

som säger att den här typen förvaltningsgrupper eller något liknande, är en sak 

för ministerierna att avgöra. Vi kan inte alltså inte delta. Antagligen kommer vi 

kanske inte att delta. Vad vi har att vinna på att föröka uppnå en politisk lösning, 

det är att vi kan komma överens om att nästa dubbelbeskattningsavtal med de 

nordiska länderna kan vi få in en fot när det gäller den snedvridna fördelningen av 

pensionsströmmarna mellan särskilt Sverige och Åland. På det sättet kan man 

bädda för ett samförstånd. Det är väl den linjen som den här landskapsregeringen 

driver, så vitt jag förstår. Alternativet är Ålands Framtid och Socialdemokraterna. 

I den här konkreta frågan finns det andra linjer och andra bedömningar. Den 

landskapsregeringen som jag stöder hoppas jag utnyttjar möjligheterna till för-

handlingar och diskussion med regeringen. På det sättet så vill jag påpeka att det 
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som ltl Sundblom föreslog, att man tar bort kläm nummer två, är kanske en mind-

re riskabel väg, när det gäller avgörandet i domstolen. Den bedömningen gör man 

på olika sätt också i landskapsregeringspartierna, det vet jag inte. När det gäller 

den politiska linjen ser jag för min del inte några problem när det gäller land-

skapsregeringen i den här frågan eller andra frågor. Det är bra att Ålands Framtid 

och Socialdemokraterna tydliggör sin linje. Jag tycker också det är bra att ltl Jo-

han Ehn, från Frisinnad Samverkan, förde in debatten på rätt väg genom sitt 

pragmatiska resonemang, d.v.s. att landskapsregeringen inte kategoriskt ska 

tvingas att gå till domstol om det händer något i inflytandefrågorna framöver.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag måste först konstatera att jag inte riktigt hänger med i alla 

slängar i det här anförandet. Ltl Erland och jag får nog sätta oss ner och 

granska de stenografiska protokollen här efteråt för att analysera lite vad 

som sades. Jag ska för sakens skull återupprepa tydligt vad jag sade i mitt 

anförande. Ärendet i sak är vi all överens om, ok! Men sedan handlar det om 

vad lösningen kring inflytande för Ålands del, hur den ser ut. Landskapsre-

geringen har sagt att man har en lösning klar med Finlands regering. Vi har 

från lagtingets sida sagt att vi vill se hur den lösningen ser ut. Det har inte 

kommit. Då föreslår stora utskottet att man, om man inte får en lösning, ska 

föra detta till ett avgörande i domstol. Det är inte kategoriskt, som jag ser 

det, för löser det sig före man har fått ett avgörande i domstolen, så finns det 

inget "case".  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Visst finns ju det. Det är ju tolkningen av självstyrelselagen 

klämmen gäller. Det ska avgöra om ska kunna delta i förhandlingarna eller 

inte. Den frågan ska naturligtvis landskapsregeringen, i enlighet med lag-

tingets beslut, föra för avgörande i domstol, som det står.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Min uppfattning kring hur ett sunt arbete i parlamentarismiskt 

samarbete ska fungera är, att om det är så att regeringen uppfattar den linje 

som lagtinget har fattat beslut om, om det uppfylls genom att man i förhand-

lingar har kommit fram till att man får delta såsom lagtinget vill, då är det ett 

slag i luften att föra det här till domstol. Men landskapsregeringen ska också 

se det som ett stöd från lagtinget att när inte förhandlingarna kommer vida-

re, när man inte har fått det här som lagtinget har sagt, då ska man också 

känna stödet för att gå till juridisk prövning.  

Ltl Olof Erland, replik 

Lagutskottet säger om det är så att man känner att man inte kommer fram 

med den här frågan, då har lagutskottet föreslagit att lagtinget ska ge detta 

stöd till att gå till domstolen. Exakt meningen i det som ltl Johan Ehn säger, 

lite andra ord det kan vi kolla med dubbelcheckning i stenografiska protokol-

let. Man kan köra två dokument mot varandra, lagutskottet - Johan Ehn och 

se till vilken del kommateringen avviker. Det är precis det som lagutskottet 

har sagt. Lagutskottet ger mandat åt landskapsregeringen att avgöra, att gå 

till domstol eller inte. Precis, exakt, Johan Ehn! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Vi känner vi det här laget väl ltl Olof Erlands inställning i 

den här frågan. Jag skulle vilja föra tankearbetet lite vidare, jag tycker det 

stampar mycket på samma ställe. När anser lagutskottets ordförande att ti-

den har gått ut? Hur länge ska regeringen vänta tills man går till domstol? Är 

det "for ever", är det inom den här mandatperioden, är det inom det här 

året? Vad är tidtabellen för lagutskottets skrivning? 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Tidtabellen styrs ganska mycket av att dubbelbeskattningsavta-

let nu genomförs i de nordiska länderna. När det gäller just den här gruppen, 

kommer det sedan nya förhandlingar igång. När förvaltningsgrupper sätter 

igång sitt arbete måste landskapsregeringen, via sitt brev 2008 och andra 

handlingar, kunna konstatera om man är inbjudna i förhandlingarna eller 

inte. Före det ska det komma ett dokument, en skrivelse från finansministe-

riet, enligt muntlig information, den mesta informationen i lagtinget är 

muntligt. Om den här skrivelsen aldrig kommer, om Katainen aldrig åter-

vänder från Turkiet och kan skriva under den, då är det omständigheter som 

gör att processen blir sådan att man måste vidta åtgärder. Jag kan inte stå 

här och ge en tidtabell. Lagtinget ger en tidtabell genom en kläm, idag går 

man till domstol. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det kanske var lite onödigt med minister Katainens återvändande. Det gav 

mig det intrycket att ltl Olof Erland inte tar frågorna på allvar utan väljer att 

raljera. Till saken, förvaltningsgruppen, när de börjar sitt jobb då ska Åland 

vara med. Det står inte så i lagutskottets betänkande. Det talas om den nor-

diska dubbelbeskattningsgruppen. Enligt de uppgifter som jag har, så finns 

det ingen sådan grupp. Det finns inte nordiska ämbetsmannagrupper eller 

kommittéer som sysslar med det här arbetet. Det sker i första hand på natio-

nell nivå, och sedan har man ett formaliserat avslutande möte mellan de 

nordiska finansministrarna. Vad menar ltl Olof Erland med den nordiska 

dubbelbeskattningsgruppen?  

Ltl Olof Erland, replik 

Det är fullständigt otroligt. Här sitter vi i lagutskottet, stora utskottet och 

lagtinget och behandlar ett dubbelbeskattningsavtal som ltl Sundback inte 

vet var det kommer ifrån. Ska hon gå med ärendet till domstol och fråga vad 

handlar det här om? Vad är det här fört något? Vi vill i alla fall att ni ska prö-

va det. Det blir en orimlighet att inte veta vad man talar om och ändå gå till 

domstol.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack fru talman! Det börjar på något sätt kännas ovärdigt självstyrelsen de 

här långa diskussionerna. Det är det sjätte plenumet som vi har långa dis-

kussioner i den här frågan. Jag tycker den är ganska enkel att klargöra. I 
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lantrådet Viveka Erikssons och finansministern Mats Perämaas papper från 

februari 2008, står det under rubriken; krav på deltagande i dubbelbeskatt-

ningsgruppens arbete, det är alltså ingen ämbetsmannagrupp. Man skriver 

att självstyrelseförvaltningen bereds tillträde till den nordiska dubbelbe-

skattningsgruppen. Om det inte är det, utan det är några andra typer av nor-

diska överläggningar, då har man missat här i formuleringen. Det politiska 

budskapet är klart. Sedan har vi fått höra om att vi har fått ett löfte att delta 

just i detta arbete. Första veckan i april meddelar finansrådet Toivainen, via 

Ålandstidningen, att det löftet som Jyrki Katainen har givit till Mats Perä-

maa, gäller att Åland ska få delta i den nationella beredningen av den nor-

diska tjänstemannagruppen. Det är det här vi pratar om.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag förstår inte det här att det skulle vara ovärdigt att diskutera de här frå-

gorna. Är det ovärdigt att någon annan diskuterar dem eller hur är det? Ltl 

Roger Jansson har väl minsann bidragit till diskussionen. Att delta i en na-

tionell beredning, jämför med EU ärenden, vad gör man när man deltar där? 

Man deltar så långt som det är möjligt och lämpligt. Man kan delta t.o.m. i 

ministerrådet, i det inre rummet. Förvaltningskommittéer är en samling av 

diskussioner och beredningen är i ministerierna. Det är det som man bör 

skilja på. Nu sade ltl Jansson ämbetsmannagrupper, men ämbetsmanna-

kommittéer i nordisk mening är det inte frågan om här. Det är inte detta det 

är frågan om.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! I landskapsregeringen brev i februari 2008 framförs att man vill 

vara med i den nordiska tjänstemanna beredningen i det första stycket under 

den här rubriken. I andra stycket att man vill vara med också i de nationella 

beredningarna. Landskapsregeringen, Viveka Eriksson och Mats Perämaa 

avslutar med att deltagandet på båda nivåerna ska vara löst före man re-

kommenderar lagtinget att säga ja till detta nordiska dubbelbeskattningsav-

tal. Uppgifterna från Helsingfors är att Jyrki Katainen gått med på den andra 

delen, den nationella delen, men inte den här nordiska beredningen. Jag 

tycker att frågan är väldigt klar. Landskapsregeringen har lovat att Katainens 

besked också gäller det här nordiska planet. Men nu vet vi inte vad vi ska tro 

på? Den ena säger si, den andra säger så. Landskapsregeringen kan inte visa 

att man kommer med rätta uppgifter.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Det är så, ltl Roger Jansson, att i lagtingsarbete måste vi ta ställning. Då 

måste också veta själv vad man tror. Man kan inte fråga andra om det. Jag 

tror att på det här sättet har man gjort framsteg, när det gäller det komman-

de dubbelbeskattningsavtalen. Hittills har vi fått det här på vårt bord och har 
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att ta ställning till det. Vi har inte så många alternativ. Nu tror jag att det 

finns påverkningsmöjligheter. Jag tror att riskerna är stora om man går just 

med det här ärendet för avgörande till Högsta domstolen. Ett kategoriskt be-

sked om hur självstyrelselagen ska tolkas, eftersom det här inte är några helt 

typiska internationella förhandlingar. Det är förvaltningskommittéer på mi-

nisterie-, nationellt- och på nordiskt plan. Därför blir det lite komplicerat att 

säga vad högsta domstolen ska ta ställning till. Jag ser därför att det är en 

risk. Den första klämmen räcker gått och väl till.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Lagutskottets ordförande bygger in en skillnad mellan de här två 

klämförslagen, att det bara handlar om tidtabellen. Stora utskottet säger att 

ärendet det ska föras vidare till domstol oberoende vad som händer och sker 

med de politiska förhandlingarna. Medan lagutskottet säger att man ska yt-

terligare bearbeta den här frågan politiskt. Det är ju landskapsregeringen 

som har den avgörande rätten att bedöma när det är dags att föra det till 

domstol. Det finns just nu så pass många oklara frågor. Vi har ju gång, på 

gång frågat vad den här nordiska dubbelbeskattningsgruppen betyder? Lag-

utskottets ordförande har hittills inte kunnat svara på den frågan.  

Ltl Olof Erland, replik 

Varför ska jag svara på den frågan? Ni har ju en representant i lagutskottet 

som har tillgång till alla dokument. Ni har ju haft kontakt med finansmini-

steriet. Varför ska frågorna gå via mig, det kan jag inte förstå? Det väsentliga 

som jag sade, var att Johan Ehn tolkade det hela så att det var kläm nummer 

ett, d.v.s. landskapsregeringen har prövningsrätt, ska överväga, bedöma och 

bereda om man vill gå till domstolen med ärendet. Medan kläm nummer två 

säger att det skall föras till domstol. Ska inte landskapsregeringen i det fallet 

lyda lagtinget? Ska lagtinget vifta med någon symbol och säga att det här be-

tyder ingenting om det löser sig. Eller ska kläm nummer två betyda något? 

Det är en mycket bra fråga.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är så att regeringen sitter på lagtingets förtroende. Så länge förtroende 

finns så kan landskapsregeringen bedöma situationen efter den information 

de har. Jag tycker att det här är helt framkomlig situation. Är det så att man 

inte får några skriftliga dokument, att man inte kommer fram i den här frå-

gan den här gången heller, vilket lagtinget just nu är lite osäker på om man 

ska göra, då är det kanske dags att föra det till domstol. Vad är det för livsfa-

ra med det då?  Finland är en rättsstat, då prövar man den här frågan och får 

fram vad som är de juridiska rättigheterna. Frågorna kvarstår, eftersom lag-

utskottet, som är sakkunnig på det här området, står och säger att ni vet att 

Olof Erland vet. Vi erkänner att vi inte riktigt vet för det har kommit nya 

uppgifter som gör frågan oklar. Om Olof Erland vet, berätta nu då. 

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, jag ska berätta vilken ställning jag ska ta. Jag kommer att stöda ltl Sund-

bloms motion, att kläm nummer två är för riskabel. Den är för kategorisk. 

Det intressanta är att ltl Gunell här säger att landskapsregeringen ska få av-
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göra om man tycker sedan att det här inte fungerar, då ska man gå till dom-

stol. Var sägs detta? I lagutskottets betänkande samt i kläm nummer ett. Det 

är det som ltl Gunell ska stöda om jag nu ska tala om vad jag vet om sakför-

hållanden. Vill ltl Gunell följa sin övertygelse, rösta med Liberalerna i frågan.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack fru talman! Lantrådet sade att ltl Johan Ehn hade ett bra anförande för det 

innehöll inga hårda ord. Det kanske kan vara ett bra anförande även om det inne-

håller hårda ord, om de är berättigade. Lantrådets make Olof Erland sade att jag 

använde starka ord. Det som driver mig är att vi utvecklar det åländska självbe-

stämmandet. I det här ärendet har vi en rätt. Här har vi ett självbestämmande 

som vi inte ens tillvaratar, ännu mindre utvecklar det. Det tycker jag känns oer-

hört trist i den här långdansen. Lantrådet sade också att man kommer att fortsätta 

de politiska förhandlingarna. Förra gången det här ärendet var upp sade man att 

allt var klart. Nu framkommer det att lagtinget inte ens skulle få se i text, den 

överenskommelsen man har gjort med finansministeriet, också något som tidiga-

re utlovades. Det är faktiskt inte riktigt händer och fötter på regeringens hanter-

ing av det här ärendet. Det stärker inte rollen av landskapsregeringen som en re-

gering som levererar det som lagtinget efterlyser.  

Jag begärde ordet med anledning av det som ltl Sjöstrand sade i en replik. Jag 

tror att ltl Ehn redan klargjorde det på ett tydligt sätt så det kanske är onödigt att 

jag upprepar det men ändå för säkerhetsskull, för det var också upp i det senaste 

anförandet.  

Om vi tittar vad stora utskottet har skrivit, som ltl Sjöstrand är med, så står det 

så här; "lagtinget hemställer om att landskapsregeringen för frågan, om landska-

pets rätt att delta i förhandlingar om dubbelbeskattning mellan de nordiska län-

derna beträffande skatter på inkomst, till högsta domstol för avgörande". 

Det finns ingenstans skrivet att landskapsregeringen inte får använda sitt sun-

da förnuft. Med det menar jag, om det skulle vara såsom ltl Sjöstrand sade, att det 

helt plötsligt skulle dimpa ner en skrift i morgon, där det klart och tydligt stod på 

vilket sätt Åland får delta i de här förhandlingarna. Givetvis, t.o.m. jag har så 

mycket förtroende för den här landskapsregeringen att jag förstår att man inte för 

frågan vidare då. Det finns ingen sådan kategorisk skrivning att man måste gå vi-

dare oavsett om man får en lösning. Det handlar ju om rätten att få delta i för-

handlingarna om dubbelbeskattning. Vi har aldrig ifrån stora utskottet pratat om 

någon sorts dubbelbeskattningsarbetsgrupp.  

Det finns enhälliga beslut tagna i lagtinget när det gäller t.ex. skyddsrumsstad-

garna energibesiktningen att allt ska fungera på svenska, då har inte landskapsre-

geringen hörsammat det som lagtinget har sagt. Här menar man från liberalt håll 

att man oavsett om frågan är löst eller inte, så måste man gå till högsta domstolen 

med den här frågan. Kära vänner! Det kan ni ju inte tro på själva.  

När det gäller det evinnerliga bordläggande. Det är snart två månader som det 

här ärendet har hållit dansat på. Det finns en tidsaspekt som vi i stora utskottet 

tog reda på d.v.s. när behöver lagtinget ta ett beslut för att inte folk ska drabbas av 

dubbelbeskattning? Det är det som avtalet tar ställning till. Där sade man, både 

från den åländska skattebyrån och ifrån skattestyrelse, att bara det kommer ett 
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beslut ganska snabbt under våren så är det inte några problem. Den här frågan 

måste lösas så småningom, apropå vad som är ovärdigt självstyrelsen eller inte.  

Många har hänvisat till landskapsregeringens skrivning 26.2 2008, också lant-

rådet har hänvisat till skrivingen flera gånger. Det står så här i sista stycket; "land-

skapsregeringen understryker vikten av att frågan om deltagande i berednings-

processer av detta slag är löst, innan landskapsregeringen rekommenderar lag-

tinget att ge sitt bifall till det nu föreslagna ändringen av avtalet mellan de nordis-

ka länderna för att undvika dubbelbeskattning". Det är en tuff formulering, men 

en väldigt ogenomtänkt formulering. Skulle inte lagtinget ge sitt bifall till det här 

avtalet så hade det lett till att alla de ålänningar som berörs av det här, blir drab-

bade av dubbelbeskattning. Det måste man ju ha klart för sig att avtalets syfte är 

att undvika dubbelbeskattning. Den här formuleringen tyder också på att land-

skapsregeringen faktiskt inte har greppat det här ärendet.  

Fru talman! Det har pratats om förtroendefråga när det gäller det här ärendet, 

jag tycker det är att dra lite för stora växlar. Man måste se till sakfrågorna. Det här 

är en fråga som handlar ålänningarnas bästa. Det är många, många ålänningar 

som berörs. Det viktiga är att man får sakfrågan löst. När det gäller förtroende 

tror jag inte det kommer som någon större överraskning för allmänheten att Libe-

ralerna och jag kanske har lite olika förtroende för Finlands regering. Det har ock-

så varit en förtroendeaspekt när det gäller den diskussionen. Det kan också vara 

så att vi har olika erfarenheter. Lantrådet sade att det var väldigt svårt att säga åt 

en minister att man vill ha det skriftligt det som man kommit överens om. Jag 

skulle aldrig ha drömt om, under de åren jag satt i landskapsregeringen, att jag 

skulle ha gått hit upp i talarstolen och sagt att det här har jag kommit överens om 

i telefon med den och den personen, varsågoda och ta det. Det är väl självklart, om 

det så förhandlades om laxar eller oavsett vad förhandlingarna var, att man alltid 

såg till att man hade ett avtal. Jag är helt övertygad om att finansminister Katai-

nen och övriga finska ministrar har en full förståelse för om det finns olika åsikter 

om ett ärende man har förhandling om, man kommer fram till en samsyn, att man 

sätter ner det till pappers, det är ganska självklart. Det visar på den här oerhörda 

rädslan som finns hos den här landskapsregeringen att våga stå upp för de 

åländska intressena. Det bekymrar mig stort.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Problemet är att som klämmen är utformad så ska ärendet föras till 

domstol och regeringen har ingen möjlighet att avvakta och förhandla vidare 

något. Det är definitivt. Det är det som vi vänder oss emot.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Det där med definitivt är precis hur det passar det liberala partiet 

har jag konstaterat. När vi har tagit enhälliga beslut i lagtinget om skydds-

rum, det har varit ett definitivt beslut. Det händer ingenting på över ett år. 

När det gäller att energicertifiering ska gå på svenska, som det har tagits en-

hälliga beslut om, efterlever man inte det. I den här klämmen, ltl Sundblom 

som själv varit med i stora utskottet, står det att lagtinget hemställer, märk-

väl man hemställer, man ålägger inte. Det står så här " lagtinget hemställer 

om att landskapsregeringen för frågan, om landskapets rätt att delta i för-

handlingar om dubbelbeskattning mellan de nordiska länderna beträffande 

skatter på inkomst, till högsta domstol för avgörande". Får man den här rät-

ten till deltagande i förhandlingarna, jag har då större förtroende för land-
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skapsregeringen än vad ltl Sundblom har synbarligen, tror jag definitivt inte 

att man går vidare om man får frågan löst.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Talman! Jag tycker det är ganska bra om stora utskottets ordförande har det 

förtroende för landskapsregeringen att de nu ska kunna få avgöra om de ska 

gå eller inte gå till domstol, när stora utskottet har gjort en hemställning om 

att de ska gå. Åtminstone som jag läser det ska de gå till högsta domstolen 

och få ett avgörande. Om högsta domstolen gör ett avgörande att vi inte har 

rätt att vara med, vad händer då?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag är inte alldeles säker på att jag förstod det där. Jag sade in-

ledningsvis att jag var lite orolig för att upprepa samma sak som ltl Johan 

Ehn sade tidigare, det kanske skulle blir tårta på tårta. Det framgick säkert 

klart och tydligt tidigare hur en sådan här process fungerar. Synbarligen 

inte! Alltså, igen, om man har fått den här rätten att delta i förhandlingarna, 

tror ltl Sjöstrand att landskapsregeringen ändå skull gå till högsta domsto-

len, tror han det?  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Ja, skulle jag sitta i landskapsregeringen och vilja följa lagtingets beslut skul-

le jag vara tvungen att göra det.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det där kan man alltid ha olika tolkningar på. Som jag exemplifierade så har 

lagtinget tagit flera enhälliga beslut där också Liberalerna har varit med och 

landskapsregeringen har inte brytt sig om att expediera. Att man här helt 

plötsligt skulle dra iväg, trots att man får frågan löst, tror jag inte ett dugg. 

Den här debatten har visat, på ett ganska tydligt sätt, att man innerst inne 

också från liberalt håll inser att den här frågan inte kommer att lösas, men 

man vågar inte driva den till sin spets.     

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Fru talman! För att det inte ska bli något missförstånd så vill jag bara säga att för 

Centerns del så handlar det här inte om någon förtroendeomröstning för land-

skapsregeringen, jag vill göra det helt klart. Centern har en annan åsikt, den har vi 

redan visat, den ska jag redogöra för en gång till. Det är inte frågan om bristande 

förtroende för landskapsregeringen och regeringens arbete.  

Centern kommer att stöda båda klämmar, kläm nummer två också. Jag anser 

att det visar på att Åland står för sitt ord. Jag hänvisar till det brev som har cite-

rats här många gånger idag när landskapsregeringen skrev till finansministeriet 

och påvisat att man kommer att uppmana lagtinget att inte ge sitt bifall om man 

inte når resultat i de här förhandlingarna. Jag tycker det är bra att Åland står för 

sitt ord. Landskapsregeringen sade, lagutskottet sade det på ett annat sätt och nu 

säger stora utskottet det ännu tydligare. Det här är helt klart. Följd i färg, hela vä-
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gen. Centern tror absolut att finansministern Katainen i Finlands regering har lo-

vat, givit det muntliga löftet. Vi vet också att finansministrarna inte alltid är så 

hållbara, långvariga och långsiktiga. Det byts ut ibland. Vad betyder då ett munt-

ligt ett löfte? Vi måste ha ett skriftligt löfte, det är centerns uppfattning. Jag stöder 

också den här diskussionen, som har förts flera gånger, att klämmen är motiverad 

tillsvidare, d.v.s. om vi får ett klart besked på papper att det här går vägen, då be-

höver man inte fullfölja det här som man säger i klämmen. Det var vad jag ville 

säga i det här skedet.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Det bra att ltl Gun Carlson ska stå för sitt ord. Det är ju intres-

sant med beaktande av vad det är landskapsregeringen har sagt till lagtinget 

om att man ska komma med ett skriftligt besked. Frågan har bordlagts flera 

gånger, det har inte kommit något skriftligt besked. Var går gränsen för Cen-

tern för vilken tidsramen är, för att vi ska få det här skriftliga beskedet till 

landskapet Åland? 

Ltl Gun Carlson, replik 

Centerns lagtingsgrupp har inte diskuterat exakt när det här ska vara på bor-

det. Det är väl ganska självklart eftersom vi vet att ett löfte har givits och om 

den här klämmen nu röstas igenom idag, så finns det ett allvar bakom det 

här så kommer det ett skriftligt besked. Det är jag nästan säker på. Är det så 

att det inte låg någon tyngd bakom orden, så är det väl så. Då fullföljer land-

skapsregeringen klämmen. Jag tror att det kommer att klarna ganska snabbt 

det här, det är min uppfattning.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Hur ställer sig Centern till frågan om det inte kommer ett 

skriftligt besked och frågan kommer upp här i lagtinget i någon form av nya 

dubbelbeskattningsavtal där vi inte är med.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Om det visar sig att det inte kommer ett skriftligt besked, vilket 

jag sade att jag tror att kommer ganska snart, om det kommer, då ska man 

fullfölja det som klämmen anger. Det finns inte någon annan väg då.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Ltl Gun Carlson klarlade vissa aspekter i den här frågan, ytterligare 

ordväxling är väl egentligen överflödig. Jag tycker personligen att till det steno-

grafiska protokollet bör tas med den markering jag vill göra mot Ltl Olof Erlands 

resonemang och som det också framgår av den reservation som Liberalerna har 

fogat till stora utskottets betänkande 5.3.2009. Att det skulle föreligga någon sorts 

risk för detta lagting och landskapsregeringen och därmed det åländska samhället 

att få den här saken prövad. Det är direkt nonsens. Varje enskild prövning som 

högsta domstolen gör utgående från 60 § 2 mom. självstyrelselagen är in casu, 

man prövar från fall till fall. Det finns inte ens prejudicerande verkan av det ställ-

ningstagande som domstolen gör i det här fallet. Varje fall är unikt. När det gäller 

specifikt den här frågan, d.v.s. borde vi få vara med när det på nordisk nivå för-

handlas fram nya avtal på skatteområdet och i synnerhet när det direkt berör vår 
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exklusiva behörighet, är det självklart att vi har de särskilda skäl som ligger till 

grund för ett deltagande.  

Självstyrelselagen stadgar ytterst tydligt om det är tvist om en viss förvaltnings-

åtgärd kan vardera eller en enskild part, landskapsregeringen, föra frågan till 

högsta domstolen. Viss förvaltningsåtgärd är ett mycket vidsträckt begrepp, vi 

kunde föra en fråga, även fast vi inte är på kant med någon myndighet, till dom-

stolen för avgörande, bara för att klarlägga hur man ska tolka förvaltningssidan.  

Här har vi en klar fråga, vi riskerar ingenting med att få den prövad. Det är tyd-

ligt att det system vi tillämpar, med att vi hemställer om saker och ting ger ju fort-

farande landskapsregeringen rätt att pröva vad som är riktigt i var och en situa-

tionen. Det är klart om den här klämmen i stora utskottet går igenom, om att den 

ska prövas, och vi kommer tillbaka i höst och det inte hänt något med den här frå-

gan, finansministern har fortfarande inte fått kontakt med sin kollega i Helsing-

fors, trots att man har satsat mycket på kommunikation det senaste året, då finns 

det skäl att verkligen fråga sig, agerar landskapsregeringen på det sätt som lag-

tingets majoritet önskar? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag ska föröka få det väldigt kort för det stenografiska proto-

kollet. Det är en väsentlig skillnad mellan ltl Harry Janssons synsätt och mitt 

synsätt. Ltl Harry Jansson säger att varje juridiskt fall behandlas för sig. Han 

har alltså starka juridiska glasögon. Det betyder i förlängningen att man tar 

alla fall till prövning. Min syn är samhällspolitisk, sociologisk kanske man 

kan säga d.v.s. tar man ett fall till domstolen så får finansministeriet något 

att haka upp sina attityder på, sina värderingar och sina förslag. Då kanske vi 

riskerar att få föra många fall till domstolen. Detta endast för det stenogra-

fiska protokollet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! När det gäller den liberala reservationen. Nu är tyvärr inte 

skribenten här idag, prioriterar kommunal sammanslagning. Det värsta i re-

servationen är att man i den tredje punkten säger att "en prövning i högsta 

domstolen om frågan om nordiskt dubbelbeskattningsavtal och vår medver-

kan skulle skapa problem i händelse av ett nej från domstolens sida, vid för-

handlingar om internationella fördrag i framtiden". Tala om att dra växlar på 

en fråga som handlar om en specifik behörighetsfråga där vi har exklusiv be-

hörighet. Vi måste ju komma ihåg att den principiella utgångspunkten i 

självstyrelsesystemet är att Finland och Åland är två jämlikar, det är det som 

är utgångspunkten. Det är därför vi ska ha rätt när man rör sig inom vår ex-

klusiva behörighetsfär.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avlutad. Detaljbehandlingen vidtar.  

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagting-

et har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget! 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Föreläggs slutligen det i betänkandet ingående andra klämförslaget för godkännande i enda 

behandling. Begäres ordet?  
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Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Jag förslår att lagtinget ska förkasta det i utskottets betänkande in-

gående andra klämförslaget.  

Ltl Leo Sjöstrand 

Herr talman! Jag ber att få understöda föregående talares förslag.  

Talmannen 

Begäres ordet? Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Leo Sjöstrand, har föreslagit att lag-

tinget ska förkasta det i betänkande ingående andra klämförslaget. Omröstning kommer 

därför att verkställas.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Under den pågående kallelse tiden skulle jag önska att få förslå öp-

pen omröstning. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag vill understöda förslaget om öppen omröstning.  

Talmannen 

Begäres ordet? Ltl Roger Jansson understödd av ltl Johan Ehn har begärt öppen omröst-

ning. Öppen omröstning kommer att genomföras. Jag ber ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Carina 

Aaltonen bistå vid rösträkningen.  

Omröstning vidtar. De som röstar för stora utskottets förslag till kläm röstar ja. De som rös-

tar för ltl Torsten Sundbloms förslag att klämmen ska förkastas röstar nej. Kan omröst-

ningspropositionen godkännas? Godkänd. Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej-rösterna 

resa sig.  

Omröstningen har resulterat i 20 ja-röster, 8 nej-röster och två var frånvarande. Majoritet 

för Ja. Lagtinget har således beslutat att omfatta stora utskottets förslag.  

Ärendet är slutbehandlat!  

 
Första behandling 

2 Lagutskottets betänkande nr 12/2008-2009 angående ändring av 1 § landskapslagen 
om Ålands landskapsregering (LM 3/2007-2008) 
Först tillåts allmän diskussion.  

Enligt 54 § 2 mom. LO kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet 

efter det att diskussionen avslutats. 

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lagutskottet har konstaterat att begreppet minister för lagtingsle-

damöterna har varit aktualiserat i samband med självstyrelselagsändringen enligt 

proposition 18, 2002. Man har konstaterat vissa problem i beredningen och be-

handlingen som bl.a. har att göra med risk för sammanblandning, behörigheten 

att utfärda titlar och liknande. Lagutskottets majoritet har bedömt det som så att 

det vore praktiskt att ha en annan benämning på landskapsregeringsledamöterna, 

t.ex. minister. Lagutskottet föreslår att man skulle förkasta motionen d.v.s. direkt 

godkänna landskapslag och i stället bringa det här till landskapsregeringens kän-

nedom, så att man där skulle bereda en framställning om det här. Problematiken 

kan diskuteras både vitt och brett men det har att göra med behörigheten hur man 
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tolkar den och behovet av att ev. ändra självstyrelselagen. I övrigt finns inte så 

mycket från lagutskottets behandling att säga annat än att det finns en reserva-

tion, som reservanten naturligtvis står för.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! När den här lagmotionen 4.6.2008 remitterades till lagutskottet 

sade jag bl.a. att det torde vara självklart att en minister är en minister. Självsty-

relsens innehåll och den delade makten i Finland gör att vår regering är en reger-

ing. Det har erkänts av Finland numera. Lika självklart är det att våra ministrar är 

ministrar. Lantrådet kan kanske inte kallas statsminister men nog premiärminis-

ter. Lantrådet är en fin betäckning, som tyvärr, regleras av Finlands riksdag i 

självstyrelselagen. Det kan man ha kritiska synpunkter på att riksdagen ska regle-

ra inre självstyrelsefrågor. Hela motionen andas samma tanke, att det inte är upp 

till staten att reglera våra inre organisationer.  

För övrigt tycker jag att lagutskottets betänkande är riktigt bra. Det är heltäck-

ande. Det är en bra komplettering till den motivering till den här lagmotionen 

som finns i motionen. Det är lagberedning som har skett och den förstärks ytterli-

gare av den reservation som inlämnats till lagutskottets betänkande. Vi har en 

väldigt heltäckande beredning gjord på det sättet. Då blir det lite speciellt att läsa 

ett betänkande från lagutskottet, där man godkänner förslaget till motionen ge-

nom att förkasta lagmotionen. Det är konstruktivt grepp, må hända. Det är lite 

ovanligt och relativt onödigt. Godkänner man ett förslag så ska man göra det rent 

och inte halvt.  

Det intressanta är nu att lagutskottet i sin helhet kan godkänna landskapets 

både politiska och juridiska rätt att lagstifta själva om vad våra ledamöter i land-

skapsregeringen ska benämnas. Här har det p.g.a. det som redogörs i lagutskottet 

betänkande funnits en viss osäkerhet och oklarhet kring den frågan. Jag har själv, 

ända sedan självstyrelselagen ändrades, varit övertygad om det här. Jag har inte 

varit bekymrad över de här enstaka uttalandena, varken från den finska regering-

en eller från enskilda potentater på rikssidan, att vi inte skulle kunna kalla våra 

landskapsregeringsledamöter, ministrar. Jag skrev i motionen att något hinder för 

att benämna landskapsregeringens medlemmar för ministrar finns inte i finsk 

lagstiftning. Samma slutresultat kommer också lagutskottet till. Jag är tacksam 

för det. Det är ett starkt resultat.  

På rikssidan har man hänvisat till att 60 § grundlagen stadgar om att minister-

betäckning enbart får användas för medlemmarna i statsrådet. Men så står det 

inte i 60 § grundlagen, det står överhuvudtaget ingenting sådant. Det står att 

medlemmarna i regeringen benämns ministrar. Hur man har kunna tolkat det 

som ett förbud för alla andra att kalla sig minister är ju en gåta. Grundlagens 60 § 

utesluter inte för andra, inte för kyrkan, inte för de titlar som delas ut i landet och 

inte för Åland att använda beteckningen minister, när man så önskar. Det är lite 

lustigt att man har krystat till en sådan formulering tidigare.  

Herr talman! Nu är det upp till Ålands lagting och till vår plenarförsamling här 

att ta det politiska beslutet. Vill man kalla våra ministrar för ministrar? Eller vill 

man det inte? Någon ytterligare beredning i frågan är inte påkallad i anledning av 

lagutskottets betänkande och motionens innehåll. Det har ifrågasatts varför man 

inte i landskapslagen om Ålands landskapsregering 1 § 1 mom. redan tar in det 

här med ministerbenämningen. Jag var noga med när vi beredde den här motio-

nen att göra det så korrekt som möjligt, 1 § är sålunda baserad på självstyrelsela-

gens beteckningar, som inte utesluter beteckningen minister. Det är därför rimligt 
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att de ledamöter som hänvisas till i självstyrelselagen, att vi har i vår regering, i ett 

skilt moment som reglerar hur de benämns. Därav uppdelningen på två moment. 

Det vore lagtekniskt inte korrekt att sätta in det i första momentet. Det är orsaken. 

Jag hoppas nu utgående från det här goda betänkande från lagutskottet att lag-

tinget enhälligt kan gå inför den här nyordningen som de flesta av oss redan har 

använt under flera års tid.  

I föregående lagting var det också flera talmän i talmanstrion som använde sig 

av beteckningen. Det blir barnsligt att fortsätta använda det långa uttrycket; land-

skapsregeringsledamöter. Enligt självstyrelselagen är det t.o.m. lite fel att använ-

da det uttrycket om man ska ha självstyrelselagen som underlag, då borde det stå; 

landskapsregeringsledamöter i Ålands landskapsregering. Det var väldigt viktigt 

att Åland skulle vara med när man ändrade självstyrelselagen.  

Därmed herr talman föreslår jag att lagtinget skall godkänna reservanternas i 

lagutskottet klämförslag. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det är för mig enkelt och självklart att understöda det av ltl Jansson 

framförda förslag. Jag tycker att ministrar ska kallas för ministrar. Det har inget 

att göra med de personer som sitter på de här taburetterna från tid till annan. Det 

har att göra med deras ämbete, som är ett ministerämbete. Det är en regering som 

lyder under ett folkvalt parlament. Då ska de kallas ministrar. De konstitutionella 

problem, som man tidigare nämnt, har effektiv undanröjts i lagutskottets mycket 

korta och koncisa betänkande. Där konstaterar man att det här är ingenting som 

man har att göra med på andra sidan Skiftet. Det här är en del av vår normgiv-

ning, det lyder under självstyrelsen att lagstifta om vad våra ministrar kallas. Det 

är helt naturligt. Kostigt vore det annars. Det borde ha varit självklart, utan lag-

motion och diskussioner. Senast när vi fick begreppet landskapsregeringen borde 

detta ha reglerats i en framställning. Det borde inte ha varit en stor sak.  

Det lustiga är, att det är en stor sak för att vi är så rysligt försiktiga med att 

framhäva våra symboler här på Åland. Det var inte så länge sedan, lite 50 år sedan 

som vi fick egen flagga. Sedan dess har vi fått några ytterligare symboler. I andra 

autonomier och liknande konstitutionella institutioner som Åland, är det själklart 

att man ordnar till de här symbolerna. Det är en viktig del i den nationella identi-

teten. Här har vi fortfarande stora brister när det gäller symboler och det kommer 

andra frågor senare idag. Det här en central symbol hur ett parlament vill att ens 

ministrar, i en regering som parlamentet tillsätter, ska heta. Vi behöver inte någon 

vidare beredning, inte behöver vi belasta lagberedning med bekymmer att de ska 

sätta sig ner och skrapa sitt skägg över det här. Det är bara att ta den här lagen, 

det kan inte bli fel. Den behöver inte beredas. Det är helt rätt att göra.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det är ett intressant ärende. Det är en bra motion i botten även om 

jag har vissa kommentarer runt den som jag ska återkomma till. Det är ett mycket 

bra betänkande från lagutskottet. När jag läste betänkandets motiveringar eller 

utskottets synpunkter tänkte jag, vad bra, det här tar man. Man håller hela vägen 

med motionen rakt av, men man slutar med att säga; "lagförslaget bör genomgå 

sedvanlig beredning". Det är onödigt att jag upprepar vad föregående talare sade. 

Det här är något som man kan ta rakt av.  

När det gäller utskottets motiveringar, den skrivning man har om att den strä-

van som fanns till att förhindra förväxlingar och missförstånd som kan uppstå 
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p.g.a. att landskapsförbunden tagit i bruk benämningen landskapsstyrelse. Det 

var under regeringen Esko Aho som man kom på att det här är ett sätt att under-

ordna, lite skjuta självstyrelsen åt sidan, som man började nämna landskapsför-

bunden vid landskapsstyrelsen just med de missförstånd som det ledde till. Jag 

tror att det var ett politiskt ställningstagande som man gjorde från statens sida.  

Utskottets betänkande är bra. Motiveringarna är väldigt bra. Jag förstår inte 

varför man inte följde motiveringarna rakt ut. Ltl Roger Jansson sade att de fanns 

de som hade haft synpunkter på den här lagmotionen, jag hör till dem. 

I första momentet i lagmotionen säger man; "för att handa landskapets all-

männa styrelse och förvaltning tillsätter lagtinget på sätt därom är stadgat i lag-

tingsordningen en landskapsregering bestående av lantrådet och högst sju leda-

möter. En av ledamöterna ska utses till vicelantråd o.s.v."  

I andra momentet i lagmotionen säger man; "en ledamot i landskapsregeringen 

benämns minister och ansvarar för de avdelningar och enheter inom landskapsre-

geringens allmänna förvaltning såsom de anges i detta av lagtingets senast antag-

na regeringsprogram". Jag förstår ltl Roger Janssons motiveringar, jag tycker att 

den här typen av formuleringar inte blir helt konsekvent. Jag förstår resonemang-

et att det här står i självstyrelselagen, man då borde man ta sikte på att försöka 

ändra självstyrelselagen för att få en konsekvent motivering. Eller kanske ännu 

hellre, föröka se till att man får bort den här typen av detaljreglering från självsty-

relselagen. Det vore en ännu bättre väg att gå. Jag tycker att det här kan bli lite 

haltande. Jag förstår resonemanget, men jag stöder det inte fullt ut. 

Det här är historia, lagmotionen är lagd. Lagutskottet har omfattat den i stora 

drag. Nu gäller det att få saker och ting på plats. Ltl Olof Erland var ovanligt kort-

fattad i sin presentation. Jag förväntade mig mera resonemang om hur man har 

kommit fram till den här slutsatsen i o m att man håller med lagmotionen hela 

vägen, men inte löper linan fullt ut. Han sade i sin korta presentation att det här 

har att göra med behörigheten. När det handlar om behörigheten så ser jag att här 

är behörigheten, då måste vi försöka ändra behörigheten. Då måste vi lyfta fram 

positionerna. Det är kanske sådant som inte existerar om man är alltför försiktig 

förstås.  

Bra lagmotion, även med den randanmärkningen jag hade och bra betänkande 

från lagutskottet. Nu är det upp till landskapsregeringen att förverkliga det här 

snabba tag.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag ville bara komplettera det jag tidigare sade, som ltl 

Eriksson konstaterade att han är av samma åsikt.  

Ändring av självstyrelselagen ska vi inte eftersträva i en sådan här fråga. 

Vi vill inte att riksdagen ska fatta beslut om våra inre angelägenheter. Egent-

ligen borde vi ju plocka bort allt sådant från självstyrelselagen. Ramlagsdis-

kussionen har ju det som målsättning. När det gäller formuleringarna i första 

momentet och det nya andra momentet så är det lagberett tillsammans med 

lagtingets förra direktör, Lars Ingmar Johansson. Inför arbetet med motio-

nen hade vi en längre skriftväxling och också längre diskussion och kom 

fram till att det här var den rätta lagberedningstekniken.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Roger Jansson och jag kanske säger samma sak men med olika ord. Jag 

sade också att självstyrelselagen är ganska detaljerad. Jag tycker att lagpara-
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grafen inte blir helt konsekvent. För att få den konsekvent kan man ettdera 

ändra självstyrelselagen eller ännu hellre, vilket jag tolkar det, att vi är över-

ens om att sträva till att den här typen av detaljreglering kommer bort ur 

självstyrelselagen. Att man får till stånd det här ramlagstänkandet. Där är 

också ltl Roger Jansson och jag helt eniga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Lagutskottet har haft bra diskussioner i det här ärendet om reger-

ingsledamöterna ska kallas ministrar. Vi har hört många experter och fått oss en 

rejäl dos information om ordens väsende i Finland, vilket var mycket intressant, 

men kanske ändå ligger lite på sidan om ämnet. Själva kuggfrågan är om det här 

är något som vi ska besluta själva om eller om det är något som ska beslutas av 

riksmyndigheterna. Ska det vara i egen lagstiftning, som här är föreslaget, eller i 

självstyrelselagen? Den andra kuggfrågan har varit om benämningen minister är 

förbehållen Finlands regerings medlemmar? Eller är det en allmän benämning 

som vi utan risk, för att fällas för att vi har överträtt vår behörighet, kan ta in i vår 

lagstiftning? Utgångspunkten var till en början det som finns i propositionen till 

självstyrelselag, det uttalande som dåvarande justitiekanslern Paavo Nikula sade 

att begreppet minister är enligt grundlagen förebehållet Finlands regerings med-

lemmar. Under diskussionens gång framkom det att det var att hårdra den skriv-

ning som ltl Roger Jansson hänvisade till.  

Själv så började jag intressera mig för det här ordet. Varifrån kommer det? Det 

är känt ända från fornsvensk tid och användes till en början om ett diplomatiskt 

sändebud, om högsta ledaren för en tiggarordens provins. På 1600-talet fick ordet 

den nygängse betydelsen regeringsledamot alternativt statsråd. I Finland är stats-

rådet inte de enskilda ledamöterna utan det är själva regeringskollektivet. Troli-

gen kommer det från latinet minister regis, kungens tjänare eller rådgivare. Det 

gör att man kan utvidga det här begreppet, traditionellt talar man om prästerska-

pet eller prästerna också som ministrar. Själva ordet betyder tjänare eller hant-

langare, det är ett motsats ord till begreppet magister som betyder styresman, le-

dare, mästare, herre.  

Efter den där etymologiska utredningen och lite närmare granskning av Niku-

las uppfattning så är det ganska givet att det här begreppet kan användas av flera 

och det görs också. 

Om man dessutom utgår ifrån att vår regering är likställd med regeringen i 

Helsingfors blir slutsatsen den att de borde kallas ministrar, de som sitter i Ålands 

landskapsregering. Lägger man till att vi har parlamentarism och att minister är 

det korrekta politiska uttrycket för det uppdraget, så finns det inte så mycket som 

talar mera mot att man skulle införa det här. Tvärtom borde det, enligt min me-

ning, ha införts för länge sedan. Som talman försökte jag införa det. Det var 

många som tyckte att man bra kunde göra det. Sedan fanns det de som var mera 

formalistiska och tyckte att det var lagstridigt, och därför inte kunde ta ordet mi-

nister i sin mun.  

Nu verkar i alla fall alla vara för en förändring. Det enda som det handlar om är 

hur det ska gå till. Om vi skulle godkänna den här motionen skulle det ganska 

snart bli möjligt att också enligt lag använda sig av begreppet. Nu vill inte majori-

teten det utan misstror kanske de korrekta i den här beredningen och det ska ge-
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nom hela apparaten igen. Vi vet att lagberedningen är ganska belastad. Våra mi-

nistrar tror jag inte prioriterar det här, men får de ett uppdrag så ev. att det kan 

komma ganska snart. Det som är lite oroar mig det är att vi fick uppgifter av lant-

rådet att det var inget på gång med den här frågan. Det skulle göras i samband 

med att man öppnar nästa självstyrelselag. Då blir det igen en helt annan sak, 

mycket mera komplicerat och besvärligt.  

Herr talman! Jag tycker nog att lagtinget borde visa så mycket självstyrelsekraft 

att man tog i det här. När det sker en lagändring ska det ändå bedömas av både 

Ålands delegation och kanske någon annan till ifall man är osäker på behörighe-

ten. Det finns inget skäl för oss att inte hävda vårt parlamentariska system och se 

till att regeringsmedlemmarna benämns ministrar. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 27 april 2009.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! I denna fråga har lagutskottet, som min kollega Barbro Sundback 

redan berättade, haft i stort sett en samsyn om det nödvändiga i den här delen re-

formen av självstyrelsesystemet i ett försök att underlätta vardagsspråket, inte 

minst talmännens, presidiets vardagsarbete med att tvingas uttala oformliga be-

nämningar. När man hör på oss via radion, så slås man många gånger av hur vi 

tvingas rätta oss själva, när vi har använt ordet minister. Vi kommer på att vi inte 

borde ha använt det ordet, därmed blir det förvirrande för alla som lyssnar på det 

som sägs från denna sal.  

När det gäller specifika frågan har jag fått lite funderingar från kollegor som 

undrar hur det är möjligt att ni har en reservation, kollegan Barbro Sundback och 

jag, som i stort sett motsvarar innehållet i betänkandet. Svaret är att vi formulera-

de ett reservationsutkast som vi kallar det i o m att utskottet ska godkänna en re-

servation. På basen av det som stod i reservationen fogade sedan utskottsmajori-

teten in del skrivningar i betänkande som redan var justerat. Det är därför som 

det finns en viss förvirring i att vi upprepar. Vi ansåg att det var onödigt att ägna 

mera arbete åt det här, vi valde att ta bort en viktig sak som fanns i reservationen 

som istället återfinns i huvudbetänkandet. Det är den här klara skrivningen om 

att vi på åländsk mark inte automatiskt ger grundlagen i Finland företräde fram-

om självstyrelselagen. Det som justitiekanslern i Finland har gjort genom att häv-

da att vi kunde inte här på Åland börja bruka titeln minister, i o m att samma be-

nämning används i Finlands grundlag.  

Jag anser personligen att vi måste få en större tydlighet i självstyrelsesystemet. 

Vi måste få en större tydlighet i de fall det faktiskt är så att Finlands grundlag har 

företräde.  

När det gäller professorn Markku Suksi, så kan det inte hjälpas, men han är den 

enda juridisk bevandrad person som på allvar har fördjupat sig i det som är kallat 

Ålands konstitution. När han, utgående från sina slutsatser, kommer fram till att 

åtminstone 70 paragrafer i grundlagen inte kan tillämpas på Åland över huvudta-

get, då måste vi ställa oss frågan att i vilken mån har högsta domstolen och även 

Ålands delegation tagit för lätt på sin uppgift att granska andan och meningen i 

självstyrelselagens uppbyggnad och konstruktion. Hur ska vi få en sådan gransk-

ning till stånd? Det här är väl ett sätt då att få en prövning av denna lagmotion. 

Det är via det normal kontrollförfarandet. 
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När det gäller landskapsregeringens arbetsmängd talar den för att vi godkänner 

den här lagmotionen rakt av. Jag anser personligen att det är onödigt med en yt-

terligare beredning av det här ärendet. Vi har underlag för en sådan prövning, 

som jag ser det, via kontrollinstanserna som kommer att gripa in. Det måste vara 

tillfyllest. Med tanke på att landskapsregeringen och lagberedningen i synnerhet 

är överansträngd, är det risk att det här kommer att ta lång tid innan vi åter får 

det på våra bord. Jag rekommenderar varmt lagtinget att anta lagmotionen så vi 

får ordning och reda i vårt vardagsumgänge.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag har nog personligen förtroende för Ålands delegations 

förmåga att göra en teleologisk tolkning av förhållandet grundlagen och 

självstyrelselagen. Jag är säker på att man kommer fram till samma tolkning 

som lagutskottet har gjort i det här fallet. Det är inte alltid så lätt att förstå 

sig på just den typen av lagtolkning, den är ganska avancerad. Det är något 

som vi också framförde, när man senast tillsatte ny ledamot i delegationen. 

Jag skulle vilja ha ett förtydligande om arbetssättet i lagutskottet. Först be-

slutar man och sedan reserverar sig minoriteten, sedan ändrar man sitt be-

slut. Har man flera rundor i lagutskottet? Är det här förenligt med de regel-

verk som ligger till grund för lagtingets arbete? Vad är ltl Harry Janssons 

uppfattning om det här sättet att arbeta i utskottet?  

 Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Den uppfattning som vi bringades var att reservationen 

innehöll nya aspekter, utöver det som hade diskuterats i anslutning till be-

handlingen av lagmotionen under hörande etc. i utskottet. Därmed kunde 

man förfara på det sättet. Jag överlåter till talmanskonferensen och andra 

behöriga att tolka huruvida förfaringssättet är okej eller inte. Det är klart att 

det innebär att man måste börja redogöra på förhand för hur reservationen 

kommer att se ut. Det betyder att man ställer ganska stora krav på reservan-

ter i fortsättningen. Man måste vara ganska tydlig med att man kommer att 

beröra de och de aspekterna. Vi vet alla att det är när man verkligen tvingas 

sätta sig ner som man inser saker och ting, det ett svårt sätt att hantera re-

servationer på.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det där borde diskuteras i talmanskonferensen om hur man 

förfar. Det är onekligen så att utskottet ska granska en reservation och ta 

ställning till om den rör sig innanför ärendets ramar. Att utskottet sedan tar 

ett nytt beslut med anledning av reservationens innehåll det är säkert möj-

ligt. Då borde också reservanterna få en ny möjlighet att reservera sig mot 

det nya beslutet. Frågan är om vi ska ha en runda eller ska vi hålla på att bol-

la det här. Det blir en slags förhandlingsdemokrati i utskottet. Det kanske är 

ett nytt sätt att jobba. Det lät lite förvånande. I likhet med ltl Harry Jansson 

så hoppas jag att talmanskonferensen kan titta på den frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är rimligen bra om utskottet kan ändra sina tidigare beslut 

och göra ett ännu bättre betänkande vilket man tydligen, enligt den här rela-

tionen, från ltl Harry Jansson har gjort. 

Jag valde i mitt anförande att inte ta upp den här frågan som professor 

Markku Suksi anhängiggjort om att det finns åtskilliga bestämmelser i 

grundlagen som inte gäller i den åländska normhierarkin, av det skälet att 60 

§ inte innehåller något annat än en bestämmelse om vad ledamöterna i 

Statsrådet ska kallas. Det är allt som står där, det står ingenting annat. Det 

finns inte överhuvudtaget något resonemang om andras användning av be-

teckningen minister. Frågan är irrelevant i just det här fallet, huruvida 

grundlagen gäller över självstyrelselagen, eftersom grundlagen inte innehål-

ler något sådant som att förbjuda någon att använda ministerbegreppet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag delar den slutsatsen som ltl Roger Jansson här anför. 

Vi kan ju inte bara för att justitiekanslern då i ett sammanhang uttalade sig, 

då inte den här frågan specifikt debatterades, det var en helhetsbedömning. 

En företrädare för rättssystemet i Finland kommer till en slutsats och där-

med ska vi lyda det till punkt och pricka. Det gäller nog, som jag efterlyste i 

huvudanförandet, att föra en större tydlighet och en mera offensiv självsty-

relsepolitik. Här är ett typexempel att se till att få en prövning av det här, i 

fall det skulle vara så illa att 60 § i grundlagen skulle omintetgöra den här 

benämningen. Då är vi illa ute, sannerligen.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är ju inte bara förra justitiekanslern Nikula som har haft 

den här uppfattningen. I regeringens skrivning inför revisionen av självsty-

relselagen skrev de att denna benämning är enligt 60 § grundlagen förbehål-

len medlemmarna av statsrådet. Det är tydligen några jurister som har tyckt 

att det ska vara så. Jag kan inte tänka mig att grundlagsutskottet vid en be-

handling skulle komma till ett sådant resultat. Eftersom den som läser 60 § 

kan ju själv notera att det står inte så. Den paragrafen i grundlagen är blott 

för att ange benämningen på medlemmarna i Finlands regering. Jag är inte 

heller överhuvudtaget bekymrad över behandlingen i Ålands delegation, ev. 

högsta domstolen eller sist och slutligen hos presidenten i den här frågan.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Problematiken här då är att i o m att justitiekanslern är närvarande vid stats-

rådets sammanträden kan man utgå från att regeringsledamöterna valde att 

lyssna på justitiekanslerns åsikter i det här fallet, i o m att han var så tydlig 

med sin syn på saken. Jag skulle verkligen välkomna en prövning av det här. 

Det här är ett ypperligt tillfälle att få det prövat inom ramen för en rätt 

odramatiskt fråga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Jag understöder ltl Olof Erlands förslag om bordläggning och bord-

läggningstid.    

Talmannen 

Ltl Olof Erland understödd av ltl Åke Mattsson har förslagit att ärendet ska bordläggas till 

måndagen den 27 april. Ärendet bordläggs till den 27 april 2009. 

 

Enda behandling 

3 Lagtingsledamoten Harry Janssons hemställningskläm med anledning av landskapsre-
geringens svar med anledning av ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål om förbudet mot 
borrande av djupa borrhål (S 2/2008-2009)  

 
Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 15 april, har ltl 

Harry Jansson, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att lagtinget skulle godkänna 

en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse: 

Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen senast inom september 2009 återkommer 

till lagtinget med en redogörelse för hur miljöskyddsförordningen har ändrats i fråga om 

den utlovade uppluckringen av det generella förbudet mot borrning för energiutvinning 

samt för vilka åtgärder som planeras för att stärka skyddet av grundvattnet.   

Detta kallas ltl Harry Janssons förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Om-

röstning kommer att verkställas. De som röstar för att landskapsregeringens svar med an-

ledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja och de som röstar för ltl Harry 

Janssons förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? God-

känd.  

Jag ber ja rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej rösterna resa sig. Majoritet för 

ja. Lagtinget har därmed beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.   

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

 

Enda behandling 

4 Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2008-2009 om förbud mot tvätt- och ren-
göringsmedel som innehåller fosfater (HM 26/2007-2008) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här gäller hemställningsmotion 26, 2007-2008, förbud mot 

tvätt- och rengöringsmedel som innehåller fosfater.  

Utskottet anser att försök att skona Östersjön från övergödning är en fråga av 

största betydelse. Minskning av fosfater och andra näringsämnen i våra inre vat-

ten omgivande hav är en prioriterad del av miljöskyddet här på Åland.  

Fosfor bidrar starkt till eutrofieringen av vattendragen. Synlig är algblomning-

en, allvarligare är nog de här av syrebrist döda bottnarna som breder ut sig. Fosfa-

ter ingår på HELCOM:s lista över skadliga som måste minska. Fosfaternas uppgift 

är att effektivera tvättmedlens rengöringsegenskaper och bl.a. fungera som av-

härdningsmedel. Fosfaterna kan ersättas med andra kemikalier t.ex. zeoliter. Men 

här finns det vissa betänkligheter som kanske är på sin plats att man lyfter fram. 

Man har mindre erfarenhet av användning av zeoliter än av fosfater. Det finns 
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tecken som tyder på att zeoliter i fråga om sin tvätteffekt inte helt är jämförbar 

med fosfaterna och de kan förkorta tvättmaskinens livslängd. Till skillnad från 

fosfater löser inte zeoliterna upp sig i vatten på samma sätt. Dålig sköljning kan 

leda till att ämnen i varierande grad finns kvar i textilerna efter tvätten. Det här 

ger damm och risk för klåda. Problemet förvärras av att de nya tvättmaskinerna 

tycks skölja allt sämre. Problemet med utsläpp av tvättmedelsfosfater finns främst 

i områden med enskilda avlopp. I områden med moderna rengöringsverk har fos-

fatförbudet en liten effekt.  

Förbudet finns redan i flera andra länder, vilket också framkom i motionen. I 

Europa är det förbud i Norge, Belgien, Tjeckien och Tyskland, och Schweiz och är 

på väg att genomföras i Frankrike. Utanför Europa är det i Canada, Japan och 

USA. Sverige har också genomfört det här 2008. Förbudet gäller försäljning av 

textiltvättmedel med högre fosforhalt än 0, 2 viktprocent. Förbudet gäller i kon-

sumenthandeln.  

Vi har tagit oss friheten i utskottet att ändra lite i klämmen som vi för vidare till 

landskapsregeringen. Vi anser att samma typ av reglering borde gälla på Åland.    

Vi har konstaterat att i Östersjöområdet skulle situationen gagnas om framför-

allt Polen, Lettland, Litauen och Estland gick in för fosfatfria tvättmedel.  

Enligt en utredning som gjorts av HELCOM skulle man genom att övergå till 

fosfatfria tvättmedel snabbt minska fosfor belastningen, kanske upp till 25 % av 

målsättningen till år 2015.  

Åtgärdens fördelar är då att den är snabb och relativt kostnadseffektiv.  

Sverige har just nu ett förslag på rekommendationer som ligger hos HELCOM. 

Förslaget går ut på att man ska förbjuda det här i hela Östersjöområdet.  

Finland har inte totalförbud, men har ett frivilligt förbud av fosfathaltiga tvätt-

medel. När man införde det här i början på 1990-talet ändrades snabbt använd-

ningen utav fosfattvättmedel. Man kunde konstatera att mängden fosfater som 

fanns att rena gick ner flera tiotals procent i reningsverken. Man uppskattar att 90 

% i Finland idag är fosfatfria tvättmedel. Trots det här, ställer sig naturligtvis Fin-

land bakom Sverige förslag att HELCOM helt ska förbjuda det här.  

Vi har också konstaterat i utskottet att landskapsregeringen är positiv till ett 

fosfatförbud. Man förbereder redan en reglering av användningen av fosfor i 

tvätt- och rengöringsmedel. Regleringen kommer att införas antingen med stöd av 

miljöskydds- eller kemikalielagstiftningen. Man är inte helt på det klara med det 

ännu.  

För att visa regeringen stöd i miljöarbetet har vi valt att inte göra ett positivt 

förkastande utan utskottet förslår att lagtinget hemställer om att landskapsreger-

ingen inför ett förbud mot försäljning för enskilt bruk av textiltvättmedel som in-

nehåller fosfater. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Den 3 mars 1999, för tio år sedan, blev jag inledd här av vaktmästa-

ren i detta parlament. Jag har varit här ungefär tio år. Det här är på sätt och vis ett 

historiskt tillfälle när jag för första gången, vad jag kan minnas, får en motion 

godkänd. Dessutom i en mycket angelägen konkret miljöfråga. Det gläder mig. 

Jag vill tacka utskottet för den behandlingen. Jag vill också tacka för att man 

t.o.m. besvärade sig att ytterligare förbättra klämmen, som innehöll ett litet fel.  

Inom miljöpolitiken finns det många konkreta saker som man kan göra. Man 

kan använda sig av bästa tillgängliga teknik, som det heter i lagstiftningen. Många 

saker har gjorts, det återstår fortfarande mycket att göra. Det här är en konkret 
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åtgärd, som ordförande sade, som ger relativt stor effekt eftersom vi har stora om-

råden där vi har spridd bosättning och som har enskilda avlopp som inte går via 

reningsverk. De enskilda avloppen utmynnar i inre havsvikar som är känsliga för 

just den här belastningen. Det kommer att ha relativt stor effekt för Åland. Det 

finns också andra konkreta saker att göra. Obunden Samling har som princip att 

varje år, komma med en eller flera sådana här saker. Vi återkommer med ytterli-

gare förslag under senare behandling av motioner. Jag tackar för utskottets be-

handling.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och där-

efter betänkandets motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Begäres ordet?  

Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling.  

Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Enda behandling 

5 Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Anders Erikssons enkla fråga om utre-
dande av ny fraktlinje från Åland (EF 15/2008-2009) 
Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lant-

rådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med anledning av 

svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, 

vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan 

rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden 

samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Anders Eriksson  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Interreg projektet på Åland ämnar undersöka alternativa transport-

rutter från Hargshamn i Sverige via ev. Geta på Åland till Nystad i Finland. Goda 

sjötransporter är väsentliga för ett ö samhälle som Åland. Därför är det viktigt att 

landskapsregeringen understöder den här typen av undersökningar.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. i lagtingsordningen ställer jag till vederböran-

de medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:  

Med vilka motiv nekar landskapsregeringen att delta i finansieringen av projek-

tet som via Åland i förlängningen kanske kunde leda till både förmånligare och ef-

fektivare transporter till och från Åland? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Landskapsregeringen har beslutat att förorda en landskapsfinansie-

ring om 16 000 euro till Eckerö kommun, för att kommunen ska kunna delta i 

projektet via Åland. Stödet är förenat med villkoret att projektet via Åland får EU 

finansiering från Central Baltic Interreg 4 programmet, vilket kommer att avgöras 

senare under våren.  
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Landskapsregeringen avslog först ansökan mot bakgrund av att projektet inne-

håller nya målsättningar för transportleder som inte har behandlats av landskaps-

regeringen. I landskapets långsiktiga trafikplaner har detta inte beaktats. Det är 

naturligtvis inte uteslutet att ett projekt av denna typ kan ändra på det.  

Projektet hade mycket få åländska intressen med. Inga företag har lyft upp be-

tydelse av transportleden. Geta kommun hade inte ställt sig bakom ansökan, vil-

ket gav intrycket att projektet inte hade hunnits beredas klart.  

Geta kommun behandlade frågan först efter påsken, långt efter beslutet togs, 

Man ställde man sig positiv till en sådan insats men man hade fortfarande inte 

fått fullständig information.  

Programmet Central Baltic Interreg 4 pågår framtill år 2013, med två ansök-

ningsomgångar per år. Det var inte sista möjligheten att ansöka om pengar trots 

att det har påståtts så. Redan inkommande augusti kan man ånyo ansöka.  

Sedan kom Eckerö kommun in med en tydligare beskrivning av betydelsen av 

att delta i projektet. Landskapsregeringen behandlade det som en ny ansökan om 

förord till finansiering. Sista ansökningstidpunkten denna gång till programmet 

var den 15 april. Protokollet av landskapsregeringens beslut avhämtades av Eck-

erö kommundirektör den 9 april.  

Om alla medfinansieringsintyg inte finns till hands sista ansökningsdagen, går 

det även att komplettera ansökan med dessa, inom tio dagar. Fristen är egentligen 

till den 25 april, inkommande lördag.  

Om det här är bra, och av trafikföretagen efterfrågat projekt, kommer det sä-

kert att bli finansierat och genomfört. Projektet skulle startas först 1.12 inneva-

rande år, därför finns det gott om tid att se till att allt faller på plats.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Debatten har varit rätt vildvuxen. Inte blir det någon ny hamn i Geta 

för 16 000 euro, det förstår jag. Men det som gjorde mig så förvånad var att när-

ingsministern på samma föredragning brände iväg 90 000 euro på ett projekt 

”Branding Scandinavian Island” och 40 000 euro till ett undervattensprojekt vid 

Åbo akademi, för att nämna ett par. Men inte stödde ett projekt med så tydlig 

Ålands nytta. 

Projektet har redan över ett halvår utrett en alternativ fraktrutt som kunde 

gynna Norra Åland, främst Geta eller alternativt Eckerö. Transportkostnaderna är 

alltid ett bekymmer inte bara för jordbruket som nämnts utan för hela det åländs-

ka näringslivet. Mångfald och ökad konkurrens är självklart bra för att få ner 

fraktpriserna. Sådant skall landskapsregeringen jobba för, inte försvara invanda 

strukturer. 

Det är klart att det med ett sådant här projekt inte finns några garantier för att 

lyckas. Men om vi ser till att denna utredning, med sin tydliga Ålands nytta hade 

en total budget på 184 000 euro kommit Åland till goda genom att man lägger 

upp 16 000 euro, så är Mattssons första beslut obegripligt, också motiveringarna.  

Att han nu ändrat sig p.g.a. tidningsskriverier gör inte att bilden av ett ansvars-

fullt och välgenomtäkt beslutsfattande, utan tvärtom. Osäkerhet och massmedial 

påverkan styr beslutsfattande, istället för välgrundade genomtänkta beslut för 

Ålands bästa.  

Vet vi om Åland fortfarande är med? Det är min fråga. Är Åland med i det här 

projektet fortsättningsvis? Eller är man inte det? Det finns lite olika bud om det.  
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

De första överväganden som ltl Eriksson gör så är hans. Mina egna övervägande 

bestod i att vi hade en väldigt otydligt ansökan där Ålands handelskammare an-

gavs som sökande. Eckerö kommun som sökande. Åland Handelskammare skulle 

ev. bytas ut senare mot Geta kommun. Tidtabellen innehöll goda skäl för att det 

här projektet skulle falla i god jord under den tid som fanns till buds för att kunna 

startas upp 1.12 som var intentionerna.  

När det gäller medverkan i det här programmet är det klart nu att Ålands land-

skapsregering har tillställt projektet en garanti om 16 000 euro för att Åland ska 

kunna delta i projektet.  

Ltl Anders Eriksson 

Det är klart att det låter lite som en saga. Det var kanske tidningsskriverierna runt 

det som var det. Jag blev väldigt förvånade när jag tittade på landskapsregering-

ens protokoll, vilket jag ganska ofta gör, och såg vad man har och inte har priori-

terat. Det här är något som Åland kunnat få så gott som gratis. Varför? Ja, på 

grund av skatteundantaget. Det fanns intressenter både i Sverige och i Finland 

som såg möjligheterna. Det här har man kunnat få gratis om man har vitaliserat 

kanske flera randkommuner. Då blev jag väldigt förvånad när jag via media kunde 

ta del av näringsminister Mattsson som sade att han inte hade torrt på fötterna för 

ett ja. Han hade synbarligen torrt på fötterna för ett nej. Det är jättesvårt att för-

stå. Nu säger han att han har ändrat sig p.g.a. att det kommit en tydligare be-

skrivning från Eckerö kommun. Jag har läst det papper som kommit ifrån Eckerö 

kommun. Det finns nog verkligen inte mycket tydligt i det heller. Projektet var 

kanske tydligare från första början.  

I massmedia har det framkommit att Åland inte är med. Även om man försöker 

utröna, via Näringsavdelningen, får man den uppfattningen att Åland står på si-

dan om, medan näringsminister Mattsson säger det är gott om tid. Fristen går ut 

den 25.4. Är det på det sättet?  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Till det sista är det så som jag presenterade det. För att komplettera med medfi-

nansieringsintyg går tiden ut 25.4. Man har tio dagar på sig, från det datum som 

ansökan ska vara inne för att komplettera med just den delen. Det är en väsentlig 

information anser jag. Huruvida projektet kommer att gå vidare, hör till den per-

son som håller i projektet. Jag behöver inte namn. Åbo Akademi står bakom detta 

projekt. Om man vill ha Åland med så är landskapsregeringens roll till fullo upp-

fylld.   

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Remiss efter bordläggning 

6 Ltl Barbro Sundbacks hemställningsmotion om kompensation för skattebortfall (HM 
50/2008-2009) 
Ärendet bordlades 6.4.2009 då beslut fattades om remiss till finansutskottet  

Diskussion. 
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den här motionen är resultat av de här många och långa diskussio-

nerna om det nordiska samarbetsavtalet. Jag har känslan att själva sakfrågan har 

fått stå tillbaka ganska mycket för de här inflytelsefrågorna. Det är lite synd efter-

som det är frågan om ganska stora ekonomiska värden som står på spel. 

Det är också viktigt att regeringen får fart på själva utredningsarbetet och de 

krav som man ska framföra i Helsingfors för att garantera att Åland får tillbaka en 

del av de skattemedel som nu försvinner. Särskilt för de ålänningar som bor i 

landskapet men som uppbär pension eller lön från Sverige.  

Det här arbetet måste igång, det finns ingen orsak att dra på det. Ju förr det 

kommer igång, desto bättre. Det är det som är avsikten med den här motionen.  

Jag har försökt höra mig för hur mycket pengar det kan röra sig om. Jag tog 

bl.a. kontakt med Ålands kommunförbund, där kunde man tyvärr inte uppge någ-

ra siffror. Det förefaller nog som att det krävs ganska mycket arbete. Det är väl nä-

ramast ÅSUB som ligger till hands, kanske också andra myndigheter. Det måste 

finnas någon som självständigt tar fram de här uppgifterna. Målet bör vara att vi 

får till stånd någon slags billateralt avtal mellan Sverige och Finland så att det kan 

ske en utjämning av kommunalskatterna.  

Vi vet från behandlingen av samarbetsavtalet att andel ålänningar som lyfter 

pension särskilt, men också lön, i Sverige och bor här, de tenderar att öka. År 1997 

har jag uppgift på att 674 personer på Åland uppbar pensionsinkomster från ut-

landet. År 2006 var det 1429 personer, d.v.s. på 10 år har det mer än fördubblats. 

Det är de här åren som de stora årskullarna går i pension. Det skulle inte förvåna 

mig om vi snart är upp i 1600-1800 personer.  

En fråga som ansluter till det här med kommunalskatten och hur den ska ut-

formas i framtiden är, att man på Ålands kommunförbund är lite frustrerad för att 

inte säga besviken över att den arbetsgrupp om kommunalbeskattningen som re-

geringen har utlovat att ska tillsättas fortfarande inte finns. Nu har det väl gått 

snart ett halvår sedan seminariet i den här frågan ägde rum. Det ansågs som en 

mycken angelägen uppgift bland kommunalpolitiker att det här arbetet skulle 

komma igång. Finansministern har talat om att det här skulle vara en väldigt vik-

tigt sak för Åland att ha en mera självständig kommunal skattepolitik. De här 

uppgifterna bådar inte gott. Jag kan inte förstå varför man inte har tillsatt den här 

gruppen. Jag är lite rädd att det blir samma sak med det här dubbelbeskattnings-

avtalet, att det inte sker något i själva sakfrågan. Jag hoppas att det inte är så. Det 

var tråkig information det här från kommunalförbundet om den här arbetsgrup-

pen om kommunalskatten.    

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Behovet av att bygga upp en skattekompetens i landskapsförvalt-

ningen och på Finansavdelningen i synnerhet är uppenbar. Det har jag tidigare 

sagt i samband med andra ärenden som har diskuterats. Vi ska bygga upp en 

kompetens, det ska vi göra. Det här är oerhört centrala frågor hur vi hanterar be-

skattningen av människor som rör sig mellan Sverige, Finland och Åland i det här 

fallet. Lämpligen att beskattningen sker till bosättningsorten så att inte Åland 

drabbas negativt.  

I samband med att kompetensen av beskattningsverktyget byggs upp så måste 

vi ha ett underlag till grund för våra krav. Till den delen tycker jag att motionen är 

bra och helt korrekt. Vi behöver ett underlag. 
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Jag skulle gärna ställa en fråga till motionären eller be om ett klargörande. Det 

står här; "man borde ställa krav på någon form av utjämningsförfarande". Det är 

lite oklart för mig vad det innebär. "Vi ska vända oss till behöriga riksorgan" stod 

det i klämmen för att ställa kraven om utjämningsförfarandet. Det är säkert ett 

korrekt förfarande, men frågan kvarstår, vem ska i så fall betala det? Det är det 

som alltid blir den här slutfrågan.  

Jag uppfattar ändå, efter presentationen här, att beslutsunderlaget är det vikti-

gaste. Det kommer att finnas med i det arbete att bygga upp en skattekompetens 

som vi ska inleda och har inlett.  

Den här gruppen tillsammans med kommunförbundet kommer att tillsättas 

första dagarna i maj. Det är min egen prioritering, vi måste använda alla resurser 

vi har inom Finansavdelningen p.g.a. att vi hade manfall med nyckelpersoner. Vi 

måste fokusera på tilläggsbudgeten. Nu är den levererad, nu kommer vi att börja 

med det här arbetet. Det uppdraget har den person, som ska föredra ärendet för 

mig, att genast efter vintersemestrarna nu tillsätta gruppen. Då ska vi sätta igång 

med det i tillsammans med kommunförbundet. Det räcker för min del.  

Talmannen 

Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet. 

 

Remiss 

7 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om åländsk legitimation (HM 4/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Symboler är viktiga, det har vi varit inne på i tidigare ärenden, när vi dis-

kuterade benämningen av självstyrelsens ministrar. Jag kallar dem för ministrar, 

som ni vet, både före och efter det att det kommer att ändra.  

Det finns många andra symboler. Obunden Samling har länge jobbar för många 

av de här symbolerna, tillsammans med andra och lyckats införa en rad nya sym-

boler, förutom de tidigare.   

Det lär ha varit någon åländsk politiker som har sagt att; "symbolerna icke ger 

vårt dagliga bröd, men de ökar uppslutningen kring kampen för detsamma". Så är 

det väl lite med symboler.  

Här är en annan viktig symbol. Jag skulle vilja visa en bild:  
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Här är det identitetskort som ålänningarna får när man beställer ett identitets-

kort. Det är ett dokument som beskriver ens identitet.  

Det är ganska intressant vad vi är hänvisade till vi ålänningar. Det är för det 

första ett kort med finska som huvudspråk, som första språk längst till vänster och 

längst upp är det finska. Svenska som andra språk, engelska som tredje språk som 

inte är fullt infört på kortet för det finns inte plats.  

På det här kortet står det att min nationalitet är FIN, det stämmer ju inte! Jag 

står som ju själv som lagtingsledamot i Åland lagting, som finns till för att vi har 

ett nationalitetsskydd. Vår nationalitet är ålänning. Vårt medborgarskap är fin-

ländskt. Det finns också många andra som inte har finländskt medborgarskap 

som är ålänningar men som förvägras delta i den åländska demokratin, vilket vi 

förslår att också ska ändras.  

Det är en direkt felaktighet. Det borde stå innehar åländsk hembygdsrätt, sedan 

borde det stå medborgarskap; finskt. Språket borde vara svenska och möjligtvis 

engelska. Det finns ingen orsak att det enspråkiga svenska Åland ska ha finska på 

sina identitetskort. Det finns en orsak att ha engelska, det är för att det ska funge-

ra runt om i Europa och i världen.  

Här finns det förbättringar att göra, i likhet med det att det står Åland på vara 

pass, borde det också finnas ett åländskt identitetskort, där det också framgår om 

man har hembygdsrätt.  

Det torde inte vara någon omöjlighet eftersom det är utfärdat av Ålands polis-

myndighet. Jag vet inte om det står här, men så är det. På baksidan står det myn-

dighet, polisen Åland. Det borde tas fram en helt egen grafisk profil för identitets-

kort som ålänningar får. Har man hembygdsrätt ska det framgå.  

Jag föreslår att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen ombesörjer att 

en åländsk variant av officiell legitimation tas fram.    

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

 Remiss 

8 Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion angående ändring LL om kontroll av 
brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn (HM 8/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Den 29 januari 2004 antogs en lag underskriven av dåvarande lantråd 

Roger Nordlund och jag själv som föredragande ledamot angående kontroll av 

brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn.  

Det här var ett försök att göra det bättre vad beträffar den personliga säkerhe-

ten och den personliga integriteten hos personer under 18 år.  

Nu har den här lagen varit i bruk ett antal år. Jag har redan sett att det finns 

vissa luckor som behöver åtgärdas i den här lagen. Jag är väldigt glad att jag själv 

kan motionera om en förbättring av den här lagen.  

Lagens syfte är att man ska skydda den personliga integriteten och främja den 

personliga säkerheten för personer under 18 år. Lagen ska tillämpas inom sekto-

rerna socialvård, undervisning, ungdomsarbete och idrott. Det här alltså för dem 
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som kommer i kontakt med personer under 18 år. Man ska kräva att man ska ha 

ett utdrag ur straffbrottsregistret för de personerna.  

Men lagen tillämpas inte på arbete som sammanlagt varar mindre än tre må-

nader under en ett års period. Nu har jag erfarit att t.ex. om man har kortare an-

ställningsförhållanden som vikariat, man sommararbetar eller man tillfälliga an-

ställningar som är kortare än sammanlagt tre månader, så begär man inte ett ut-

drag ur straffregistret.  

Det här har konsekvenser för den som man då ska sköta om. Det kan vara fråga 

om utvecklingsstörda som i vissa fall inte ens har ett språk så att man kan förmed-

la om ev. missförhållanden såsom övergrepp. 

Det här är också en lag som gäller för endast personer under 18 år. Därför har 

jag skrivit en hemställningsmotion om att man borde ändra landskapslagen om 

kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn så att den 

även omfattar personer med särskilda behov och handikapp som är äldre än 18 år, 

samt att gälla i samtliga anställningsförhållanden som avses i lagen.  

När man påbörjar någon form av arbete med personer i den här gruppen som 

är inom tillämpningsområdet för lagen så ska man kräva ett utdrag ur straffre-

gistret. Det ska också gälla för utvecklingsstörda personer som är över 18 år när 

man arbetar med dem. Det här är väldigt för dem som det berör.  

För de anhöriga till de personer som berörs, så är det en lättnad. Det finns 

mycket annat som är svårt i den här gruppens vardag, både för personer som på 

något vis är utvecklingsstörd och för deras familjer, utan att man ska behöva fun-

dera på de här frågorna. Finns det en laglig grund för att kräva det här, om man 

får svart på vitt att personen som är assistent eller arbetar med mitt barn eller 

med min äldre utvecklingsstörda son, då vet jag och kan känna mig mer trygg än 

vad man gör idag. Det här hoppas jag att man ska till sig att lagutskottet och titta 

på det här och att man snabbt kan ändra på den här lagen. Jag tror att det är väl-

digt väsentligt.       

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Lagutskottet kommer att behandla det här. Det är ett angeläget 

ärende, men jag ser också väldigt stora svårigheter när man talar om utveck-

lingsstörda, handikappade och personer med särskilda behov o.s.v. Var drar 

man gränserna? Det är ju fråga om särskilda behov. Hela gymnasieskolan 

kommer att beröras. Begreppet handikappad används inte mera formellt. 

Det är funktionshinder. Hela filosofin kring utvecklingsstörning, som en del 

av funktionshinder, det gör att man klassificerar en väldigt mycket större 

grupp än den som är under 18 år som i behov av särskilda kontroller när det 

gäller anställda. Jag säger inte att det är fel. Jag undrar vad motionären har 

tänkt om de här gränserna.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack talman! Jag tycker det är en väsentlig notering, det som ltl Olof Erland 

säger. Jag tror att man kanske har den här hjälpen till lagutskottet ifrån av-

delningens sida idag. Man upplever det positivt från social- och miljöavdel-

ningens sida att den här hemställningsmotionen kommer. Man ser där att 

det finns ett behov och då kanske man också har funderat på det här. Jag 

förstår resonemanget som ltl Olof Erland har. Jag hoppas att utskottet, med 
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de resurser man där har tillhanda, kan titta på det här. Jag föreställer mig att 

de är lika väsentligt för personer som kanske är 20 år som inte har ett språk 

och inte kan förmedla att ett missförhållande råder. Att man också där kan 

gå in med den här lagframställningen och begära ett utdrag ur straffregistret.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

lagutskottet. 

 

Remiss 

9 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om ett övertagande av sjöbevakningens 
uppgifter (HM 18/2008-2009)/Lu/ 
Ärendet avfördes. 

 

Remiss 

10 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om integration av inflyttare (HM 
25/2008-2009)/Lu/ 
Ärendet avfördes. 

 

Remiss 

11 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en satsning på friluftsturism (HM 
28/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Den här motionen syftar till att sätta fokus på att föra in friluftstu-

rism som en viktig sektor för att höja och profilera Åland som ett intressant rese-

mål och potentiell destination för både gamla och nya målgrupper. 

Jag uppfattar att det idag förekommer en obalans i den bild som målas upp av 

Åland i glassiga broschyrer och mellan den bild som besökarna möts av i verklig-

heten och mellan den debatt som vi för politiskt här i lagtinget.  

På bilderna säljer man destination Åland med röda klippor, solglitter och blått 

hav, människor som idkar friluftsliv för det mesta. De cyklar, paddlar kanot, sitter 

runt en lägereld i solnedgången. När väl besökarna kommer hit är det ofta svårt 

att hitta till de här röda klipporna och få ett grepp om vilka friluftföretag som er-

bjuder vad. Det saknas en heltäckande bokning för friluftsverksamhet, ja, bokning 

över huvudtaget.  

Debatten här i lagtinget handlar ofta om golf och motorbanors vara eller icke 

vara, eller om jakt och fiske. Väldigt "grabbiga" intresseområden som mer eller 

mindre utesluter ungefär hälften av de potentiella besökarna som kanske skulle 

ha lust att resa till Åland om det fanns andra aktiviteter att ägna sig åt. Hälften av 

befolkningen är nämligen kvinnor.  

Vad är det som händer i vår omvärld idag? Intresset för charterbolagens sol- 

och badresor minskar i allt högre takt i o m larmen om hudcancer om man expo-

nerar sig allt för mycket i solen. Människor vill mer och mer röra på sina kroppar 

idag på semestern. Man vill vara med om äventyr och uppleva saker och ting. Man 

vill vara aktiv. Man vill också äta gott, bo bra och sova i bekväma sängar. Dagens 
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friluftsturister kan också vara lite äldre och ha råd att betala för sig. De företag 

som växer stort just nu är de som arrangerar vandringsresor, cykelresor, kajak- 

och paddlingsresor och förstås hästresor. Vi har pratat ganska mycket här i lag-

tinget om golfturisterna som en viktig målgrupp. Man sneglar på Sverige som har 

500 000 - 600 000 golfare, men betänk att lika många svenskar rider regelbun-

det. Det finns alltså 500 000 aktiva ryttare i Sverige. De som håller på med hästar 

vet att det är en fritidssysselsättning som kostar rätt mycket pengar. Hästnäringen 

är en stor bransch på Åland idag. Vi har uppskattningsvis 1000 hästar på Åland 

och även många företagare inom den här sektorn. Hästarna skapar arbetsplatser 

och en levande landsbygd. I Sverige räknar man med att ungefär 10 hästar skapar 

en arbetsplats under ett år. Tyvärr är det svårt för de hästföretag som skulle vilja 

satsa mer på att utveckla sitt koncept som riktar sig till turister som vill ut på en 

ridtur, för det saknas infrastruktur. Det saknas nät av ridvägar på Åland. Det här 

skulle behöva göras på en mer övergripande nivå, att man tar fram och planerar 

var det ska finnas ridvägar som går som ett nät över hela landskapet.  

Samma sak gäller för cykelvägar. Det duger inte att bara bygga en cykelväg i 

samband med att bygger om en landsväg. Det skulle behöva finnas en strategi, en 

plan för var cykelvägarna ska finnas, vad vi vill visa upp längs de här cykelvägarna 

och även förlägga cykelvägarna nära service och intressanta attraktioner. 

Likaså gäller det för kajak- och kanotleder. Det borde finnas fler märkta kanot-

leder i vår fantastiska unika skärgård. På vissa platser kanske bara med vindskydd 

och på andra platser skulle det finnas möjlighet till hotell eller övernattning i stu-

ga. Det borde även finnas den möjligheten att handla mat och äta gott på restau-

rang.  

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget hemställer om att 

landskapsregeringen i samverkan med kommuner, organisationer, näringsidkare, 

markägare och Ålands turistförbund planerar för en utökad och hållbar satsning 

på friluftsliv och friluftsaktiviteter. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det ligger mycket av värde i den här motionen när det gäller tenden-

serna inom turistnäringen. Även vad vi på Åland har gjort, gör och borde göra. Jag 

tror att det finns andledning att ta upp en större turismdiskussion i näringsut-

skottet och kanske också i samband med kommande budget. Det stämmer det 

som ltl Aaltonen här säger, att mycket koncentreras på det som är hög profilerad 

turism som golf och liknande, inget fel i det.  

För några år sedan gjorde jag och några andra en lite djupare undersökning av 

friluftsturism och bl.a. av båtturism. Det är en väldigt utspridd friluftsaktivitet 

som ger mycket pengar, men på många håll och inte i så stora mängder som gol-

fen. Det samma gäller hästsporten, det gäller också cykling och liknande. När det 

gäller cykelturism har Åland byggt upp, under en längre tid, en ganska bra profil 

när det gäller cykelvägar och cykelfärjor. Många sade en gång i tiden att cykeltu-

rister de kan väl inte ge så mycket pengar? Ja, undersökningar visar att det är just 

det som de gör. Det handlar om samhällsekonomi och pengar därför att de inte 

har med allt de behöver. De har en med en liten packning med kreditkort. De kon-

sumerar här dagligen och övernattar o.s.v.  

Jag hoppas att näringsutskottet skulle titta lite närmare på samhällsekonomin, 

i samband med den här motionen. Den här typen av turism är en ganska väsentlig 

del. Det ger regionala effekter, det ger effekter utanför säsongen. Vandringsleder 

på hösten är populära och motionsaktiviteter överhuvudtaget. Den här motionen 
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säger mig att det här är en fråga att profilera en sektor av turismen som har glidit 

lite åt sidan, särskilt i Turistförbundets marknadsföring. Jag tycker att näringsut-

skottet ska ta ett lite bredare grepp på just den här typen av turism och se hur den 

ska profileras och visa hur nyttig den är för samhället.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack herr talman! Jag tackar för stödet för den här motionen. I likhet med ltl 

Olof Erland så är just de här samhällsekonomiska effekterna av friluftstu-

rism ett okänt blad, som jag ser det. Här finns mycket att ta reda på. Även 

sysselsättningsgraden, hur många människor som får sin utkomst från fri-

luftsturism på Åland idag? Jag har en känsla av att branschen växer och att 

vi har fler och fler företagare inom den här branschen. Hur paketeras de här 

friluftsföretagens aktiviteter inom Ålands turistförbund? Hur kommunicerar 

vi ut budskapet Åland som en friluftsdestination? Det borde också vara värt 

att undersöka.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om jag spinner vidare, det här med hästturism, det ger ju 

enorma effekter på landsbygden och i samband med jordbruk och liknande. 

Det ska vara både stall, ridvägar, anläggningar och foder o.s.v. Det skulle 

vara viktigt här att man skulle ge klarare besked åt turistförbundet eller den 

som ska marknadsföra turism att här har vi en sektor där man borde utveck-

la turismen. Just kring friluftsliv och upplevelser i naturen, där har vi vår 

stora färdiga resurs. Vi har vatten, mark och öppna landskap o.s.v. Vi behö-

ver inte nödvändigtvis bygga stora banor och använda marken på ett lite 

konstlat sätt.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Visst finns det vatten och mark. Visst har vi något slag av alle-

mansrätt. Sedan finns det också markägare. När det kommer till äganderät-

ten, då blir det plötsligt väldigt svårt. Då blir det svårt att samarbeta och 

kanske se att andra människor ska kunna röra sig på min mark. Här krävs 

nog väldigt mycket insatser från samhällets sida för att kunna ge förutsätt-

ningar för samarbete. Här behövs också planering. Det kan man inte ålägga 

de enskilda turistföretagarna och friluftsturistföretagarna. Vi kanske också 

måste se över allemansrätten, att man skulle kunna få övernatta på annans 

mark.  

Ltl Olof Erland, replik 

Jag undrar om inte allemansrätten idag gör det ganska tillgängligt. Det har 

pågått ett ganska omfattande arbete med att utveckla och märka ut cykelle-

der. Det marknadsförs inte särskilt mycket. Det har pågått ett väldigt omfat-

tande arbete under många år att staka ut vandringsleder. De används fak-

tiskt ganska flitigt, men de är ändå lite undanskymda i tunnelbanereklamen 

och annat. Det finns nog mycket bra i den här friluftssektorn att utveckla.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Den här motionen är intressant att diskutera kring. Redan i det 

jordbrukspolitiska meddelandet angavs att hästnäringen har en kanske stor men 
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underskattad betydelse hittills, framför allt inom turismen. Det är bra att närings-

utskottet tittar på den här och fördjupar sig kanske lite mera hur det ser ut och 

hur förutsättningarna är för att utveckla det mera. Jag tycker det är rätt bra.  

Jag vill meddela att det har inom landsutvecklingsprogrammet, som handlar 

om diversifiering och utvecklingen av landsbygdsnäringar, redan beviljats stöd till 

hästnäringen under det gångna året. Det med beaktande av att det är exportintäk-

ter man åstadkommer.  

Alla nya idéer som man kan väcka när det gäller aktiviteter på Åland är av stor 

betydelse. Vi ska just börja arbetet med att uppdatera turismstrategin. Där kom-

mer det att finnas tillfällen där det kan föras in "inputtar" av nya idéer och tän-

kande. Man ska aldrig undervärdera turismens betydelse för Åland. Åland som at-

traktion kan dessbättre inte flyttas bort. Man kan inte flagga ut Åland och ha 

Åland någon annanstans. Där har vi verkligen en resurs som vi själva behärskar. 

I replikväxlingen här i slutet hörde jag något som kanske inte står i motionen, 

det gäller möjligheten att tillträda privatägd mark, som det mesta av den åländska 

marken är. Jag tycker inte vi ska ta upp allemansrätten och förändra den i någon 

större grad. Vi ska istället skapa motiv för hur vi ska få alla att vara med och skapa 

en naturstig.  

Det har säkert i 20 års tid försökts skapa en vandringsled från Eckerö till Lång-

näs eller Hummelvik i Vårdö. Varje gång har den stött på patrull genom att någon 

enskild markägare har vägrat det här. Ska vi börja med lagstiftning som tvingar 

folk till det här så tycker jag vi väljer fel väg. Jag tycker att vi ska skapa motiv så 

att alla vill vara med. Alla ska ha nytta av det här. Det måste man få folk att känna.   

Nu blir det lite kritik till motionsställaren. Landskapet är den största skogsäga-

ren på Åland. Jag har själv framfört att det här är en resurs som en väldigt stor del 

av Ålands befolkning faktiskt har allemansrätt till. Det är så att Socialdemokra-

terna har förespråkat att denna mark ska privatiseras.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tycker förstås att det är bra att man börjar titta på hästnäringen. Jag har 

en motion, som kommer lite senare, som handlar om hästnäringen. 

Man ska börja jobba med en ny turismstrategi, jag vet inte vilken i ord-

ningen det nu är. Borde det inte i stället vara dags att göra aktionsplaner, 

handlingsplaner, att verkligen komma till skott och få alla med sig. Flera tu-

rismstrategier vet jag inte om behövs, det behövs handlingskraft.  

Jag delar inte ltl Mattssons uppfattning om det här med allemansrätten. 

Jag tror att man behöver se över den. Det är t.ex. svårt idag att åka ut med 

kajak och kanot, man kan inte övernatta på en holme. Man kan inte åka ut i 

den åländska skärgården idag.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller turismstrategin, mig veterligen är det nummer 

två. Det har funnits en som har varit landskapsregeringens turismstrategi, en 

plan som går ut detta år. Vi vill uppgradera den, förnya den. Den ska precis, 

som den tidigare, innehålla handlingsplaner. Utan att föregå den behandling, 

som de facto lagtinget ska vara med i så småningom, så vill jag påstå att mål-

sättningen är nog att handlingarna ska vara väldigt tydliga så att man kan 

avgränsa och se att just det och det har hänt. Den ska nog mera liknas vid en 

affärsplan.  
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Att ha rätt att övernatta var man vill, med mitt sätt att se det, så får man 

nog det. Om man får de ö ägare positivt inställda, att det här är bra för mig. 

Är det inte bra för den som äger marken, tycker då ltl Aaltonen att vi ska lag-

stifta mot markägarnas vilja? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tycker det är beklagligt att en markägare av tio kan säga nej, och förstöra 

t.ex. en hel vandringsled eller en kanotled. Jag tycker att det behövs. Jag 

tycker det behövs mera kraft bakom så att man kan få till stånd optimala le-

der både cykel-, vandrings- och ridvägar och kanotleder både till land och till 

havs så att man kan komma överens om var det här slitaget eller övernatt-

ningarna kan ske. Idag kan då en markägare sätta sig på bak hasorna och då 

faller alltihop. Vi har gott om kanotister i vår närhet som gärna kommer till 

Åland men det är tyvärr så att man först måste söka upp en markägare för att 

komma överens om var man ska övernatta. Det funkar inte.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vår allemansrätt har grund i vår grundlag om jordägande. Jag 

tror inte bara det är något för Ålands lagting att ändra i en hast. Jag tycker 

fortfarande att mitt resonemang håller sträck. Det som ltl Aaltonen nu be-

skriver att man ska ha rastplatser i skärgården, det är väldig viktigt att såda-

na här rastplatser har någon form av arrangemang, att det finns vissa saker. 

Det behöver vanligtvis göras toalettbesök efter en dag i kanoten. Ltl Aaltonen 

och jag tror jag har samma inställning att toalettbesök behöver ske under 

vissa former, inte var som helst i naturen. Vi måste också ta hänsyn till natu-

rens villkor. Det är inte bara att paddla i land på vilken holme som helst och 

slå läger för natten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är väldigt synd att det är så få i salen. De få som är här är inte så jät-

telivligt engagerade i den här frågan. Jag tycker det här är en jättebra motion. Den 

tål verkligen att penetreras. Jag, som är bosatt i skärgården på somrarna, ser 

verkligen det här behovet. Jag tänker på cykelturister som kommer, man söker 

ofta övernattning, matställen och trevliga rastplatser. Det här kunde vara mycket 

bättre utmärkt än vad det är idag. Det finns färdiga paket som turistförbundet säl-

jer. Jag tror inte det är så väldigt utmärkt avstickningar till olika ställen. Det finns 

ju mycket att se på vägen t.ex. från Mariehamn ut till Kökar, det är många avkro-

kar man kan ta. Vad beträffar just den biten så efterlyser jag, i likhet med motio-

nären, att man borde få mera kartmaterial. Även när det gäller sjöturism, speciellt 

de här som kommer i sakta mak som paddlare. Vi har faktiskt många strandhugg 

eftersom vi är första anhalten när man kommer över Sottunga fjärden. Vi brukar 

ha mycket besök av paddlare. Man frågar sedan vart man ska ta vägen och hur 

långt det är till olika servicepunkter. Det skulle vara väldigt väsentligt att få fram 

kartmaterial.  

Genom Lemland har vi nu tagit fram en vandringsled. Det skulle vara väldigt 

roligt om andra närliggande kommuner, Jomala, Lumparland skulle haka på det 
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så att man kunde ta sig så långt som möjligt till fots genom Åland. Där är det väl-

digt viktigt att man har övernattningar på vägen. Där kommer man in i den dis-

kussionen att alla de olika turistföretagarna kanske borde uppgradera sina stugor 

och övernattningar. Det behöver inte vara fint, men det behöver vara rent och 

snyggt och kanske en uppgraderad inredning.  

Hästturism är också väldigt intressant. Det har vi också försökt med i Lemland. 

Det blev platt fall men vi försökte i alla fall, att man på något vis skulle kunna ta 

sig genom kommunen från olika gårdar. Man skulle kunna låna hästar och över-

natta och man skulle fortsatta följande dag. Det där visade sig att mitt i somma-

ren, när människor egentligen ofta är lediga och är på vift någon annanstans så 

var det svårt att sy ihop de här paketen.  

Jag hoppas att utskottet kan titta på det här. Jag tror att den här turismen är en 

väldigt viktigt nisch för Åland. Det är naturen som är vår tillgång. Det här är som 

handen i handsken. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack så väldigt mycket för det här stödet. Vi delar uppfattning i mångt och 

mycket. Jag tänkte bara komma med en kommentar när det gäller att ha 

uppgraderade stugor. Ettdera ska man ha det eller annars väldigt, väldigt 

enkla stugor. Jag har jobbat inom turismbranschen. En gång sålde jag ett cy-

kelpaket till en pappa och lilla son, de skulle cykla ut till Skarpnåtö för att ta 

cykelfärjan därifrån. Men de missade färjan, för de cyklade inte så snabbt. 

När de kom dit fanns det ingen stuga att få tag i, utan de fick övernatta i båt-

huset. Det var den största behållningen av cykelturen, att få ligga inne i båt-

huset och höra vågorna klucka. Det skulle vi kunna sälja mycket mer av på 

Åland, om man skulle kunna få tillåtelse att få bygga sådana anläggningar 

förstås.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack talman! Ja, jag har egen erfarenhet också att ligga på en höskulle i söd-

ra Frankrike, där vi var på hästturism resa. Vi hyrde in oss på en gård, där 

man faktiskt bodde på skullen. Mamma fick välja en natt, då bodde vi i slott, 

sedan bodde vi tre dagar i ett stall. Men det var jättetrevligt och god mat. Jag 

ser fortfarande det framför mig att man kunde ha detta på Åland. Det var en 

jättefin resa.  

Sist och slutligen är det ändå det här bemötande, det personliga mötet 

med någon, som är det avgörande. Det tror jag också vi måste lära oss att bli 

lite bättre på. Det är ändå det som är det väsentliga, på vilket sätt man blir 

bemött och vilken service man får och hur hjälpsam man är. Sedan kan man 

säkert bo lite mindre lyxigt än i ett slott.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

näringsutskottet.  

 

Remiss 

12 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om kulturturism (HM 26/2008-2009) 
Ärendet avfördes.  
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Remiss 

13 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en nationalpark (HM 29/2008-2009) 
Ärendet avfördes. 

 

Remiss 

14 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en upprustning av sevärdheterna 
inom Projekt 40 (HM 30/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Vi fortsätter väl på turismtemat ett tag till. Den här motionen har 

jag lämnat in med anledning av att vi har en lågkonjunktur på gång.  

Vid senaste lågkonjunkturen i början och mitten av 1990-talet så hade Ålands 

turistförbund och Ålands landskapsregering ett gemensamt projekt som kallades 

Projekt 40. Man lyfte fram 40 olika sevärdheter i landskapet som marknadsfördes 

som besöksmål till besökare. Många av de här besöksmålen finns fortfarande kvar 

men de är i dåligt skick. Det har ju gått en ganska lång tid sedan de iordningss-

tälldes, bl.a. montrarna på Kungsö batteriberg är i erbarmligt skick. 

 Det är dock av högsta vikt att informationstavlor, skyltning och sevärdheter är 

uppdaterade och snygga. Vi pratar ju mycket om att turist Åland behöver en kvali-

tetshöjning, då kan vi inte ha de här sevärdheterna i så såligt skick att man nästan 

skäms för att ta dit besökare.  

Socialdemokraterna hemställer om att landskapsregeringen i samverkan med 

Museibyrån, AMS och Ålands turistförbund tar fram en plan för hur man kan rus-

ta upp de glömda och gömda besöksmål som gick under namnet Projekt 40. 

Kanske inte alla behöver vara kvar, kanske inte alla är kvar idag. Det kanske 

finns andra som man ska titta på. Om vi ska ha en bra kvalitetshöjande bild av 

Åland så behöver vi göra något åt detta.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tycker det är en väsentlig sak det som ltl Carina Aaltonen 

pekar på i det här. Det är att när man gör något så bör man göra det så att 

det är varaktigt, så att spåren finns kvar.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är ju ett problem förstås. De här sevärdheterna ligger ju byar i samhäl-

len. Talmannen och jag har ju anknytning till Kungsö, vi kunde kanske adop-

tera batteriberget och sevärdheterna där och ta på oss ett visst ansvar att 

sköta om den här platsen som vi är mycket stolta över i byn. Jag är övertygad 

om det finns möjlighet att göra på liknande sätt på andra delar av Åland, där 

sevärdheter finns. Man kanske kan samarbeta med byalag och föreningar att 

sköta om de här sevärdheterna.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! I den här sena timmen så får man tillåta sig att lite skämtsamt 

ta upp det här. Med anledning av diskussionen som var här om dagen, så 

kanske det skulle vara lämpligt att bilda ett kollektiv för skötsel av Kungsö 

batteriberget.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Vtm Lindholm sade att det inte var så mycket engagemang här i sa-

len, men per person är det större engagemang än någonsin. Den politiska kvalite-

ten per person är högre än den någonsin har varit. Om någon kan tolka det.  

När det gäller Projekt 40 måste man väl ändå konstatera att det var andra tider 

och andra institutioner och andra tänkesätt på 90-talet. Det var arbetslöshet på 

90-talet som gjorde att man passade på att utnyttja den arbetslösheten för att be-

kämpa oljeskador, bygga stenåldersbyar o.s.v. Jag vet inte om det också var ett 

sysselsättningsprojekt att bränna den, men så blev det i all fall.   

Tendensen i den offentliga sektorn, som jag tycker är riktig, är att man mera 

sysslar med tillsyn. Det ska museibyrån göra. Det är inte personer med hammare 

och spadar som sitter och inväntar sysselsättningsprojekt. Därför tror jag, som ltl 

Jan-Erik Mattsson sade här, på frivilligt arbete och liknande.  

Leaderprojektet guppar lite hit och dit och det enda intressanta med det hittills 

är att det finns pengar, men pengarna ska hämtas in och användas. Då tycker jag 

att varför vi inte köpa varsin verktygsbox till ltl Aaltonen och lagtingets talman så 

får man med lite "leaderpengar" rusta upp de här batterianläggningarna. Samma 

sak på andra håll, det är nog via en by angelägenhet som man ska kanalisera det. 

40 projektet och andra projekt, det är precis det som sades här, att man rustar 

upp det men sedan är underhållet det viktiga. Man måste planera in, inte bara 

verktygen och personerna som fixar till det, utan också dem som upprätthåller det 

hela och inte behöver bränna det p.g.a. bristande underhåll. Man ska inte förlita 

sig på landskapsförvaltningen, tycker jag. Det måste vara andra kollektiv och en-

heter som ska göra det själva jobbet.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Nu blir jag nästan lite rädd. Nog är det väl så att samhället och 

det offentliga ändå har ett ansvar för vårt kulturarv. Många av de här se-

värdheterna inom projekt 40 så tillhör ju Ålands kulturhistoria och är väldigt 

viktiga för vår identitet och för livet här idag. Inte kan man helt bara lägga 

det här på privata personer, kommunerna och på byalagen. Nog måste det ju 

vara en samverkan mellan de offentliga och det privata i så fall. Vart har de 

här "leaderpengarna" tagit vägen? Det skulle ha tillsatts för länge sedan, den 

här laggruppen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Det offentliga, vad är det? Är det landskapsförvaltningen, kommunerna, 

tredje sektorn eller kollektiv sektor? Jag tror inte att vi ska bygga upp den of-

fentliga sektorn med tillfälliga projekt, hur värdefulla de än är, utan tillse att 

det blir gjort. När man år 2004 drog ner på Museibyrån så gjorde man det 

med den principen att det är tillsyn, övervakning och att sätta igång som är 

deras är grundläggande princip. Sedan har landskapet ansvar för vissa an-

läggningar som finns i verksamheten, museer o.s.v. I Projekt 40 var den bä-

rande principen att nu kan man passa på att göra saker när det är arbetslös-

het.  
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Syftet med min motion är att man ska kunna ta fram en plan så att man kan 

ha beredskap om det blir stor arbetslöshet igen. Jag tror att det är väldigt då-

ligt för ett samhälle att ha människor att gå hemma sysslolösa. Det här är ju 

viktiga och riktiga saker som kan utföras t.ex. av långtidsarbetslösa. I vilken 

form, det tycker jag att näringsutskottet kan titta över.  

Ltl Olof Erland, replik 

Jaha, var det kultur, då måste jag ändra på min inställning.  

Det är klart att blir det arbetslöshet så då skulle man utnyttja arbetskraf-

ten, arbetslinjen är ju den viktiga. Sedan när man gör de här projekten om 

det är av typ 40 Projekt, då är det eftervården som är det viktiga. Man kan 

inte lägga det på samhället. Man måste från början bygga in att det är någon 

som tar hand om detta. Kanske man kan bygga upp de här kollektiva organi-

sationerna kring leaderprojektet, det finns ju faktiskt pengar att hämta där.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

kulturutskottet.   

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 27 april. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.57). 
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Plenum börjar 
Plenum börjar. Upprop. 26 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller talman Roger Nordlund samt lagtingsledamot 

Folke Sjölund för deltagande i arrangemangen med anledning av den nationella veteranda-

gen. Beviljas. 

  

Första behandling efter bordläggning 

1 Lagutskottets betänkande nr 12/2008-2009 angående ändring av 1 § landskapslagen 
om Ålands landskapsregering (LM 3/2007-2008)  
Ärendet bordlades 22.4.2009. 

Först tillåts fortsatt diskussion. Efter det att diskussionen avslutats kan enligt 54 § 2 mom. LO 

förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. 
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Diskussion? Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslu-

tad. 

  

Föredras efter bordläggning 

2 Landskapsregeringens meddelande om utvecklingsplan för utbildningsorganisationen 
på gymnasialstadiet på Åland (M 3/2008-2009)  
Ärendet bordlades 15.4.2009. 

Talmanskonferensen har föreslagit att meddelandet remitteras till kulturutskottet. Beslut 

om eventuell remiss fattas dock efter avslutad diskussion.  

Diskussion.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Ett litet samhälle utan olja eller andra naturrikedomar av stort pe-

kuniärt värde har som viktigaste resurs sitt humankapital. Detta kapital kan för-

kovras genom utbildning och goda levnadsvillkor. Stor trygghet och jämlika vill-

kor till utbildning och utveckling är de bästa förutsättningarna för ett litet samhäl-

le som önskar skapa sig en demokratisk och välmående framtid. 

Den nordiska socialdemokratin har varit väldigt framgångsrik, särskilt med sin 

utbildningspolitik. En av de viktigaste hörnstenarna i den så kallade nordiska 

modellen är rätten till utbildning för alla. När arbetarrörelsen kom till makten för 

så där 100 år sedan var utbildning förbehållen endast en liten del av samhället. De 

lägre klasserna levde i armod inte bara i materiellt utan också i andligt hänseende.  

När vi för några år sedan uppmärksammade att hundra år gått sedan allmän 

och lika rösträtt infördes stötte jag i historiska källor på åländska folkskollärarin-

nor som med brinnande iver talade för ett utbildningssystem som skulle omfatta 

alla. Utbildning och upplysning skulle förädla de lägre samhällsklasserna och ge-

nom utbildning och upplysning skulle hela samhället nå nya och högre mål. 

Motståndet mot allmän utbildning har alltid kommit från dem som ansett sig 

stå på en högre bildningsnivå och därför sett det som ett hot om bredare lager 

skulle beredas tillträde till högre utbildning. Idag tar vi grundskolan som given 

och ytterst få, för att inte säga knappast någon, ifrågasätter alla barns rätt till 

grundläggande utbildning. En av nycklarna till den finländska och åländska 

grundskolans framgångar sägs vara att den är öppen för alla. Skolan motsvarar 

samhället i övrigt och utbildningen sköts av lärare med god utbildning och hög 

status i samhället. Grundskolan är inkluderande och förmår beakta individuella 

behov samtidigt som den fostrar till samarbete och respekt för andra. Knappast 

någon drömmer om att få tillbaka den fyraåriga folkskolan.  De flesta tycks vara 

nöjda med grundskolan, men så var det inte när den infördes på 1970-talet. Mot-

ståndet kom från dem som ville skilja åt barn på olika sätt. Undervisningen an-

sågs vara hotad och en del lärare ställde sig tvivlande. För att få igenom reformen 

skapades alla möjliga och omöjliga tillfälliga pedagogiska nödlösningar för att 

skilja åt barnen, lösningar som tack och lov försvunnit med tiden. 

Diskussionen om en enhetsskola på gymnasienivå har många likheter med dis-

kussionen vid införandet av grundskolan. De som slår vakt om det klassiska gym-

nasiet har sett sig hotade av en gemensam gymnasieskola. En del av lärarkåren 

arbetade aktivt emot den s.k. Struktur 07-reformen och drog sig inte för att kraf-

tigt påverka elevkåren. Det man upplevde som ett hot var att undervisningen vid 
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Ålands lyceum skulle bli lidande på något sätt om man organisatoriskt fördes 

samman med de skolor som erbjuder yrkesundervisning. Många skolor inom yr-

kesutbildningen såg från sin sida stora fördelar med att gå samman i en enda sko-

la. Möjligheterna till utveckling och samordning av de gemensamma resurserna 

framstod som uppenbara och viljan att samarbeta med Ålands lyceum var stor. 

Men detta hade mindre betydelse i sammanhanget. Hotet mot Ålands lyceum är 

en myt. Skolans pedagogiska uppdrag har aldrig varit hotat. Tvärtom skulle lycéet 

med sin kompetenta lärarkår och stolta traditioner kunna spela en viktig roll för 

att utveckla gymnasieutbildningen i sin helhet. 

För oss lagtingsledamöter som bär det yttersta ansvaret för utbildningen är det 

viktigt att inse att för att gymnasieutbildningen på Åland skall kvalitativt utveck-

las och vara konkurrenskraftig med omkringliggande regioner så behövs en orga-

nisation som i sig bryter ner skrankorna mellan skolorna och för samman alla de 

resurser som finns inom det nuvarande skolsystemet. Det åländska elevunderla-

get är trots allt så litet och för att uppnå större produktivitet måste man eftersträ-

va en organisation som omfattar alla utbildningar.  

Den organisation landskapsregeringen presenterar i sitt meddelande bygger 

tydligen på en idé om att vara alla till lags istället för att försöka nå bästa tänkbara 

resultat. Regeringen vill ha alla sju skolor och alla sju rektorer kvar. På denna 

otymplighet placerar man en resursförvaltning och en chef till som ska ta hand 

om en rad praktiska ting och administration för alla sju skolor. Men inte nog med 

det. Regeringen vill att de sju gymnasieskolorna och resursförvaltningen kopplas 

till regeringens utbildningsavdelning med en tjänsteman som chef för hela balet-

ten. Herr talman, man blir andfådd bara vid blotta tanken på alla möten som ska 

hållas, men det värsta är att det inte är nog med detta. Ett utbildningsråd bestå-

ende av ansvariga ministern samt några andra politiker och sakkunniga skall ha 

det övergripande ansvaret över utbildningen.  

Herr talman, jag måste säga att jag har svårt att ta detta på allvar. Tror reger-

ingen att detta förslag kommer att fungera i praktiken? Jag får en stark känsla av 

att regeringen lever i en värld som mera påminner om Snövit och de sju dvärgarna 

än Åland 2009. 

Gymnasiereformen har diskuterats i säkert 15 år. Tid, pengar och stora an-

strängningar har gjorts för att fatta de nödvändiga beslut som behövs för att få till 

stånd nödvändiga förändringar. Jag hoppas att kulturutskottet kan lösa denna 

gordiska knut. Socialdemokraterna tycker givetvis att det förslag som den förra 

regeringen lade fram är det bästa. Centern stödde förslaget men ville lägga det i 

malpåse. Liberalerna var kritiska och föreslog en tredelad reform av yrkesutbild-

ningen, gymnasiet och vuxenutbildningen.  

Herr talman, det skulle hedra lagtinget om vi lyckades åstadkomma resultat i 

denna fråga. Om vi alla släpper prestigen och ser till elevernas bästa så kan det 

kanske gå. Varför inte backa och så genomför vi en gymnasiereform som sker i 

etapper. Först sammanslås yrkesutbildningarna och i ett senare skede tar man ett 

beslut om Ålands gymnasium.  

Viktigast just nu är att yrkesutbildningen inte hamnar på efterkälken. De ung-

domar som väljer att utbilda sig inom yrkesutbildningen är av största vikt för vårt 

humankapital. Dessa ungdomar är vår största resurs på arbetsmarknaden. De 

stannar i hög grad, för att inte säga så gott som alla kvar på Åland, och de kan bi-

dra genast efter avslutad skolgång till det åländska näringslivets utveckling. Dessa 

ungdomar ska också ha rätt till fördjupad utbildning inom så många ämnen som 

möjligt och de ska kunna ta gymnasie- eller studentexamen eller på annat sätt 
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kvalificera sig för fortsatt utbildning om de så önskar. Om det inte är möjligt eller 

finns politiskt intresse att erbjuda eleverna vid Ålands lyceum samma möjligheter 

inom yrkesutbildningen så ser vi trots allt att nu måste yrkesutbildningen priori-

teras. Det är hög tid att ägna den delen av gymnasialutbildningen mera intresse 

annars riskerar vi att stora värden och resurser går förlorade.  

Herr talman! Socialdemokraterna är villiga till kompromisser och samför-

ståndslösningar. Det är hög tid för lagtinget att fatta beslut i den här frågan, tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag håller med mycket av det som ledamot Sundback sade, 

framför allt att man bör bryta ner skrankorna mellan de olika skolorna, som 

hon uttryckte det. Förslaget är väl lite så att man retirerar, man har inte 

lyckats med det. Det jag vill fråga upp om är integreringen av Ålands lyceum, 

det var mycket det som Struktur 07 stupade på, åtminstone om jag uttalar 

mig för mig själv. Det var svårt att se att en integration av Ålands lyceum i 

den här gemensamma gymnasialskolan skulle lyckas. De dubierna har jag 

fortfarande kvar. Det är så pass olika utbildningsprogram, så pass olika in-

riktningar så jag tror att det är svårt.  Om man jämför Struktur 07 med det 

förslag som har lagts nu hade det kanske varit bättre om man tagit Struktur 

07, om man ska vara vis i efterskott. Kulturutskottet har en riktig bit att ta i, 

men framför allt mina dubier beträffande Ålands lyceum kvarstår fortsätt-

ningsvis. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag tror inte att jag är kapabel att ta bort någons dubier 

mera i den här frågan. Min personliga uppfattning är att utbildningen aldrig 

var hotad. Där finns en jättestor pedagogisk resurs som väl kunde ha utnytt-

jats för hela stadiet, men det är uppenbart att åtminstone delar av kollegiet 

inte vill. Om det nu ska vara på det sättet får vi acceptera det faktum om lag-

tingets majoritet underordnar sig den synen. För att komma någon vart är vi 

villiga att kompromissa på något sätt så att man sätter fokus på yrkesutbild-

ningen. Det har man inte diskuterat, det har bara rört lyceifrågan.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kan i och för sig bara uttala mig för mig själv, men för mig 

handlar det inte om att jag inte vill, att jag skulle lägga prestige eller något 

sådant som framkom i anförandet utan det är det att jag inte kan se nyttan 

klart och tydligt att man skulle integrera Ålands lyceum i det här. Samtidigt 

har vi haft många sammanslagningar, inom vårdsektorn, inom andra områ-

den där det inte har blivit så alldeles lyckat alla gånger. En sak stöder jag i 

varje fall och det är vikten av att man får en yrkesutbildning på den absolut 

högsta nivån. Det viktiga är att man får någonting att hända än att man för-

söker få med Ålands lyceum. Det var den tuvan, som jag ser det åtminstone, 

som stjälpte Struktur 07. Jag hoppas att kulturutskottet kan titta på det. Jag 

vill också säga att vi från vår sida gärna kompromissar för att få till stånd en 

lösning så att det händer någonting. Nu har bara tid och pengar gått utan att 

vi har kommit någon vart. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om det bara hänger på Ålands framtid och socialdemokraterna 

så kan vi säkert komma överens. Nyttan och det betydelsefulla med en enda 



  

 Plenum den 27 april 2009 kl. 13.00 583 

skola är ur elevernas synvinkel. Eleverna hade valt utbildningsprogram obe-

roende av själva skolorna. De flesta tänker i skolhus fortfarande, men det 

programmet utgick för olika utbildningsprofiler och eleverna skulle ha haft 

ett mycket, mycket större utbud att välja mellan. Dessutom hade de elever 

som läser på yrkesutbildning kunnat få gymnasiekompetens och de elever 

som går den klassiska utbildningen hade också kunnat ta en yrkesexamen 

plus att alla resurser hade stått till samma organisations förfogande. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag har gjort många reflektioner efter den tidigare debatten som vi 

hade för ett par tre veckor sedan. I det anförande som föregick mitt lyftes det upp 

att Struktur 07 skulle ha kunnat bryta ner skranken mellan skolorna. Vi talar pre-

cis samma språk. Det är en myt att det skulle finnas eller förbli starka skrank mel-

lan skolorna. Det finns mycket mindre av dem idag och målsättningen är att dessa 

skrankor i den mån de finns ska brytas ner.  

Ltl Sundback säger också att man ska kunna söka sin utbildning i framtiden ut-

gående från utbildningsprofiler. Det är exakt det som vi skriver i vårt betänkande. 

Det är det som är målet. Man ska inte längre söka till en skola utan man söker till 

en utbildningsprofil eller om man hellre vill kalla det utbildningsprogram så är 

det ingen större konflikt i det.  

Det sätt som vi föreslår att arbeta i det här meddelandet är ett sätt att snabbt 

komma till en effektivering, en inbesparing och också en kompetenshöjning och 

en kvalitetsutveckling inom gymnasialstadiet. Man kan ta tillvara de bästa resur-

serna över alla skolgränser, man kan ta tillvara utrymmena maximalt och elevun-

derlaget så att man skapar ändamålsenliga grupper. Det här sättet arbetar man 

redan efter. Jag träffar rektorerna nu regelbundet med tanke på att vi jobbar med 

tuffa ramar inför budgeten 2010 och det är precis utgående från den här modellen 

som de redan har börjat jobba.  

Det känns både lite orättvist och emellanåt respektlöst när man utgår ifrån att 

det ska bli en stor huggsexa mellan rektorerna och att det inte ska fungera. Den 

bilden stämmer inte alls överens med den bild jag har av skolornas rektorers sätt 

att arbeta, utan tvärtom, får man en tydlig ledning finns det en vilja att hitta en 

väg ut, att finna de bästa lösningarna för våra studeranden. Periodiseringen som 

rektorerna också villigt har åtagit sig att själva genomföra till 2010 kommer att ge 

stora möjligheter att över gränserna erbjuda effektiva och goda utbildningsplat-

ser.  

Jag känner inte heller igen Ålands lyceums motsträviga inställning. Vi har haft 

Ålands lyceum med, precis som alla andra skolor, i seminarierna som vi har job-

bat utgående ifrån. Det har varit väldigt hälsosamt för det har visat sig att när alla 

skolor kommer tillsammans ökar också respekten för varandras arbete och man 

ser också många olika sätt som man kan jobba tillsammans på över gränserna, 

både när det gäller kärnämnen, men också yrkesämnen. Att Ålands lyceum på nå-

got särskilt sätt skulle vara mer motsträvig än någon annan vill jag inte alls skriva 

under. Däremot har man kanske under Struktur 07-delen varit aktiv och framfört 

åsikter, men det betyder inte för den sakens skull att man ska lägga en filt över 

Ålands lyceum och kalla dem för motsträviga. Det är mycket orättvist. Ålands ly-

ceum är med i det här arbetet precis på samma sätt som alla andra skolor och har 

varit aktiv i det arbetet. 

Om det ska vara en skola eller sju skolor tog jag upp också i mitt tidigare anfö-

rande. Man behöver titta noggrant på, om man i kulturutskottet är attraherad av 
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tanken att skapa två skolor av gymnasialstadiet, de ekonomiska bieffekterna av en 

sammanslagning. Vi diskuterade förra gången bl a Ålands miljö- och hälsovårds-

myndighet. Där hade vi tre laboratorier som blev ett, men i budgeten blev det inte 

billigare. Man behöver titta noga på om storskaliga lösningar leder till extra nivå-

er, som bidrar till extra kostnader.  

Många signaler kommer från rikssidan och också från studerande, som funde-

rar på att studera på rikssidan, om att man tycker att utbildningarna börjar bli 

slätstrukna. Det är viktigt att titta på profilerna. Det är oerhört intressant att följa 

hur det går i FM-tävlingarna i yrkesskicklighet. Vilka skolor är det som klarar sig 

bäst? Analysera det så får vi någonting att fundera på. Det handlar också om hur 

skicklig man är på att marknadsföra, men om man själv inte heller har möjlighet 

att profilera sig i marknadsföringen bleknar det också. Försvinner yrkesstoltheten 

inom yrkesutbildningen så tappar vi mycket av kunskapen, kompetensen och vil-

jan att jobba framåt. 

Det talas också om att yrkesutbildningen inte får bli på efterkälken och att den 

nu ska börja prioriteras. Jag blir lite skrämd om det är så att yrkesutbildningen 

hitintills inte har varit prioriterad. Vi jobbar ständigt mellan landskapsregeringen 

0ch skolorna på hur man kan utveckla utbildningen på gymnasialstadiet. Allt 

hänger inte ihop med lagstiftning utan mycket handlar om arbete i små och stora 

beslut på vägen mot utveckling. Jag vet inte heller vilka mätningar man använder 

sig av när man befarar att vår yrkesutbildning skulle vara på efterkälken på något 

sätt. Vilka mått mäter man då utgående från? Det finns inte en exakt likadan or-

ganisation som har en kommunal grund på fastlandssidan, men om man menar 

med det att yrkesutbildningen ligger på efterkälken så tycker jag att man ska säga 

det i så fall. 

Förslaget till två skolor diskuteras förstås vidare i kulturutskottet, men till den 

här debatten utlovades att man skulle fundera på och komma med tankar om stu-

derandes lika behandling, hur man skulle hantera det. Kommer studerande från 

Ålands lyceum i så fall att få möjlighet att plocka kurser från yrkesutbildningen el-

ler hur har man tänkt. Har man tänkt ha gemensamma resurser mellan de här 

båda eller ska det vara två organisationer som ska sköta de här båda skolorna. Om 

ni inte har funderat på det tills idag, ni som har föreslagit det, så behöver ni i alla 

fall redogöra för det i utskottet.  

När det gäller autonomin i de här skolorna behöver man tänka på det också. 

Hur ska man ha det, är det en som fortfarande ska vara kvar enligt samma modell 

eller ska det utvecklas en autonomi för de här båda? Det är också väldigt intres-

sant. Var ska de vara placerade i vår organisation? Som sagt, det finns ingen som 

helst prestige från landskapsregeringens sida i den här frågan, men däremot har 

vi hittat en modell som vi tror att både är ekonomisk, effektiv och som egentligen 

redan håller på att genomföras. Det tror jag är en väldigt stor vinst, istället för att 

vi pratar och pratar år efter år och sedan kanske efter en lång tid framöver kom-

mer till någonting. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det här är en remissdebatt. Det som sägs här är lagtingets väg-

kost till utskottet. Jag är lite förvånad över ministerns tonläge och uppford-

rande kommentarer till inlägg här i debatten. Det kanske inte är ministerns 

ansvar i remissdebatten utan det är väl närmast att försvara sitt eget förslag. 

Min uppfattning om förslaget är att rektorerna nollas ut ur systemet helt och 

hållet. Det är utbildningsavdelningens tjänsteman som ska samordna utbild-
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ningen och skolutvecklingen på gymnasienivå. Det är ny enhetschef som ska 

sköta administration och en hel del av fastighetsskötseln. Det övergripande 

ansvaret för utbildningen ska sedan skötas av ett utbildningsråd. Rektorer-

nas roll blir mera symboliskt i det här systemet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Om man har läst rapporten ordentligt och jämfört med hur sy-

stemet fungerar idag, så kommer rektorerna att ha en större makt än vad 

man har idag. Ledningsgruppen får en stor del av beslutanderätten som di-

rektionerna har idag. Ledningsgruppen stärks i förhållandet. I övrigt arbetar 

man på samma sätt som vi arbetar idag mellan skolorna och landskapsreger-

ingen. Det finns ingen förändring i det arbetssättet. Idag sker arbetet isolerat 

på skolan gentemot den här tjänstemannen. Nu är förslaget istället att man 

ska göra det tillsammans i förhållande till den här tjänstemannen för att få 

bättre och samordnade förslag. Det är lätt att missförstå. På samma sätt upp-

fattar jag att ledamot Sundback missförstår när hon säger att utbildningsrå-

det ska ha det övergripande ansvaret över gymnasialstadieutbildningen. Det 

står det ingenstans i meddelandet. Utbildningsrådet ska vara det som kom-

mer med input till strategiska utvecklingsmöjligheter för morgondagens 

gymnasieskola. 

 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är möjligt att jag har missuppfattat, men det kanske är för 

att det är en så diffus organisation. Ansvaret och beslutsmakten är inte sär-

skilt klar och tydlig och jag vill hålla fast vid att rektorernas och skolornas 

autonoma roll suddas ut på ett sätt som är väldigt otydligt för den framtida 

organisationen. Tjänstemannen på utbildningsavdelningen har jag frågat ti-

digare om, ska samma person också utföra tillsynsuppdrag över de enskilda 

skolorna eller är det en annan tjänsteman på samma avdelning som ska göra 

det? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Den här modellen som föreslås är en modell för utveckling. Ltl 

Sundback sade redan tidigare att det skulle vara bra om vi skulle kunna finna 

en modell som skulle kunna leda till utveckling stegvis. Det är precis exakt 

det som den här modellen föreslår. När det gäller tillsynen föreslår vi en sär-

skild tillsynsmyndighet, som ska ha hand om tillsynen från årskull noll till 

högskolan. Det försiggås också en parallell diskussion just nu om vi ska ha en 

tillsynsmyndighet som också ska ha tillsynen över flera avdelningar när det 

gäller både det sociala och andra områden. Där kan vi organisera om hela 

verksamheten. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Under det förra arbetet, Struktur 07, hade Ålands lyceum 

många åsikter. Man hade inte bara åsikter om helheten utan man hade också 

en åsikt om att man gärna skulle stå utanför den föreslagna strukturföränd-

ringen som då var tänkt. Man har också varit med i det här arbetet, precis 

som tidigare, men vicelantrådet säger att man har en annan åsikt idag. Är det 
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så att Ålands lyceums representanter har ändrat åsikter, eller att man har 

ändrat sig såtillvida att man kan tänka sig att vara med i den här helheten 

idag? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi har inte varit ute och haft någon påskrift från olika skolors 

representanter om de stöder förslaget eller inte. Det här förslaget är framta-

get på seminarier tillsammans med representanter, proportionerligt efter 

skolornas storlek, under tre tillfällen där man har fått föra fram idéer och 

modeller. Den här modellen har tagits fram i grupper där Ålands lyceum 

också har varit representerad. Det finns säkert enskilda åsikter och också 

tankar kring detaljer som jag inte kan redogöra för och säga att det här är 

just Ålands lyceums synpunkt. Det är viktigt att också tänka på det nya an-

sökningssystemet mot Sverige, vilket vi också haft i åtanke, där man kan få 

extra poäng när man har läst sådana ämnen, som är av extra värde för den 

utbildning man ska ta. Här är det viktigt att man inte ställer Ålands lyceum 

utanför dessa möjligheter, om det finns kurser inom t ex Ålands handelslä-

roverk, som man skulle kunna ha glädje av om man går i Ålands lyceum. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Man kan lätt få det för sig att Ålands lyceum inte har haft en 

synpunkt att man skulle stå utanför när man hör vicelantrådets anförande 

och därför vill jag ha ett förtydligande där. Det har gett vid handen att man 

har varit representerad, men inte egentligen vad man i sak har haft för åsikt i 

frågan. Jag tycker att resonemanget som jag och många fler med mig har 

haft att man kunde ha två parallella spår vad beträffar strukturförändringen 

är en bra poäng med profileringen för utbildningen för att sedan komma in 

på följande steg när man söker till högskola och universitet, särskilt i Sverige 

där en förändring kommer att ske i antagandet. Det kan man säkert göra 

också för Ålands lyceums del när det gäller profileringen och det tredje årets 

möjlighet att sätta in andra kurser och läsa det på andra skolor. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Jag kan bara upprepa mitt svar, vi har jobbat alla skolor tillsammans under 

de här seminarierna, men förstås är det ingen som har tagit ställning till att 

det ska finnas två olika skolor. Det har inte ens lyfts fram så man får väl göra 

en förankring av det i ett senare skede. Den modell vi jobbar efter nu är det 

som har arbetats fram tillsammans med samtliga skolor vid de här seminari-

erna som vi har hållit. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Vid sidan av det här arbetet jobbar lagtinget nu också med 

tilläggsbudgeten för 2009 och förstås med sikte på kommande år. På vilket 

sätt är det här förslaget ett sparförslag? Här finns inte heller några ekono-

miska kalkyler. Det är en stor bit som är helt outrett. Det förvånar mig myck-

et att utbildningsministern säger att det är först nu man kommer på att yr-

kesutbildningen är lite efter i utvecklingen. Man har ju konstaterat det sedan 

många år tillbaka och därför nu kraftfullt under de tidigare åren infört yr-

kesprov, vilket vi inte har haft på Åland, vi har infört kombinationsstudier, 

det har vi inte haft på Åland. Det har jobbats med läroplansgrunder och lä-
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roplaner, det har införts pedagogisk utbildning för yrkeslärare därför att 

Åland har varit efter i relation till andra regioner. 

 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det jag sade var att jag upplever att man nu först skulle börja 

arbeta med det. Jag upplever att vi har arbetat länge med och framför allt 

detta år har vi gjort massor för att utveckla yrkesutbildningen på Åland och 

vi kommer att fortsätta göra det. Varken yrkesprov eller kombinationsstudier 

och liknande har direkt ett krav i att det måste finnas en ny lagstiftning. Det 

går att genomföra såsom vi har det idag. Därför jobbar vi parallellt med 

många spår, men ser till att det är i riktning mot den utveckling som vi före-

slår i meddelandet. Gemensam IT, gemensamma schemaläggningssystem, 

massor har vi tagit fram bara för att uppnå kvalitetshöjning, för att ta tillvara 

de bästa resurserna vi har, för att få kompetenta lärare till skolorna, för att ta 

tillvara dem över hela gymnasialstadiet och också för att kunna göra det på 

ett så effektivt och sparsamt sätt som möjligt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ja det var precis det jag sade att man redan i flera år har konsta-

terat att det krävs flera åtgärder och de har successivt införts. Många av dem 

startades redan under Struktur 07-arbetet. Det är viktigt att de tas vidare och 

implementeras till 100 procent. I övrigt vad gäller den här modellens eko-

nomiska vinster, här är sju nya tjänster, hur förklarar man det här? Hur går 

det ihop med det ekonomiska läget som råder i landskapet? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag har utan resultat sökt ekonomiska kalkyler från det lagför-

slag som fanns för den tidigare gymnasiereformen. I stora utskottet togs det 

fram en kalkyl där man nämnde att man kunde spara en miljon om man får 

det maximalt genomfört. Den här modellen räknar med att spara mer efter-

som vi inte har dyra tjänster ovanför. Vi har mera överlappningar till de frå-

gor som man tidigare har sagt att styrelsen sedan får ta ställning till, det tar 

vi ställning till redan här hur det ska bli i framtiden och i budgetförslag, för 

budgetförslag sammanför och optimerar. Vill man bolla med siffran en mil-

jon kan man göra det, det är fullkomligt genomförbart med den besparingen. 

Men man ser först konkret exakt när schemat är lagt. En del av det kommer 

vi tydligt att se inför skolåret 2010. 

 

Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Jag var inte med i processen av Struktur 07, jag spelade på en annan 

plan då, men kunde ändå följa den på avstånd. Det var en ambitiös och väl 

genomarbetad struktur, som man försökte bygga ut för gymnasialstadieutbild-

ningen i landskapet. Den föll särskilt på lycéets motstånd och ett otillräckligt poli-

tiskt underlag även inom dåvarande landskapsregering, som arbetade fram för-

slaget. Det synes idag politiskt omöjligt att återgå till de tankegångar som fanns 
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där utan det är något annat som måste komma ut av det här. Jag hörde till dem 

som hade väldigt höga förväntningar på den här nya utredningen, att den skulle 

ge ett ännu bättre resultat än Struktur 07.  

Efter att ha analyserat resultatet har mina förväntningar långt kommit på 

skam. Det finns en del värdefullt i det här också, men det finns också flera bety-

dande brister. Måhända är orsaken till en sådan brist sammansättningen av den 

kommitté som redogörs för i utredningen på sidan sju där det saknas yrkesutbild-

ningssakkunskap helt och hållet vad jag kan se. Det är fyra lagtingsledamöter med 

viss yrkesutbildning visserligen, men för övrigt med högskoleerfarenhet, en repre-

sentant för landskapsregeringen med grundskolespecialitet och en sekreterare och 

koordinator med grundskolespecialitet. Det är möjligt att det här är en av orsa-

kerna till att det har blivit som det har blivit. Det är större kritik mot detta nu än 

mot Struktur 07. Jag har förstått att utbildningsavdelningen är måttligt impone-

rad, jag har förstått att skolorna till stor del är emot, och den här gången i pluralis. 

Det är olyckligt med den information som jag har fått att man inte får debattera 

förslaget från skolornas sida. Jag vill inte kalla det som man normalt brukar kalla 

det, men det är allvarligt.  

Utbildningsministern säger att det är väl förankrat i skolorna tack vare tre se-

minarier. Min information från den här förankringen är att det har varit tre för-

virrande, inte förvirrade, utan förvirrande, seminarier där man har fått informa-

tion i huvudsak. Det har alltså varit seminarier upp emot 80 åhörare. Det här ger 

ett gott sken av demokrati, signalerna må vara fel som har kommit till mig, men 

de är i alla fall klara på att det är någon form av skendemokrati. Hårda ord, men 

så här är informationen.  

Det finns också ett skilt rektorsförslag som skiljer sig väldigt mycket från det 

förslag som landskapsregeringen nu presenterar här i lagtinget. Om det har vi 

ingenting hört, ingen information från utbildningsministern om att det föreligger 

sådana åsiktsskillnader mellan skolornas ledningar och landskapsregeringens an-

svariga minister. Det kanske allvarligaste felet i det här förslaget är att man ger 

landskapsregeringen och dess utbildningsavdelning en funktion både som till-

synsmyndighet, övervakare av verksamheten och administratör. Ett av grundfelen 

i en organisationsmodell av vilket slag om helst. Man måste alltså renodla rollerna 

mellan beställare, kontrollant kontra utförare om man ska få det här att fungera. 

Det är den mest oacceptabla bristen och modellen synes närmast teoretiskt fram-

tagen, en skrivbordsprodukt.  

Hur har man då klarat de övergripande målen? På sidan ett i meddelandet re-

dogör landskapsregeringen längst ner på sidan för tio övergripande mål: 

1. Jämlika möjligheter för eleverna 

2. Ett varierat utbildningsutbud 

3. En hög kvalitet 

4. Samverkan mellan lärare och studerande 

5. En kostnadseffektiv organisation 

6. Organisationen ska svara mot de särskilda förutsättningar som präglar det 

åländska samhället 

7. Utbildningen ska ge en god grund för yrkesutövande 

8. För vidare studier 

9. Uppmuntra till livslångt lärande 

10. Miljön ska vara trygg och stimulerande 

Det är landskapsregeringens egna mål. Särskilt oklara tycker jag att leveransen 

är beträffande det andra målet, ett varierat utbildningsutbud, alltså tillgänglighe-
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ten för eleverna till ett varierat utbildningsutbud. Samverkan mellan lärare och 

elever i den här organisationsmodellen känns väldigt oklar och en kostnadseffek-

tiv utbildningsorganisation förefaller det inte att vara med den information jag 

har kunnat läsa ur de handlingar lagtinget har fått, snarast finns det tecken som 

tyder på motsatsen. Nu har här i presentationen angivits att det kanske inte är 

som det står, utan man har tänkt annorlunda. Frågan om det livslånga lärandet är 

inte särskilt väl utrett och föreslaget i det här meddelandet.  

Fru talman! Summa summarum, förslaget går till kulturutskottet för behand-

ling. Jag tycker att det är viktigt att kulturutskottet ordentligt tar del av den riks-

svenska gymnasialstadiereformen. Den innehåller många goda tankar som är nyt-

tiga för Åland. Det förslag som har skisserats om att man kunde börja med de yr-

kesutbildande skolorna inkluderande vuxenutbildningen å ena sidan och sedan 

den som man i Sverige numera kallar den och som vi också borde kalla den, den 

högskoleberedande gymnasialstadieutbildningen på den andra sidan. Sedan finns 

det alla möjligheter att samordna verksamheterna i de här två blocken så att man 

kan dra ut både ekonomisk och pedagogisk nytta av det. Jag önskar kulturutskot-

tet god lycka i det här arbetet. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det är svårt att bedöma vad man ska ta till sig av vad ltl Jansson 

har förstått och uppfattat. Någon person har varit i kontakt med honom och 

sagt någonting och så vidare. Jag vill i varje fall protestera mot att jag skulle 

ha sagt att det här förslaget är väl förankrat. Det är förankrat på det sätt som 

vi har kommit överens om med skolan att vi skulle förankra det. Man har 

själv valt att vi ska jobba upp det här genom tre seminarier. Det är en modell 

som vi har tagit fram tillsammans. 

När det gäller rollerna med beställare och utförare, är det så med vårt sy-

stem idag, hur vi har avtalsfrågor, ekonomiska frågor och så vidare uppbygg-

da inom landskapsregeringen. Det blir lätt den här modellen. Därför har vi, 

för att snabbt få genom det här, för att snabbt få till en utveckling, valt att 

följa den modell vi har idag, men särskilja tillsynen.  

När det gäller vuxenutbildningen hoppas jag att vi inte ska särskilja vux-

enutbildningen vid Ålands lyceum som kommer att växa mycket. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Så bråttom kan man inte ha att man föreslår en helt oacceptabel 

princip. Att blanda ihop tillsynen och övervakningen av verksamheten, be-

ställarfunktionen med administratörens funktion är så olyckligt och så oac-

ceptabelt i alla sammanhang i dagens värld. Skilt var det förr, kan man säga, 

då var det rätt vanligt att man hade den här typen av sammanblandningar, 

men vi har lärt oss att det inte ska vara så. Så bråttom kan man inte ha att 

man föreslår det.  

Ministern sade att någon person har sagt det till mig, det är det inte. Det 

är en pluralform som gäller också där. Seminarierna kan drivas och hållas på 

olika sätt och det är sättet som avgör om det är på ett demokratiskt sätt ge-

nomfört, där alla har möjlighet att arbeta konstruktivt. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! I seminarierna har samtliga 70-80 deltagarna varit indelade i tio 

grupper. Där har man haft frågor som man skulle ta ställning till och som 

man också presenterade i slutet av seminariet. Sedan har vi dragit slutsatser 
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var majoriteten har funnits och diskuterat hur det ser ut. Alla har haft möj-

lighet, vi har valt att jobba i små grupper bara för att alla ska vara med. 

Tjänstemän från utbildningsavdelningen har funnits med i alla grupperna 

för att sedan kunna föra detaljer ur diskussionerna vidare till oss alla. De har 

också delgivit oss material från datorer på stickor så att vi har kunnat sam-

manställa all information som har kommit därifrån. Vi har verkligen tagit till 

oss den information som har kommit fram. Sedan kan man säkert tänka sig 

att man hade kunnat ha flera seminarier, men där diskuterade vi utgående 

från hur mycket man vill ha och vi tyckte att det skulle vara lämpligt att ha 

det i den här formen. I nästa steg, när lagstiftningen kommer, ska det på nytt 

vara ett arbete kring skolorna och också remissförfarande och det har vi ock-

så diskuterat på förhand med skolorna. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag har inte varit med på seminarierna så jag kan bara lyssna på 

vad vicelantrådet säger och jag kan lyssna på vad mina sagespersoner har 

sagt. Man har satts i en hopplös situation på dessa seminarier. Man har inte 

haft en klar bild av vad som är målet med det arbetsgruppsarbete man har 

tillsatts att göra annat än den beställning som har kommit ovanifrån, från 

seminarieledningen. Det har gjort att konstruktiviteten och möjligheten att 

arbeta någorlunda självständigt i de här grupperna har varit dåligt. Men det 

är möjligt att det är felaktig information, det kan ha varit jättemycket bättre 

än vad personerna har upplevt. Jag är dock inte säker på det. 

 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Lagtingsledamot Roger Jansson sade att han hade gjort en analys av 

det förslag som en arbetsgrupp hade tagit fram till gymnasiereform. Den analysen 

höll sig på två nivåer, den ena var uppsnappade rykten om odemokratiskt förfa-

ringssätt, om arbetsgruppens brist på yrkesutbildning, vilket är en ren felaktighet. 

Det var också spridda röster eller många röster från olika seminarier. Det man 

kan säga till är att arbetet har vuxit fram i dialog med många olika människor på 

många olika plan. Kommittén behöver knappast göra anspråk på hur hög kompe-

tens eller hur lång erfarenhet personerna har utan där finns helt enkelt represen-

tativa personer från två partier som nu leder landskapsregeringen med förankring 

i lagtinget. Sedan har det varit många sakkunniga som har sett på detta.  

Det intressanta är att ledamot Jansson nämnde den svenska utredningen. Den 

ligger i tiden den också, d.v.s. man konstaterar i grunden att utbildningar är väl-

digt olika, när det gäller yrke, studieförberedande, eller högskoleförberedande. 

Jag tycker inte att man ska använda högskoleförberedande som begrepp för också 

yrkesutbildningen ska förbereda för yrkeshögskola. Studieförberedande är mera 

inriktat på universitet och högre studier. När det gäller ryktesspridningen får vi 

leva med det. Det är mycket surdeg kvar sedan Struktur 07-processen och den tar 

väldigt mycket energi från den konstruktiva debatt som borde finnas om utbild-

ningens framtid.  

När det gäller själva innehållet vill jag direkt säga att ledamot Roger Jansson 

för fram en felaktighet när han säger att, om jag minns rätt, tillsynen, administra-

tionen och övervakningen blir i samma. Det är inte så, det står mycket klart att 
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tillsynen ska vara skild från utbildningsavdelningen.  Utbildningsavdelningen och 

utbildningsrådet, en delegation som finns, ska ha beställarfunktionen. Den bestäl-

larfunktionen riktas till skolorna som ska utföra jobbet.  

Det är inte alls så att rektorerna ska nollas, som någon sade. Rektorerna får en 

stark roll, de blir pedagogiska generaler, eller överstar, som verkligen ska stå för 

utbildningens innehåll och kunskapsinhämtande. Det är en väsentlig del av för-

slaget att beställarfunktionen ska gå via lagtinget, via landskapsregeringen och de 

utbildningsorganisationer som finns till skolorna, som har ett uppdrag.  

Det som är viktigt att säga, eller försöka förtydliga, som komplement till kul-

turutskottets behandling, är att utgångspunkten för all utbildning på gymnasieni-

vå är arbetsmarknaden och vidare högskolestudier. Det är alltså arbetsmarknaden 

som ska styra vilka studieprogram och profiler som finns. Därför är t ex sjöfarten 

framlyft som en första mera organiserad sektor, profil.  

Det är för att stärka yrkesutbildningen som den här organisationen har vuxit 

fram. Yrkesutbildningen ska vara kopplad till arbetsmarknaden och den ska ge 

examen på samma nivå som t.ex. Ålands lyceum eller vad det kan bli i framtiden. 

Därav blir det en reform som har en annan utgångspunkt. Struktur 07 uppfattade 

jag som väldigt mycket som att man skulle göra utbildningarna likvärdiga genom 

att avgränsa Ålands lyceums studier. Det var min uppfattning. Förhoppningsvis 

hade jag fel, men så kunde man uppfatta det och så var också uppfattningen på 

fältet. När det gäller den här utbildningen ska man lyfta upp yrkesutbildningen 

för att göra den likvärdig med all annan utbildning. Det är en bärande tanke. 

Om vi tar utgångspunkten i arbetsmarknaden betyder det att vi har yrkesut-

bildning, högskoleutbildning och vi har också möjligheter till aktiva val, precis 

som de lägger upp det i Sverige, att välja kombinationer. Där får man vara lite för-

siktig enligt min mening. Man ska inte öppna för alltför stor valfrihet utan man 

måste försöka koppla det till yrken och till arbetsmarknaden. Sedan finns det de 

som vill läsa ett fjärde år eller ser att de har valt fel och då ska man ha möjligheten 

att ändra sig. Ett övergripande mål kan man uttrycka som högre kvalitet, mera ef-

fektivitet och mera flexibilitet. På vilket sätt kan man garantera bättre kvalitet? Jo, 

man renodlar rektorernas pedagogiska roll, man gör systemet pedagogiskt diffe-

rentierat, det finns olika kunskapsområden. Märk väl, det är mycket möjligt redan 

i dag med den lagstiftning vi har med gemensamma rektorer, om man vill rikta in 

yrkesutbildningen, om det finns ett sådant politiskt intresse till en samlad yrkes-

utbildning utöver sjöfartsutbildningen. Man har den möjligheten med det här sy-

stemet. Kvalitén är kopplingen till arbetsmarknaden och renodlingen av pedago-

giken.  

För det andra, effektiviteten, ekonomin och resurserna. Det finns en beräkning 

på en miljon som skulle sparas in med Struktur 07, men det finns inget underlag 

för den beräkningen, det var en ren gissning. Den här reformen sparar mer och 

ger åtminstone mer möjligheter eftersom man samordnar resurserna och sparar 

in på personer, direkta lönekostnader. Dessutom gör den här modellen det möjligt 

att samordna resurserna mellan skolor och inom studieprogram, d.v.s. de lärare 

som finns, om man lyckas ordna kollektivavtalen, kommer att kunna utnyttjas på 

ett mera flexibelt och bättre sätt. Där har vi en effektivitetsvinst som är svår att 

exakt beräkna. Ska man ha kvar alla sju skolor, ska de samordnas, vilka studie-

program ska vi ha? Det kommer att avgöras av resursramarna, men besparings-

möjligheterna finns. Flexibiliteten i organisationen ligger delvis i elevernas val-

möjligheter, men det ligger också i inriktningen på studieprogram som ska vara 

kopplade till arbetsmarknaden. Om man nu ser att vissa yrken riskerar att bli un-
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derbemannade kan man sätta upp studieprogram, man kan också inordna vuxen-

utbildningen i kurser och t o m kvällskurser så att man får en flexibilitet.  

Dessvärre, fru talman, finns det en del missuppfattningar på grund av barlasten 

med Struktur 07. Jag skulle föreslå att kulturutskottet vid sitt första möte ställer 

sig upp och skakar av sig den här barlasten och tar sig an den här reformen och 

det här reformförslaget. Det är mycket möjligt, som både socialdemokraterna och 

Ålands framtid har sagt, att man kan kompromissa. Det finns saker och ting att 

diskutera, direktionernas roll, utbildningsrådets sammansättning, elevrepresenta-

tion, personalrepresentation osv, men grundstrukturen är den väg man borde gå 

för att få bättre kvalitet, ökad effektivitet och mera flexibilitet i gymnasieutbild-

ningen. Vi ska också tänka på de 1 200 elever som går i gymnasiet, kommer man 

att kunna fortsätta hålla den volymen. Det är en avgörande framtidsfråga för det 

åländska samhället, näringslivet och kompetensförsörjningen. Det här är en viktig 

sak, slarva inte bort den med barlasten utan utnyttja möjligheterna att skapa nå-

gonting nytt. Ett underlag för det finns, anser jag. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är i den glädjande situationen, som så många inte är, att jag 

med öppet sinnelag kan titta på detta eftersom jag inte har någon barlast 

från Struktur 07. Ltl Erland har skaffat sig sin egen baby och det är bra om 

han är beredd att diskutera kompromisser. Det kanske inte har blivit så all-

deles rätt. För det första har jag inte sagt att medlemmar i den här arbets-

gruppen saknar utbildning utan jag sade att de inte besitter yrkesutbild-

ningssakkunskap uttryckligen. Jag undrar om skolledningarna i de berörda 

skolorna är införstådda med era förslag. Den information som jag har fått är 

att de inte är det och då är det skäl att man redogör för det också ifall det är 

så, när vi har en diskussion i lagtinget om den här viktiga reformen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Ja, jag förstår inte vad som menas med yrkesutbildningssakkun-

skap. Har man gått en yrkesutbildning har man väl sakkunskap. Ska man 

vara lärare så kanske alla inte har varit yrkesskollärare på en viss linje, men 

jag har inte några särskilda skäl att försvara reformen på annat sätt än att 

den uppfyller de kriterier som vi har sagt att borde finnas, bättre kvalitet, 

bättre effektivitet och mera flexibilitet. Vad jag vände mig emot när det gäller 

ltl Roger Jansson var att han gav en missvisande bild av tillsyns-, beställar- 

och övervakningsrollen. Det stämmer alltså inte alls med den modell som är 

representerad. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det var bra att kollegan Erland tog upp den frågan. På sidan fyra 

i utredningen skriver man att arbetsgruppen föreslår att landskapsregering-

en stärker samordningen av utbildningen och skolutvecklingen genom att 

ledningsfunktionerna och utbildningsverksamheterna får en gemensam 

plattform i en utbildningsdelegation. Det här är alltså utförarrollen, alldeles 

uppenbart. Det här ska ledas av en ledande tjänsteman vid utbildnings- och 

kulturavdelningen, en direkt bindning till övervakande och tillsynsmyndig-

heten. 



  

 Plenum den 27 april 2009 kl. 13.00 593 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Det här handlar om gymnasieutbildningen, inte ska utbild-

ningsdelegationen utföra gymnasieutbildning utan det ska skolorna göra i 

studieprogrammen. Det är en finess att man nu samlar hela gymnasieskolans 

framtida utveckling på en plattform där man kan diskutera dimensionering-

en, studieinriktningen och sådana saker. Det är skolorna som är utförarna 

inom ramen för studieprogram. Det är klart, om ordbehandlaren inte har 

förtydligat detta kan man beklaga, men det är inte så att utbildningsdelega-

tionen eller utbildningsrådet ska utföra någon form av utbildning. De är helt 

enkelt fel. 

Ltl Camilla Gunell 

Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att fokusera på vad målet är i den här 

frågan. Vi vet att vi alla har olika vägar att uppnå målet. Det som vi alla eftersträ-

var med verkligt goda ambitioner från alla håll är en effektiv organisation, som 

ger den allra bästa utbildning till de studerande på gymnasialstadiet. Så långt kan 

vi vara eniga, sedan blir frågan vilken modellen är för den organisationen. Om 

man tar Struktur 07, som utarbetades under två år, är det faktiskt en hel lagstift-

ning som också tar upp många fler vidare aspekter av hela utbildningen än bara 

organisationen. Det vore bra om man från regeringspartierna åtminstone kunde 

säga att det går att använda lagframställning 13/2006-2007 till alla de delar som 

inte handlar om själva organisationen. Då har man kommit väldigt långt på väg, 

om man tänker på att det är spartider, vi behöver kanske använda det arbete som 

lagberedningen till mångt och mycket lagt stor möda och kraft på under många 

års tid. Då har man kommit en bra bit på väg. Sedan blir frågan vilken modell är 

den bästa.  

Jag tror helt enkelt att man i dagsläget varken ska fastna vid Struktur 07 och 

inte heller vid den modell som nu föreslås utan snarare försöka hitta någon gylle-

ne medelväg. Då skulle mitt förslag vara att man går in för en tudelad organisa-

tion med yrkesskolorna under ett paraply och sedan Ålands lyceum under ett an-

nat. Sedan låter man det vara så åtminstone under en tid för att se hur det hela 

utvecklas. Då skulle man redan i det här skedet komma ett stort kliv framåt.  

Vi vet att samarbete mellan skolorna har efterlysts och det har arbetats via 

samarbetsmodellen ända sedan 90-talet. Frågan är om samarbetsmodellen har 

givit ekonomiska inbesparingar. På den frågan tror jag att man tyvärr hittills mås-

te svara nej, kanske man nu i nya diskussioner kan hitta den vägen. Jag tror att 

Struktur 07- och Reform 08-processen innebar att man fick till stånd en väldigt 

viktig diskussion om hur man ska samverka i framtiden och hur man kan börja 

titta på områden som verkligen också skulle ge en ekonomisk fördel plus förstås 

det allra viktigaste, en pedagogisk fördel för de studerande där målet är större val-

frihet. Där kan vi konstatera att vi på Åland inte har kunnat erbjuda den valfrihe-

ten.  

Modellen som nu föreslås har tyvärr många stora brister. Framför allt måste vi 

tänka på rektorerna. Så länge vi har sju skolor så är rektorerna ansvariga för sina 

skolor och deras utveckling och därför blir det besvärligt om en rektor skall tving-

as argumentera inför sina kollegor, andra rektorer på de andra skolorna, om vad 

den rektorn behöver för resurser för att utveckla sin skola och sina pedagogiska 

metoder. Begreppet huggsexa, som användes, kommer åtminstone från en rektor 

som jag har talat med. Det är någonting som man befarar att kommer att bli i 

denna utbildningsdelegation.  
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Processen som man har jobbat med, seminarierna, det är klart att man kan 

säga att det har varit tillsammans med skolorna, i dialog med andra, det låter jät-

tefint, men jag är beredd att hålla med ltl Roger Jansson när han säger att dessa 

seminarier har upplevts mycket förvirrande. Man har kommit till ett möte där in-

formationen har getts på plats, sedan har man förväntats att ge synpunkter på det 

efter bara några timmar i diskussioner i arbetsgrupper, som har bestått av perso-

ner från sju olika skolor och alla olika yrkeskategorier, allt ifrån städ och vaktmäs-

teri, lärare, elever, rektorer, alla kategorier. Det förstår man själv att det inte är 

något enkelt att hitta en dialog som faktiskt leder framåt och där man har förstå-

else för varandra. Det har säkert ett stort värde i det att man har låtit människor 

träffas. Det är viktigt, men däremot har det inte varit diskussioner som har lett 

fram till särskilt konkreta och bra förslag. Jag tror också att man undrar lite över 

hur materialet har tagits till vara för den fortsatta processen.  

Det man kan konstatera är att något offentligt remissförfarande, vad gäller det 

här förslaget som vi diskuterar idag, inte har förekommit. Jag tror att man väntar 

på att få säga sin åsikt om det när det kommer en förfrågan om remiss. Till dess 

har man hållit an lite grann. Det är viktigt att skolorna nu inte upplever att de 

måste vara lojala med förslaget, för de har ju fått vara med och säga sitt på alla 

dessa seminarier. Det är viktigt att vi säger: Säg er egentliga åsikt! Det är otroligt 

viktigt att vi får höra det om vi ska kunna jobba vidare med det här. Nu blir det 

kulturutskottet som får göra det jobbet. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! I det lagförslag som landskapsregeringen tog tillbaka förra 

mandatperioden står det ingenting om hur man ska samarbeta i den nya 

gymnasieskolan i praktiken. Däremot ur rapporten som föregick lagförslaget 

kan man hitta någon form av modell, men där frågorna ofta skulle lösas av 

den kommande styrelsen. Därför var det oerhört svårt att se konsekvenserna 

av det. En utbildningslagstiftning innehåller utbildningsspråk, tystnadsplikt, 

bedömning, gymnasieexamen, betyg, det kommer vi att utveckla vidare, be-

svärsmöjligheter och så vidare. Det är självklart att vi kommer att använda 

det på nytt, men vi kommer också att ta med sådant som missades och 

glömdes bort. På det sättet är det bra att den får en genomgång på nytt. När 

det gäller kritiken mot rektorernas nuvarande roll är det så att rektorerna 

fanns kvar i förslaget från Struktur 07 och möjligen också före lagstiftningen, 

men däremot var det andra som helt och hållet skulle sköta bestämmandet 

om det. När det gäller seminarier var det den modellen man ville ha. Sedan 

blir det som sagt remiss på nytt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ja, det var väldigt synd att vicelantrådet, dåvarande kanslimi-

nistern, i den regeringen inte framförde sina synpunkter på det lagförslag 

som vi tillsammans tog fram under 2005 och 2006 vid upprepade, upprepa-

de överläggningar och diskussioner. Det är så märkligt att det först nu kom-

mer fram. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag har stött Struktur 07, jag har stött gymnasielagen. Det var 

inte tillräckligt förankrat, landskapsregeringen var tvungen att ta den tillba-

ka. Man kan inte stånga huvudet i väggen och komma tillbaka med ett lika-

dant förslag på nytt. Det vore knappast ändamålsenligt. Man måste istället 
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fundera på vad det var som inte gick att genomföra, vad var hindren? Till-

sammans med den arbetsgrupp jag har haft, har vi hittat en modell och också 

kommit med ett meddelande, först till den diskussion som lagtinget har ef-

terlyst, sedan kommer vi med lagstiftningsarbete. Så det här är en bredare 

förankring där skolorna förstås, på behörigt sätt när lagstiftningen är klar, 

både ska vara med i seminarier, eftersom man vill fortsätta med seminarie-

formen, men också på regelrätt sätt komma med remissutlåtande när lag-

stiftningen tas fram. Det arbetet har vi framför oss. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ja, jag önskar lycka till med förankringsarbetet. Hittills har det 

inte lyckats särskilt väl utan man måste fortsätta jobba med det. Nästa steg 

är det kommande lagförslaget, man kanske inte ska ta det så långt innan sko-

lorna blir hörda i offentlig mening. Vi ska komma ihåg att det inte bara var 

kritiken från skolorna som gjorde att Struktur 07 drogs tillbaka. Det var ock-

så vicelantrådet Britt Lundbergs eget parti som inte kunde hitta enighet just 

då. Det lades egentligen på centerns eget önskemål i s.k. malpåse, vi kallade 

det på skoj för "valpåse" eftersom valet stod inför dörren. Det här förslaget 

som nu ligger tycker jag att man snarare ska sätta i soppåse. 

 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Talmanskonferensen 

föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? Godkänt. Ärendet remitteras 

till kulturutskottet.  

 

Föredras 

3 Landskapsregeringens svar med anledning av lagtingsledamoten Danne Sundmans 
enkla fråga om utfasning av aland.fi-domänen (EF 16/2008-2009) 
 

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lant-

rådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med anledning av 

svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, 

vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan 

rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden 

samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Före Åland fick en egen toppdomän.ax-domänen, på internet, använ-

des en underdomän till.fi, nämligen.aland.fi. Vid införandet av.ax var det ur-

sprungligen tänkt att .aland.fi-domänen så småningom skulle fasas ut. Beslut om 

utfasning av den tidigare domänen borde tas i god tid förrän det sker för att de 

som fortsättningsvis använder den kan anpassa sig i tid. Man bör också vid beslu-

tet ta ställning till eventuella övergångstider med vidarekoppling från .aland.fi-

domänen till .ax-domänen. Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen 

ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: 

När avser landskapsregeringen fasa ut .aland.fi-domänen och när tas beslut om 

det och eventuella övergångsåtgärder? 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Fru talman! I samband med att den lagstiftning antogs som reglerar detta och ger 

oss möjligheten till toppdomänen .ax så framgick det helt klart under beredning-

en, säkerligen utgående från en politisk vilja, att avsikten var att fasa ut den andra 

nivåns domän, .aland.fi. Den politiska ambitionen är säkert densamma fortfaran-

de så är det också för den här landskapsregeringen. Landskapsregeringen har satt 

igång processen mot en utfasning. Vi har preliminärt gjort bedömningen att över-

gångstiden ändå måste vara relativt stor. De år som nämnts i diskussionen inför 

den proposition som reglerar det här var att utfasningstiden lämpligen skulle vara 

tre år. Den skulle utfalla nu i augusti 2009. Det här är för fort, vi hinner inte till 

dess. Beredningen har igångsatts utgående från det att utfasningen skulle kunna 

ske från hösten 2010, alltså om ca ett och ett halvt år. Det finns en del reklam i 

skrift, visitkort och andra saker där .aland.fi-domännamnet finns kvar ännu och vi 

bedömer det ändå som en lämplig tid att två turistsäsonger kanske ändå kunde 

vara det som är tiden fram till en utfasning. Vi ska också förstås nå de som fortfa-

rande använder .aland.fi-domännamnet för att informera dem om det som kom-

mer att ske. Vi ska ta kontakt med dem och vi ska fatta beslut om utfasningen 

snarligen. 

Talmannen 

Första tilläggsfråga. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det var ett mycket bra svar på min fråga och de tilläggsuppgifter som 

minister Perämaa kan ge att man kommer att ta kontakt med dem som använder 

domänen fortsättningsvis och i god tid meddela dem det är bra. Som ministern 

sade finns det trycksaker, reklam och deras kontaktuppgifter på olika ställen som 

måste uppdateras. Det är tillfyllest om man beslutar nu och gör utfasningen under 

2010. Mycket bra, tack för det! 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Remiss efter bordläggning 

4 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om kostnader för vård utom Åland (HM 
12/2008-2009)  
Ärendet bordlades 30.3.2009 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till social- och miljö-

utskottet. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Någon kanske kan tycka att det är en lite speciell infallsvinkel på den 

här motionen. Det är klart att det är det kärva budgetläget som är grunden för 

tankarna. Vi vill att landskapsregeringen inleder förhandlingar med berörda 

myndigheter i Finland om ersättning till landskapet Åland för de merkostnader 

som uppstår genom att man på Åland i språkligt hänseende är tvungen att remit-

tera patienter till Sverige med åtföljande merkostnader.  

Det finns också en annan dimension i det här. Åland är ett enspråkigt svenskt 

örike och intentionen med NF:s beslut år 1921 var att man på Åland skulle kunna 

bo och verka på svenska. Problemen med intentionen hopar sig allt mer ju mer 
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enspråkigt finskt Finland blir. Den som kan sin historia vet att Finland aldrig 

hade fått överhögheten över Åland om det inte hade getts klara villkor för att 

ålänningarna skulle kunna fungera på sitt svenska modersmål även som en del av 

Finland. På område efter område leder det här till stora merkostnader för Åland. 

Kostnader som listades på ett exemplariskt sätt av den parlamentariska språk-

kommittén. Sedan vet vi alla att det goda arbetet inte lett till något desto mera 

konkret, men det är en annan femma. Det är mot den här bakgrunden, med de 

språkligt betingade merkostnaderna som vi har lagt motionen både från Ålands 

framtid och från obunden samlings sida.  

Utgifterna för vård utanför Åland verkar stiga år efter år och i budgeten för 

2009 kan vi konstatera att anslaget ligger på 7,5 miljoner euro. Däremot kan det 

ifrågasättas om kostnaderna för vård utom Åland i sin helhet ska ligga under 

ÅHS. Statistik har visat att det är dubbelt dyrare att remittera patienter till Sverige 

än till Finland. Om remitteringen sker på strikt sjukvårdsmässiga grunder ska 

kostnaden på sedvanligt sätt ligga under ÅHS budgetanslag. Det är inte frågan om 

något annat. När det däremot gäller remittering till Sverige, baserat på patientens 

svårigheter att klara sig i språkligt hänseende, anser jag att det inte mera är ett 

sjukvårdspolitiskt utan ett mera språkpolitiskt ställningsstagande. Den merkost-

naden ska ligga under landskapsförvaltningen, men får inte i slutändan belasta 

den åländska budgetekonomin. Kostnaden har uppstått på grund av att Finland 

inte klarar av de språkliga förpliktelser landet gav Nationernas förbund i samband 

med att Finland erhöll sin begränsade suveränitet över Åland, som jag var inne på 

redan tidigare.  

Visst är det så att merkostnaden av den här arten drabbar Åland inom många 

sektorer på grund av de problem jag nämnde tidigare. En process för att komma 

tillrätta med problematiken måste dock starta upp någonstans. Därför föreslår vi 

att man inleder förhandlingar med riksmyndigheterna om merkostnaderna, som 

uppstår genom att Åland i språkligt hänseende är tvunget att remittera patienter 

till Sverige. De här hoppas jag att man i utskottet tittar på med nya, fräscha och 

oförstörda ögon, fru talman! 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Fru talman! Det jag funderar över är när man säger att man ska remittera på 

sjukvårdsmässiga grunder, då behöver man också få vård på svenska. Hur 

ska man veta på förhand om man får vård på svenska i riket eller inte? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är en otroligt bra fråga som jag inte har något klart svar på 

just nu. Det är en del av problematiken, onekligen. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Fru talman! Från Brändös sida är det ganska vanligt att man far till riket för 

vård och jag tycker att förvånansvärt få klagar över att de inte har fått vård 

och blivit bemötta på svenska. Det känns lite märkligt. Jag förstår att det inte 

går alla gånger, men för det mesta så brukar det ordna sig. Min erfarenhet är 

att man blir väldigt väl bemött på svenska och får vård på svenska. De har jag 

själv upplevt på nära håll.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Så kan det säkert vara. Sedan finns det också en annan dimen-

sion som jag har stött på många gånger. Kan man finska upplever man inte 
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att det är något problem att få vård på svenska. Det är en märklig situation 

för att få saker och ting att fungera på den finska sidan. Kan man lite finska 

får man de största problemen lösta och sedan löser sig saker och ting. Det är 

inte riktigt det som den här motionen tar sikte på. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag slogs av en tanke som kanske kan vara viktig för social- och mil-

jöutskottet att närmare grunna på, när jag lyssnade på den här diskussionen. Det 

var under förra mandatperioden som vi i, och nu med ett visst förbehåll att min-

net kanske sviker, självstyrelsepolitiska nämnden, som vi gjorde ett riktigt grund-

ligt arbete om vad rätten till vård på svenska innebär och hur den ska garanteras 

ålänningar som får vård i Finland. Det var på TYKS och HYKS och allt vad det he-

ter. Det var på tre institutioner som vi särskilt ville förvissa oss om att ålänningar-

na får vård på svenska. I det sammanhanget hörde vi dåvarande förvaltningsche-

fen och frågade vad man har för kontrollmekanismer. Hur följer man upp vården 

på svenska bland sina patienter och hur man tryggar att de får vård på svenska. 

Det visade sig att man inte hade några särskilda förfaranden för att garantera det-

ta.  

Det som nämndes som en övergripande möjlighet var att man skulle ingå ett 

avtal med dessa institutioner och om man inte erbjöd vård på svenska skulle det 

ha påföljder för Ålands skyldigheter att ekonomiskt stå till svars för vården, efter-

som den inte hade givits på svenska såsom vi har blivit garanterade. Det skulle 

finnas en påföljd för de här myndigheterna. Det var ett sätt att tänka. Till det 

gjorde man den invändningen att det inte förekommer några avtal, ålänningarna 

har rätt till vård på institutionerna på samma villkor som alla andra och därför 

skulle det inte vara ett avtal. Jag tycker att det skulle finnas fog för att ändå reflek-

tera över om man skulle ha ett avtal eftersom det trots allt inte fungerar 100 pro-

cent i praktiken. Det är det som vi vill komma till. Alla ska ha samma rätt. Leda-

mot Lundberg säger att det fungerar i de allra flesta fallen. Ja, det är bra, men det 

är i de fallen som inte fungerar, som är allvarliga. 

Det andra var att vi diskuterade med förvaltningschefen hur man på förhand 

kan garantera att vården är på svenska. Då är det lite skillnad mellan olika pati-

entgrupper, framför allt de som har sjukdomar och behandlingar som man har 

planerat en längre tid. Där kan man från sjukhusets sida, kuratorerna och läkarna 

och vilka de är som har huvudansvaret för vården utanför Åland, se till att vården 

ges på svenska. Man bör utveckla olika förfaranden helt enkelt så att patienten 

inte ska behöva sväva i otrygghet om att det här inte ska fungera. Den situation 

som jag själv tror är mest besvärlig är vid akuta olyckor när patienter som är med-

vetslösa förs till Åbo eller Helsingfors och vaknar upp i någon av sjukhusinrätt-

ningarna och kanske inte alla gånger vet var man befinner sig och varför. I en så-

dan speciell utsatt position måste människorna få prata svenska. Där har sjukhu-

set ett alldeles speciellt ansvar. I samband med ett sådant här akutfall borde man 

omedelbart kontakta mottagaren och få garantier för att patientens bemötande 

vid uppvaknandet sker på svenska. Det krävs konkreta åtgärder för konkreta situ-

ationer, inte bara övergripande prat om hur det borde vara och hur det är i de fles-

ta fall. Man måste utveckla förfaranden och när mottagaren brister är det viktigt 

att det finns någon form av påföljd. Det där finns redovisat för och jag tror att det 

var i självstyrelsepolitiska nämndens redogörelse eller i samband med justitieom-

budsmannens besök på Åland.  
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Det som för mig var en erfarenhet som gjorde mig kritisk till ÅHS var att man 

inte följde upp det här kontinuerligt. Alla patienter som har haft vård utanför 

Åland och framför allt på finländska sidan borde man efterhöra om det fungerade 

bra, om det fungerade som patienten önskade. Det är att vara kundorienterad och 

det är det som är det viktiga, att patienterna själva får säga hur de har blivit be-

mötta, inte så att de som är mest högljudda och missnöjda hör av sig medan de 

som i allmänhet accepterar också dåliga förhållanden förblir tysta. Det ska inte 

vara så och där har sjukhuset en uppgift att följa upp det. Vi betalar kolossala 

pengar för vården och det ska fungera på svenska. Det är viktigt för Åland att skö-

ta det på ett sådant sätt och med kraft. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Utveckling sker också inom ÅHS efter det att ledamoten Sundback 

lämnade sitt ordförandeskap i självstyrelsepolitiska nämnden. Våren 2007 tog 

ÅHS' styrelse initiativ till att teckna avtal med alla samarbetssjukhus. Man hade 

tidigare avtal med svenska sidan och nu också med finska sidan. Hösten 2007 var 

alla dessa avtal tecknade med alla väsentliga samarbetspartners i Åbo och Hel-

singfors. På det sättet fungerar det, men det var inte det som motionen handlar 

om. Det ska som medlem i social- och miljöutskottet bli ytterst intressant att få 

behandla en motion som berör grunderna för självstyrelsen och principerna för 

hur själstyrelsen ska genomföras i praktiken. Ansvaret mellan Åland självt och 

Finland är det som motionen tar upp. Då har vi en mycket intressant diskussion 

oss förestående av det skälet att Finland förband sig att se till att Åland kunde kla-

ra sig på svenska i landet. En av följderna av det var att man gav ålänningarna 

självförvaltningen inom flera sektorer. En av sektorerna var hälso- och sjukvård. 

För att säkerställa ålänningarnas service på svenska ingick det i självstyrelsen. Det 

ingick i finansieringen för självstyrelsen att finansiera hälso- och sjukvården.  

Något scenario där Åland självt inte skulle klara av att ge service på svenska åt 

sina egna medborgare förutsågs inte, men utvecklingen har resulterat i att vi inom 

hälso- och sjukvården inte klarar av att ge all hälso- och sjukvård på Åland. Av 

ÅHS' budget köps tio procent av hälso- och sjukvården utanför Åland, mätt i 

pengar, mätt i volym är det betydligt svårare att räkna. Då uppstår frågan varifrån 

vi köper tio procenten. Klarar vi av att upphandla hälso- och sjukvården, som till 

100 procent är vår egen behörighet när det gäller de administrativa och ekono-

miska frågorna, på svenska i alla sammanhang? Svaret är nej eftersom vi riktar 

våra upphandlingar till Finland i stor utsträckning. Är det Ålands eller Finlands 

fel när vi inte får service på svenska? 

Det här blir ännu tydligare när vi noterar varifrån vi köper tjänsterna i Finland. 

Jo, vi köper dem från den kommunala produktionsapparaten i landet. På flera 

punkter ser vi att statens ansvar egentligen inte finns utan det är 100 procent 

inom den här sektorn överfört till landskapet och landskapets eget ansvar, som i 

Finland upphandlar det från kommunala instanser. Sedan militärsjukhuset har 

lagts ner kan vi inte använda det. Vi kanske inte gjorde det tidigare heller, men 

någon gång hände det. Den principiella frågeställningen som ställs på ända här i 

motionen är intressant och vid en första inblick känns resonemanget i motionen 

som självklart, men jag undrar om motionärerna har tänkt helt färdigt när det 

gäller just det här. För att klara det svenska kravet inom hälso- och sjukvården 

gavs det 100-procentiga ansvaret oss själva inom ramen för självstyrelsen. Då är 

det vi som är orsaken till om inte alla ålänningar får vård på svenska. Jag vill defi-

nitivt inte vara djävulens advokat, djävulen kan inte vara de i Helsingfors utan i så 
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fall någon annan, men när det gäller statens ansvar är det väldigt begränsat, just i 

den här frågan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är ett väldigt intressant principiellt resonemang som leda-

moten Roger Jansson för och med spänning ser jag fram emot behandlingen 

i social- och miljöutskottet. Jag ser den konstitution vi har tillsvidare som ett 

joint venture-företag. Oavsett om det är vår behörighet finns det ändå en 

samarbetsform när det gäller hela självstyrelsen. Här är vi inne och påtar i 

grunderna för hela självstyrelsen. Klarar man inte av från finsk sida att leve-

rera det som bör levereras är hela grunden för självstyrelsen lite i gungning 

som jag ser det.  

Det ska bli intressant att se vad social- och miljöutskottet kommer fram 

till. Det är klart att man kan tycka att motionärerna inte har tänkt färdigt. 

Det kan så vara om man tittar på det här isolerade fallet, men vi har många, 

många områden där landskapet drabbas av betydande merkostnader på 

grund av att man från finsk sida inte klarar av att leverera på svenska. Det är 

de merkostnaderna som jag vill föra upp på bordet och skrev i motionen att 

någonstans måste vi börja. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är inte alldeles enkelt när vi har givits 100 procents ansvar 

för den här servicen till ålänningarna. Däremot finns det en del statligt an-

svar där det fallerar. Det är översättningen av de läkemedelsböcker och lä-

karuppslagsverk som ställs till den finska hälso- och sjukvårdens förfogande, 

som är finsk behörighet. De översätts inte till svenska överhuvudtaget. Det 

innebär betydande svårigheter inom en helt svenskspråkig sjukvårdsorgani-

sation som ÅHS. Där har vi ett uppenbart ansvar på Finland där man har fal-

lerat 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Helt riktigt. Om jag inte missminner mig så tror jag att läke-

medelslexikonet förkortas FASS. Den problematiken tog Ålands framtid upp 

under förra mandatperioden. Det är rent av livsfarligt, om jag tar till lite 

starka ord, att en läkare utbildad i Sverige ska använda sig av ett finsksprå-

kigt läkemedelslexikon. Det är ett av många exempel, men vi valde att kon-

centrera oss på dessa merkostnader som det leder till genom att man måste 

remittera till en annan ort för att få språkservicen att fungera. Vi ser med 

spänning fram emot vad social- och miljöutskottet och dess energiske med-

lem, lagtingsman Roger Jansson, ska komma fram till. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jo, det sista stämmer, energiskheten, trots den förvillande ål-

dern. När vi tittar på detta är det viktigt att se på de områden där staten har 

behörigheten kvar, där den inte är delegerad till självstyrelsen. Inom den 

sektorn, både inom den somatiska och mentala vården och när det gäller 

livsmedel och djurhälsan tror jag, har vi en hel del områden där betydande 

förbättringar borde göras. Nu är det osäkert om motionen kan vidgas till att 

hantera också de frågorna, men det ska jag med nöje titta på för min del. 
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tyckte också att det var intressanta tankegångar som ltl 

Roger Jansson framförde och intressant var också resonemanget att svänga 

på steken. Den vård som landskapet Åland köper är värd 7,5-8 miljoner euro 

så man bör absolut titta på det här med att upphandla vården. Det är inte 

några små summor man pratar om. 

När det gäller att översätta läkemedelsverk heter det Pharmacia Fennica 

som Finland ger ut och FASS det som Sverige ger ut. Där har man en prag-

matisk syn på den frågan. Den är inte enkel det erkänner jag, men man söker 

på verksamma ämnen och använder böckerna parallellt inom vården. Man 

behöver varken kunna finska eller svenska utan man måste kunna verksam-

ma ämnen.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den tilläggsupplysningen. Däremot finns det rätt så 

många direktiv som ges ut från social- och hälsovårdsministeriet när det 

gäller sjukvården i landet, också i form av information på nätet som till alla 

delar inte är översatt och som vårt sjukvårdsväsende har att hantera. Jag tror 

att listan kan bli ganska bred på det som språkligt inte fungerar. På den si-

dan är vi säkert överens om att det finns problem. När det gäller den frågan 

som motionen tar upp är den faktiskt självstyrelsepolitiskt betydligt mera 

knepig än vad motionärerna skriver. 

 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Jag ska passa på och säga några ord om det här eftersom jag har va-

rit med och skrivit under motionen. Jag har också i andra sammanhang talat an-

gående den här frågan i samma riktning. Det borde påföras självstyrelsens konto 

eftersom vi har vår nationstillhörighet i Finland, men man talar svenska på Åland 

och det ter sig ganska naturligt att man på ett sätt borde remittera till Finland, 

men i språkligt avseende till Sverige. Det har också naturligtvis betydelse var de 

remitterande läkarna har sitt nätverk, vilket man kanske tills nu har haft mera i 

Finland men nu börjar det styras över mera till Sverige. Det är mer naturligt för 

den remitterande läkaren att ta kontakt med sina kollegor i Sverige och har nät-

verket också i Sverige.  

Det är en betydande summa, vi är uppe i, över 7,5 miljoner euro, som vi betalar 

för vård utanför Åland. Det är en angelägen fråga för ÅHS' styrelsen. Det här är en 

hemställningsmotion, men vi har också från obunden samlings sida skrivit en fi-

nansmotion till tilläggsbudgeten, som just nu ligger i finansutskottet, om Ålands 

hälso-och sjukvård och om möjligheten att eventuellt påföra dessa kostnader be-

träffande vård utanför Åland på ett särskilt konto. Det borde inte ligga under ÅHS 

utan kanske istället tillföras på självstyrelsens konto, eftersom vi vet att det är dy-

rare att remittera till Sverige. Från ÅHS' styrelses sida har vi återigen aktualiserat 

detta. Jag tror att vi kommer att ta upp frågan på vårt nästföljande möte 15 maj, 

när vi diskuterar vård utanför Åland, och se på de kriterier, som styrelsen tidigare 

slagit fast, kriterier för remissland, om vi vill kalla det för det, där det medicinska 

står som högsta prioritet, men där de följande är av språklig natur och där patien-

ten också själv har ett ord med i laget. Till det här ska vi dessutom lägga till det 
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som man i Europaparlamentet har bestämt, att man får välja sjukvårdsland, vilket 

som helst, men där jag åtminstone har förstått att man har det till samma pris 

som inom sitt eget land. Det kommer kanske också att betyda någonting för det 

här kontot, 7,5 miljoner idag.  

Det som tidigare sades att man har tänkt att man ska ha avtal med de finländs-

ka sjukhusen, det har man idag och ambitionen har varit att kan man inte leva 

upp till det man avtalat om, alltså sjukvårdens språk ska vara svenska, är det ett 

avtalsbrott. Då finns det en grund för att inte helt enkelt betala för den vård man 

har fått.  

Jag hoppas verkligen att man tar diskussionen i utskottet, nu har man också en 

möjlighet i finansutskottet att diskutera det. Vi har en möjlighet att diskutera det i 

ÅHS' styrelse där också landskapsregeringsledamoten är väldigt frekvent närva-

rande och landskapsläkaren, så det är bra att man har en bred debatt om det här, 

hur vi ska hantera det, eller om vi bara ska konstatera att det här är vad det kostar 

och det är bara varsågod att betala.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag har en fråga som jag ser som lite farlig. Vad händer nu, 

kommer det här att betyda att man avser att alla fall ska remitteras till Sveri-

ge, ska det bli någon sorts garanti för språket. Då kommer vi att få en betyd-

ligt högre vårdkostnad för vård utom Åland totalt, men har det ingen bety-

delse om det inte ska lasta vår budgetekonomi? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag tro att de kriterierna, som vi har nu för närvarande och 

som man jobbar efter inom ÅHS, är ganska bra, åtminstone ur ett klient- och 

patient perspektiv. Det är vi som hanterar penningarna, som har börjat rea-

gera på att det blivit så dyrt och därför har vi börjat söka de olika lösningar-

na. Det här kan vara ett sätt att lösa det på, men det behöver inte betyda att 

man ska börja ändra kriterierna. Precis som det också har sagts är det många 

som upplever att de inte har problem med att bli remitterade till ett fin-

ländskt sjukhus, medan det finns andra igen som upplever att de har oerhör-

da problem med det. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Personligen har jag inte haft några problem och jag är väldigt 

dålig på finska. Jag pratar inte finska om jag absolut inte måste för mitt ord-

förråd är alldeles för lite för det, men jag har inte haft något problem att bli 

bemött på svenska. Däremot tror jag, som vtm Lindholm, att vi inte ska änd-

ra kriterierna i det här skedet, men jag ser en fara i remitteringen, oberoende 

av kriterierna. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det här är väldigt avhängt av vilken person man är och vilken 

personlighet man har och hur pass sjuk man är. Någonting som de flesta vur-

mar för är när barn är sjuka, då är det den svenskspråkiga miljön viktig, allt 

ifrån Kalle Anka till kompisar ute i korridorerna, som man leker med till 

barnprogram, till personalens förmåga att förmedla sin empati till den här 

lilla patienten. Jag tror att det också är väldigt avhängt hur pass svårt sjuk 

man är, hur mycket man vill få det förklarat och hur mycket man kan ta till 
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sig på ett främmande språk, vilket absolut inte är meningen att någon ska 

behöva göra. 

 

Talmannen  

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- 

och miljöutskottet. 

  

 Remiss efter bordläggning 

5 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ÅHS:s skyldighet att informera 
sjukskrivna (HM 32/2008-2009) 
Ärendet bordlades 30.3.2009 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till social- och miljö-

utskottet. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Problematiken som motionen berör tror jag inte att tidigare har va-

rit till diskussion i lagtinget. Det är i mycket hög grad en förvaltningsfråga och 

man tycker att det här borde skötas utan att lagtinget måste gripa in. Vi har nu 

valt att ta upp saken eftersom vi inom vårt parti har haft en rad personer som har 

berättat för oss om sina svårigheter att under sin sjukskrivning få sin försörjning 

tryggad. Det är rätt vanligt i dag att människor i arbetsför ålder råkar ut för för-

slitningsskador av olika slag och också andra skador som gör att de sjukskrivs 

både längre och kortare tid. Det är i och för sig ingenting märkvärdigt. Problemen 

uppkommer när de drabbade inte får den behandling som de är i behov av, det 

drar ut på tiden, de får alltså inte den vård som skulle göra att de rätt snabbt skul-

le kunna återinträda i arbetslivet.  

Ju längre det här pågår desto viktigare är det att de drabbade får adekvat in-

formation, särskilt om sina ekonomiska rättigheter. Det är här som problematiken 

ligger. De flesta som vi har hört har blivit väldigt besvikna på folkpensionsanstal-

ten, som när man är frisk tror att ska stå som en garant när man drabbas av en 

olycka och inte kan sköta sitt arbete och därmed har behov av ekonomiskt stöd. 

Många tycker att anstalten är ogin och inte serviceminded och de vill helst inte, 

tydligen, att folk ska komma och besöka dem. Det är många invändningar som 

man har mot folkpensionsanstalten, men framför allt är man väldigt besviken på 

deras ersättningssystem.  

Folkpensionsanstalten rår inte Ålands lagting eller Ålands landskapsregering 

över, men under diskussionerna som vi har haft har det framkommit att vissa fa-

taljtider försummas på grund av framför allt ÅHS. AMS spelar också en roll i det 

här sammanhanget. Det bör man säga i det här sammanhanget, AMS är den enda 

myndighet, som åtminstone de personer som vi har talat med ger positiva omdö-

men om. Det som ofta sker är att de 300 dagar man har rätt att lyfta dagpenning 

under sin sjukskrivning, överskrids. Då har man möjlighet om man vänder sig till 

AMS, att lyfta arbetsmarknadsstöd en viss tid.  

Det som många vittnar om är att man har fått ingen eller väldigt dålig informa-

tion från ÅHS hur de ska bete sig. Det har gått en tid sedan den här frågan disku-

terades i ett radioprogram där ltl Sirpa Eriksson deltog, ett i och för sig mycket 

bra radioprogram där problematiken belystes på många olika sätt. Det kanske kan 

vara av stort värde för utskottet att lyssna på programmet.  
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Här har regeringen som tillsynsmyndighet en mycket viktig uppgift att se till att 

de som är berörda får information i tid och att de inte ska springa fram och tillba-

ka till olika luckor och komma med papper som inte duger eller som de inte har 

förstått sig på eller på olika sätt hela tiden tvingas att göra om vissa procedurer 

medan tiden går och hålet i börsen blir bara större. En situation där den enskilda 

människan är väldigt utsatt eftersom man är sjuk, man kan inte gå till sitt arbete 

fast man vill, man får inte den bot som behövs för att man ska bli frisk och man 

får inte heller den ekonomiska ersättning som man behöver under den tid man 

inte kan jobba och lyfta lön.  

Det finns inte för mig så stor orsak att gå in på alla detaljer, men det borde vara 

så att när man är på sjukhuset och blir sjukskriven för en längre tid borde läkaren 

åtminstone kunna fylla i rätt blanketter. Det har nämligen framkommit att i flera 

fall är det här som det fallerar. Det är en högt avlönad yrkeskår vi har, de har ett 

jättestort ansvar i den här frågan för enskilda människors ekonomiska trygghet 

och de måste kunna fylla i rätt blanketter. Det kan inte vara patienternas sak att 

sitta och kontrollera att läkarna klarar av sitt arbete. Varför det är på det här sät-

tet, förstår jag inte. Finns det inte tillräckligt med kunskap, tid eller vad beror det 

på? Det är i varje fall oacceptabelt. Allt för många människor i vårt samhälle 

drabbas av detta slarv från den här yrkeskåren. Det finns också en rad socialkura-

torer i den här verksamheten och de har givetvis en roll att koordinera och se till 

att de här patienterna får den information och den hjälp de behöver för att klara 

sig.  

Det är kanske tillräckligt sagt för den här gången. Vi har velat belysa ett pro-

blem som är väldigt allvarligt och som berör många människor i vårt samhälle. En 

annan grupp är tydligen de cancersjuka som också drabbas av ekonomiska svårig-

heter på grund av strul med myndigheterna. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det är en viktig fråga som ltl Sundback tar upp i motionen. Det 

här har varit upp till diskussion i ÅHS' styrelse där vi har konstaterat att det 

finns patienter som faller mellan stolarna och nu kommer väl frågan att lyf-

tas ytterligare. Det som åtminstone jag har kunnat konstatera är att det finns 

ett glapp mellan läkare och kuratorer. Där finns ingen kommunikation efter-

som läkarna inte remitterar till kuratorerna för att de ska kunna upplysa om 

det här. Kuratorerna har kanske den största kunskapen på det här området. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, jag kan bara hålla med om det. Jag tror att det finns någon-

ting att bita i. Det är tillsynsmyndighetens uppgift att se till att läkarna börjar 

samarbeta med kuratorerna. Vi kan inte ha en yrkeskår som inte tar sitt an-

svar. De är välavlönade, de får tillräckligt betalt för att klara av det här. 

 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson 

Herr talman! Det här är en intressant och kanske kostnadsneutral hemställ-

ningsmotion från socialdemokraterna. Jag ser fram emot att få vara med och be-

handla den i social- och miljöutskottet. Det är tråkigt att den här typen av motion 

har behövt skrivas. Jag har själv jobbat som socialkurator inom ÅHS i 12 års tid 

och tyvärr kunnat konstatera att patienterna inte alltid har fått veta sina sociala 
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rättigheter. Denna informationsbrist har orsakat, precis som motionärerna skri-

ver, lidande och många gånger stora ekonomiska förluster för patienterna.  

Det är av yttersta vikt att läkarna som har studerat utomlands får information 

om sjukförsäkrings-, pensions- och rehabiliteringslagstiftning på Åland. Patienten 

har rätt att få korrekt skrivet läkarintyg och patienten har rätt att få information 

om de olika rehabiliteringsformerna. Man kan naturligtvis inte kräva att läkaren 

ska hinna eller ens behöva informera patienterna om alla sociala rättigheter, så-

som färdtjänst, vårdbidrag, närståendestöd, rehabiliteringskurserna, hemhjälp 

mm utan det är socialkuratorernas uppgift.  

Det är viktigt att se patienten som en helhet och därför är det viktigt att läkarna 

och socialkuratorerna har ett nära samarbete. Tyvärr har ledningen och den förra 

ÅHS' styrelsen beslutat att flytta Ålands centralsjukhus', Gullåsens och rehabili-

teringens kuratorer till psykiatribyggnaden. Hur blir tillgången till kuratorerna ef-

ter denna reform? Personligen kan jag inte förstå hur patienternas och persona-

lens kontakt med kuratorerna blir bättre efter denna reform. Man gör väl inte en 

reform som försvagar patienternas rättigheter? Är det tänkt att 90-åriga Vera på 

Gullåsen ska beställa tid till kuratorn? Hittills har Vera kunnat knacka på kura-

torns dörr. Om den nya ÅHS' styrelsen vill modernisera Ålands centralsjukhus 

borde socialkuratorerna vara fysiskt nära sina avdelningar och polikliniker. Den 

bästa platsen för socialkuratorerna vore en placering vid stora ingången nära po-

liklinikerna. På detta sätt skulle även kuratorerna vara nära läkarna och poliklini-

kernas personal så att vid behov snabbt kunna hjälpa till vid bedömningen av pa-

tientens helhetssituation.  

Socialkuratorn kunde även vara den som är en naturlig kontaktperson vid långa 

sjukskrivningar. Jag hoppas att ni som sitter här från ÅHS' styrelse ser till att pa-

tienterna får det som de har rätt till. Då behöver inte landskapsregeringen vidta 

några åtgärder som tillsynsmyndighet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag känner till att ltl Sirpa Eriksson har stor erfarenhet och 

mycket kunskap i de här frågorna. Jag tycker att hon är en viktig represen-

tant för sin yrkeskår och det som hon lägger till här om planerna att flytta 

alla kuratorer till psykiatriavdelningen, är en risk för att det har en effekt att 

förstärka de problem som den här motionen tar upp. Jag sätter stort värde 

på hennes insatser och att hon är med i social- och miljöutskottet. Jag tror 

att genom ltl Sirpa Eriksson kommer den här frågan att bli rättvist belyst. 

Frågar vi bara den ena halvan av den ansvariga yrkeskåren så lär det inte 

leda till mycket. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Fru talman! Man ska vara frisk för att orka vara sjuk. Det är ett internt ordstäv 

som man har inom hälso- och sjukvårdsorganisationerna. Rehabiliteringen visar 

sig vara en av de största bristerna inom den finska vården och också inom den 

åländska. Den omtalade Sata-kommittén har konstaterat att det brister betydligt 

där. Det har konsekvenser, inte bara mänskliga utan också ekonomiska. Skulle 

man vara mycket bättre på att rehabilitera patienter skulle det ha stora konse-

kvenser, dels mänskligt, man förebygger komplikationer och faktiskt direkta de-

pressioner, men också ekonomiskt. Den som behöver rehabiliteras kan få sin för-
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sörjning tryggad, men också för att man ska kunna bli rehabiliterad för att kunna 

återgå till arbetslivet, eller kanske omskolas.  

Motionen är väldigt aktuell och det är en mycket viktig fråga. Frågan om reha-

bilitering och hur det fungerar inom ÅHS har varit upprepade gånger i ÅHS sty-

relse. Man har diskuterat och man har försökt hålla sig informerad från styrelsens 

sida. Man har diskuterat både habilitering, alltså när det gäller barn och ungdo-

mar, och rehabilitering när det gäller vuxna. Min uppfattning är att både styrelsen 

och landskapsregeringen tar den här frågan på allvar. Det finns konkreta och tyd-

liga brister i vårdkedjan mellan läkare och socialkuratorer.  

Inför budgetdiskussionen diskuterade styrelsen, och det står också i landskaps-

regeringens handlingsprogram, att man ska inrätta en rehabilteringskoordinator. 

Beställningen var klar från styrelsens sida, men sedan visade det sig att man inte 

talade om samma saker. Det visade sig, när styrelsen hörde rehabiliteringsenhe-

ten, att man ville tillsätta en rehabiliteringskoordinator för en specifik del av pati-

enterna, de med svåra neurologiska sjukdomar. Den här frågan lever vidare och 

jag anser att det är av största vikt att vi når framåt, att man som patient och klient 

ska veta sina rättigheter både gentemot AMS, mot folkpensionsanstalten och mot 

ÅHS, men också det som ledamot Sirpa Eriksson talade om och om sina rättighe-

ter gentemot kommunerna. Där brister det också betänkligt. Man har, beroende 

på vilken kommun man tillhör, lättare och svårare att få det som man faktiskt har 

rätt till. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag är inte nöjd med ansvariga ministerns svar. Jag tycker att 

det är för allmänt hållet, Sata-kommittén har inte alls med det att göra som 

tas upp i motionen. Det har uttryckligen att göra med ÅHS, det att läkarna 

vid upprepade tillfällen inte levererar de intyg som de berörda människorna 

är i behov av för att få sin ekonomiska trygghet garanterad. Det är en ren och 

skär tillsynsuppgift och det tycker jag att man måste se till omgående att det 

blir förändring på det här. I den rapport som ansvariga ministern har tagit 

fram om tillägget för pensionärer konstateras samma sak. Det kan inte vara 

någon ny fråga för ministern utan det är nog dags att slå knytnäven i bordet 

och se till att det ordnas för människornas bästa. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Mitt inlägg om Sata-kommittén var bara en allmän inledning. 

Jag ville peka på att det är en aktuell frågeställning inte bara här på Åland. 

Min uppfattning är att, som ledamot Sundback säger, vi behöver snarast in-

leda en fortbildning för läkarna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, jag är inte nöjd ännu! De här människorna drabbas på grund 

av att högt utbildade personer som har ansvar för deras hälsa och framtid 

inte sköter sitt jobb som de ska. Om det sedan ska vara fortbildning, rätt-

skrivning eller vad det nu är, är inte lagtingets sak att ta ställning till utan det 

är ministerns ansvar att se till att ledningen för ÅHS reder ut det här så att 

det inte upprepas. Frågan om samarbete mellan läkare och kuratorer är det 

säkert många som har synpunkter på, men det är kuratorerna som är exper-

ter på det här arbetsområdet. Jag vill fråga ministern om hon tycker att det 

är ett bra förslag, utgående från den här diskussionen, att flytta kuratorerna 

till den nya psykiatridelen? 
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag tycker det viktigaste är att man på ett lättillgängligt sätt kan 

nå kuratorerna. Det är det centrala och att man får information var man kan 

få hjälp. 

 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

 

Remiss efter bordläggning 

6 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en kartläggning av äldres medicine-
ring (HM 16/2008-2009)  
Ärendet bordlades 30.3.2009 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till social- och miljö-

utskottet. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Hemställningsmotionen handlar om att vi gärna skulle få tillstånd till 

en kartläggning av äldre patienters mediciner, både i öppen och i sluten äldrevård. 

En sådan utredning behöver göras i hela landskapet. Motiven för detta framgår 

ganska bra i motionen, men jag vill ända nämna ett par punkter. Det har blivit så i 

dag att äldre patienter ofta har ett stort antal mediciner och tyvärr också, i och 

med det, läkemedelsrelaterade problem. Faktiskt så pass allvarliga så det leder till 

inläggning på sjukhus. Det har kommit till min kännedom om patienter som har 

varit sängbundna upp till åtta månader på grund av fel medicinering, så det är en 

ganska allvarlig problematik. Forskning visar att på 1970-talet hade äldre perso-

ner i snitt 3,5 mediciner medan man idag har 8-10 mediciner. Samma typ av kart-

läggningar som vi efterlyser har gjorts i Sverige och det har förändrat medicine-

ringen med mycket gott resultat. Äldre är också känsliga för läkemedel som på-

verkar nervsystemet likaså kan njurfunktionen försämras av fel medicinering.  

Läkemedelsbehandling för äldre ger svåra biverkningar, såsom blödningsrisk, 

njursvikt, svår dagtrötthet med mera. En lösning på detta skulle vara att vi får till 

stånd en gemensam datoriserad medicinlista både i offentlig vård, inom privat-

vård, inom hemsjukvård, hos alla läkare samt i apoteken för att få ett helhets-

grepp om det här. Idag finns inte en sådan här medicinlista på grund av språksvå-

righeter, men också på grund av lite tröghet inom vården. FPA, som har en viktig 

roll, övervakar läkemedelsanvändningen, men mest övervakar de hur pengarna 

används, men även förstås hur kunderna tar ut läkemedel. Det gäller inte kunder 

som är inskrivna på institution. De får ingen ersättning från FPA utan ska få all 

nödvändig vård på institutionen. Det leder till att det inte är någon som har något 

riktigt helhetsgrepp.   

Spinner vi vidare på en gemensam datoriserad medicinlista kanske FPA, som 

inte hör till åländsk behörighet, skulle vara rätt instans att ha ett sådant här dato-

riserat system, men det ska vara på svenska. Om man lyckades få till stånd det så 

kunde alla samarbeta så att patienterna får en säker medicinhantering. För att nå 

en säker medicinering bör i första hand en omfattande kartläggning av äldre pati-

enters mediciner göras inom alla typer av vårdformer i landskapet, som jag räk-

nade upp tidigare. Kostnader skulle besparas och livskvaliteten skulle höjas ge-

nom detta. Eftersom medicinering faktiskt många gånger är en balansakt mellan 
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nytta och biverkningar vore en sådan här kartläggning vara synnerligen viktig. Ut-

redningen kunde kanske utföras av sjuksköterskestuderande under ledning av en 

forskningsledare. Det får man titta dess mera på i utskottet. Det här var motiven 

till att vi hemställer om en sådan här kartläggning, och det handlar förstås om att 

spara pengar, men ännu viktigare att förhindra onödigt lidande för många äldre 

människor. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Det är en väldigt omfattande hemställningsmotion som ltl An-

ders Eriksson framlägger. Han påtalar problematiken med ett ökat antal me-

diciner inom vården, han påtalar behovet av en adekvat utbildning av perso-

nalen, han påtalar behovet av språksvårigheter och sedermera avslutar han 

med en hemställan om en kartläggning av äldre patienters mediciner. Jag 

önskar upplysa ledamoten om att det åtminstone inom landskapet, inom 

Ålands hälso- och sjukvård, redan idag finns en elektronisk medicinförteck-

ning, där alla patienters och klienters mediciner finns nedtecknade i det da-

taregister som samtliga vårdenheter når. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Ledamoten Veronica Thörnroos sade att det var en omfattande 

motion och då räknade hon upp mycket av motiveringarna. Det motionen tar 

fasta på är en kartläggning av äldre patienters mediciner. Jag känner mycket 

väl till att det finns en elektronisk medicinlista inom ÅHS, men motionen tar 

upp problematiken när man flyttas mellan olika vårdformer och inte har den 

här typen av dokumentation med sig. Har man varit inom privat vård gäller 

det ena och har man haft vård hemma gäller av naturliga orsaker det andra 

och hamnar man inom ÅHS så gäller det tredje. Det är på grund av det här 

som jag har förstått att det kan uppstå en hel del problem. Om man i slutän-

dan hamnar på Gullåsen och man på Gullåsen inte vet hur medicineringen 

har sett ut tidigare så kan det få rätt allvarliga problem har jag förstått. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Det är sympatiskt av ltl Anders Eriksson att värna om ett sådant 

här problem, men jag delar inte riktigt uppfattningen om diskussionen om 

olika vårdformer. De privata vårdformerna som erbjuds idag på Åland är 

tämligen begränsade. Det är sant att de har sin egen bokföring, men alla 

andra, Gullåsen, hemsjukvården etc., återfinns i samma system. Det är sä-

kert bra att se över det här, men det kanske inte är den första prioriteten jag 

skulle göra. Jag tycker att det finns mycket annat som är mycket mer angelä-

get att ta hand om inom hälso- och sjukvården. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är fritt upp till var och en om man tycker att någonting an-

nat är mycket, mycket mer angelägnare att på olika sätt föra upp på den poli-

tiska agendan. Att lämna in hemställningsmotioner är ett exempel. I vilket 

som helst, ledamot Veronica Thörnroos och jag ser problemet på olika sätt. 

Jag anser att det är ganska viktigt och jag tycker inte att man ska negligera 

eller bagatellisera utan jag hoppas att social- och miljöutskottet, som brukar 

ta sig an sina ärenden på ett seriöst sätt, också tittar på det här. Det är ett 

viktigt ärende, det kommer ni att märka när ni går in på djupet av det här. 
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Ltl Margaret Lundberg, replik 

Fru talman! Det är ett viktigt ärende. Jag har själv jobbat inom åldringsvår-

den så jag vet hur komplicerat det är. Det jag undrar över, ltl Anders Eriks-

son, är om det faktiskt är meningen att man ska kartlägga all medicinering 

som man har för de äldre? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Ja, tanken är nog det, fast det som vi kallar för "egen medicine-

ring", de mediciner som man använder sig av hemma, är inte så lätt att få 

dokumenterat. Säkert är ltl Lundberg större expert på det än vad jag är. Jag 

har förstått att det har lett till ganska stora problem när man helt plötsligt 

har blivit inlagd på institution och när man inte har vetat hur medicinering-

en har sett ut tidigare. Det har lett till flera fall av allvarliga konsekvenser så 

förhoppningen är nog att man ska få ett helhetsgrepp att man också via FPA, 

som är den naturliga motorn, får ett helhetsgrepp om vilken typ av medicin-

användning den här patienten har, som kommer från privatvård, som kom-

mer hemifrån eller från någon annan instans. Jag har förstått att mellan de 

olika instanserna inom ÅHS har det inte heller fungerat alla gånger såsom 

man har hoppats. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Fru talman! Jag känner inte riktigt igen det där. Det är klart att det kan falla 

emellan många gånger, men oftast när man skickar så skickar man en sjuk-

skötarremiss eller något liknande så att man får de som är inom befintlig 

vård. Jag tycker det borde fungera, men det jag funderar över är alla de me-

diciner som t ex användning av antibiotika, tillfälliga värkmediciner som kan 

vara ganska omfattande. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag tolkar ändå, med tanke på ledamot Lundbergs första replik, 

att hon tycker att det här var ett viktigt ärende. Jag säger inte heller att det är 

det absolut största problemet inom vård och att det måste lösas nu, men det 

är flera äldre människor som har fört detta på tal med mig och sedan har jag 

pratat med folk som jag vet att kan de här frågorna mycket bättre än jag. Då 

har bilden tonat fram att felmedicinering på grund av den här typen av kart-

läggning vi efterlyser inte finns. Om det inte händer varje dag så har det hänt 

i varje fall ganska ofta. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag avstår! 

 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är en viktig sak som ledamot Anders Eriksson tar upp. Det är lite 

förvånande att inte sjuksköterskekåren, inte till sin helhet, men i alla fall till stora 

delar, står upp och försvarar nuvarande system, att det inte skulle förekomma 

övermedicinering av äldre i vårt samhälle och att problemet antagligen kan vara 

ganska omfattande. Svårigheterna att hitta någon som bär ansvaret för den här 

medicineringen är också ganska komplicerade eftersom många blir väldigt gamla 
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och har en lång historia av användning av olika mediciner. Det är ganska vanligt, 

måste vi ändå erkänna, att det lastas på en medicin i taget och det blir till slut 

ganska många och ingen läkare förefaller känna sig själv manad att ta bort någon-

ting utan man lägger hellre till när symptom uppkommer hos äldre. Jag har per-

sonlig erfarenhet av detta. En till mig närstående person hade, tror jag, elva medi-

ciner vilket nu har decimerats till fyra med enbart positiva effekter. Det som mås-

te sägas i sammanhanget är att det är på basen av anhörigas ingripande som me-

dicineringen har tagits ner. Systemet förefaller åtminstone inte i alla situationer 

sanera sig själv.  

Det finns naturligtvis en medicinsk problematik som också en lekman kan fat-

ta, det är inte bara så där att dra bort en medicin utan man måste göra det över en 

ganska lång period och det måste göras med kompetens, men själva problemati-

ken finns. Är de då de anhöriga som ska ta ansvar för det här innan det sker? Det 

är en viktig fråga.  

Själva kartläggningen av äldre patienters medicinering i öppen och sluten äldre 

vård, vem är det som ska följa upp den? Kartläggningen borde skötas av dem som 

i de olika skedena har ansvaret för vården. Så länge en äldre bor hemma är det 

ofta hemsjukvården eller den läkare som man går till. Tyvärr får de flesta av oss 

och de äldre gå till olika läkare om man går till hälsocentralen eller privat och det 

förekommer inte någon konsultation vanligtvis mellan dessa läkare. Praktiskt är 

det en komplicerad fråga. När man befinner sig på en sluten äldrevårdsinstitution 

tycker man att det här på något vis skulle fungera av sig självt, men så är det inte, 

åtminstone inte i alla fall.  

Problematiken har den senaste tiden fått en stor uppmärksamhet i media. Alla 

känner väl kanske till den här damen som under elva år var helt fel medicinerad 

och när hon fick rätt medicin blev hon hur pigg och glad som helst. Det är väl ett 

undantagsfall, men i det stora hela tror jag att det är så att många äldre har allde-

les för många mediciner. Det är en problematik som man också måste ta itu med 

på Åland. Man kan inte bara blunda och tro att här fungerar det på annat sätt än 

på andra ställen. Jag tycker att det är en viktig motion och jag tycker att utskottet 

ska ta den på högsta allvar. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Fru talman! Det är en viktig fråga, det är inte tu tal om det. Det som vi hörde 

av ledamot Thörnroos är att det redan finns ett system inom ÅHS för det här. 

Så långt när det handlar om hemsjukvård och inskrivning på Gullåsen eller 

sjukhuset eller var man hamnar borde man kunna åtgärda detta. Går vi in för 

en kartläggning frågar jag mig sedan hur vi ska gå vidare? Det borde man 

göra med åtgärder, på vilken läkares ansvar ligger det? Är det den senast be-

sökta läkaren eller hur blir det? Man borde ha något system för hur man går 

vidare med det här. Jag tror inte att det räcker med en kartläggning utan 

man måste också i så fall kunna vidta åtgärder. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, ytterst är det tillsynsmyndighetens ansvar det också, att ar-

beta ut system som är av den arten att inte äldre riskerar att råka ut för 

övermedicinering. Inte är det lagtinget som ska sitta och fundera ut sådana 

system utan det hör till förvaltningen, till ÅHS. Om systemet inte självt för-

mår ta vara på det här så är det tillsynsmyndigheten som också här har ett 

ansvar. Det har framkommit i många reportage att många läkare inte är ka-
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pabla helt enkelt att medicinera äldre personer. Det kräver en särskild kom-

petens. Det är viktigt att de läkare som har hand om den här gruppen får till-

räcklig utbildning och klarar av det hela. Det finns säkert många instanser 

som är viktiga, men en kontinuerlig uppföljning är väl det som man tänker 

på spontant. 

 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag tycker att det är bra att höra ett initierat anförande när det 

gäller den här problematiken och jag tycker att det är lite trist när man baga-

telliserar det och säger att det inte är något större bekymmer. Vem som ska 

utföra kartläggningen rent konkret kan jag inte svara på nu utan jag ville resa 

upp frågan och få social-och miljöutskottet att skaffa sig ett helhetsgrepp på 

problematiken. Det finns bl a fall som jag känner till från Sverige, från Farsta 

hemsjukvård där hemsjukvården har gjort en kartläggning som har lett till 

väldigt positiva effekter för de klienter som de har jobbat med. Jag känner 

också till ett fall där en person var sängbunden upp till åtta månader och när 

man fick medicineringen på rätt var det stort att stiga upp.  Jag känner inte 

till att någon har varit elva år, men det är kanske någonting som har förbi-

gått mig. Vi är överens, ledamoten Sundback och jag, om att det här är ett 

viktigt ärende. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag tycker att ltl Anders Eriksson har all rätt i världen att motio-

nera om den här frågan utan att veta svaret på alla frågor som en sådan här 

diskussion öppnar upp. Det är det som är vårt politiska uppdrag, att ta upp 

sådana politiska frågor som är relevanta och som man tycker att är fel och 

som bör åtgärdas. Det är alldeles rätt det som motionen innehåller. Det här 

med hemtjänst och hemsjukvård, hos oss skulle det egentligen rent tekniskt 

vara lätt att sköta det här om hemsjukvården och läkarna på Gullåsen ut-

vecklades i den tanke som äldreomsorgsplanen innefattar, men det sker ju 

ingenting särskilt. Hemsjukvården och hemtjänsten skulle ju samordnas, 

men jag vet inte för hur mångte ministern i rad som vi hör det här pratet, 

men det blir ingenting. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Fru talman! Det här är också en angelägen och viktig motion. När det gäller en 

äldre person, en åldring som patient, är det ett ganska nytt forskningsområde och 

man har börjat fokusera mer och mer på att forska helt enkelt på hur äldre perso-

ner har det och hur de mår. En sak som är alldeles konkret är att man idag talar 

om att det finns flertalet minnessjukdomar. Min uppfattning är att det kanske inte 

är det som är bekymret, kartläggningen av äldre patienters mediciner i öppen och 

sluten äldrevård. Det är en av de första sakerna man frågar om man har en äldre 

patient, vare sig man kommer till hälsocentralen eller sjukhuset, vad man har för 

medicinering. Ofta är den ganska väldokumenterad, man har sin medicinlista 

med sig, man har sin dosett. Det som är det stora problemet är att det finns så 

otroligt lite kunskap om hur olika mediciner integrerar med varandra och hur äld-

re människor tillgodogör sig medicineringen. Det är nog en allmän uppfattning att 

de äldre övermedicineras.  
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Konkret när det gäller de äldres hälsa och väl och ve så ska landskapsregering-

en under det här året ta fram kvalitetsrekommendationer för äldreomsorgen. 

Landskapsregeringens socialbyrå försöker också utveckla tillsynsverksamheten 

över socialvården ute i kommunerna och därmed även äldreomsorgen. På det vi-

set har Åland haft den turen att vi har två läkare som är geriatriker, alltså specia-

lister på de äldres hälsa. Tyvärr är det alldeles för lite och det påtalade ltl Sund-

back också. Vi borde ha tillgång till fler geriatriker för att ha översynen av de äld-

res medicinering. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är mycket sympatiskt att ansvarig hälso- och sjukvårdsmi-

nister Katrin Sjögren är på plats när vi diskuterar hälso- och sjukvårdsrelate-

rade frågor. Det är också intressant att man kan få direkt information om 

vad som är på gång. Den forskning som ministern nämnde i inledningen av 

sitt anförande är den forskningen som har fört upp problematiken, som vi 

tar upp i den här motionen. Det är hemskt att säga det, men när det gäller 

äldrevården har det tidigare varit mera förvaring än relevant vård. Det ska vi 

alla vara glada för att vi kommer ifrån. Jag vill tacka för deltagandet i debat-

ten. 

 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet. 

 

Remiss efter bordläggning 

7 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om allmän tandvård (HM 34/2008-
2009)  
Ärendet bordlades 30.3.2009 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till social- och miljö-

utskottet. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det här är en fråga som socialdemokraterna har på sitt valprogram 

och vi kämpar på och vårt mål är att den tandvård som ges inom ramen för ÅHS 

och som alltså är skattefinansierad i hög grad, ska vara öppen för alla. Det här har 

de borgerliga partierna tills vidare inte tyckt att ha varit så viktigt och inte heller 

haft samma syn på den allmänna tandvården som vi har. Det är lite förvånande 

eftersom man har allmän tandvård både i Finland och i Sverige. Motståndet 

grundar sig delvis på okunskap om hur tandvårdssystemen fungerar. Det bärande 

argumentet mot allmän tandvård från liberalernas sida är att det fungerar så då-

ligt på fastlandet. Säkerligen fungerar det dåligt på någon plats, men är det här ett 

bra system? Fungerar det bra hos oss? Nej jag skulle inte säga det, fru talman! 

Här är det bara vissa som får tillgång till den skattefinansierade tandvården. Är 

det bra enligt majoritetspartierna?  

Man har inom ÅHS styrelse i något skede, vid någon tidpunkt, tagit ett beslut 

om vilka grupper som ska ha tillgång till ÅHS tandvård. Listan på prioriterade 

målgrupper innehåller åländska barn och ungdomar, skolbarn framför allt, men 

det finns en uppgift som jag gärna skulle vilja få verifierad, att den allmänna 

tandvården egentligen skulle omfatta alla upp till 26 år. Jag har inte kunnat spåra 
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varifrån den uppgiften kommer, men jag har fått den från myndigheten. I alla fall 

är det tänkt att skolbarn och ungdomar, åtminstone upp till 17 år, skulle få fri 

tandvård. Sedan finns det patientgrupper och gravida kvinnor som också har till-

gång till den här samhällsfinansierade tandvården, insulindiabetiker, typ 1, reu-

mapatienter, patienter som strålbehandlas i käk- och halsregionen, andra cancer-

patienter och vissa andra patienter med olika sjukdomar, några enstaka, och pati-

enter med remiss från läkare och patient med betalningsförbindelse från social-

nämnd. Här kommer det in någon social kategorisering. Gullåsenpatient och se-

dan finns det en kategori, rullstolsbundna. Man undrar varför just rullstolsbund-

na skulle vara en prioriterad målgrupp när det gäller tandvården. Frontveteraner, 

psykiskt utvecklingshämmade, flyktingar och vilket är det mest fantastiska ÅHS' 

personal. Det här sista är det riktiga bottennappet. Det betyder i praktiken att en 

välavlönad läkare kan gå till ÅHS allmänna tandvård, men inte en vanlig folkpen-

sionär, som inte har några krämpor som listas upp här. Är det rättvist enligt lag-

tingets majoritet? Är det så som skattepengarna ska användas inom tandvården? 

Det tycker inte socialdemokraterna.  

Argumentet har inte bitit hittills, men nu tror jag att jag har hittat ett som inte 

ens den borgerliga majoriteten kan härda ut med. Beslutet strider mot ÅHS' lag! 

ÅHS styrelse har fattat ett beslut som inte är förenligt med den lag man verkar 

under. I landskapslagens 2 paragraf sägs så här: "Befolkningen i landskapet har 

utan diskriminering och inom de gränser som står till hälso- och sjukvårdens för-

fogande vid respektive tidpunkt, rätt till sådan hälso- och sjukvård som vars och 

ens hälsotillstånd förutsätter". Beslutet om målgrupperna är diskriminerande! 

Alldeles klart och tydligt. Därför måste beslutet upphävas.  

Jag hoppas att motionen i sig får tillsynsmyndigheten att reagera och ÅHS sty-

relse, som i praktiken måste upphäva sitt eget beslut. Beslutet om det upphävs, 

betyder inte att man inte får prioritera grupper, men man får inte utesluta någon 

från den allmänna tandhälsovården. Så är min slutsats eftersom paragrafen säger 

att hälso- och sjukvården ska stå till förfogande vid respektive tidpunkt och man 

har rätt till sådan hälso- och sjukvård, som vars och ens hälsotillstånd förutsätter. 

Det är alltså en allmän normgivning. Så ofta som det nu är på Åland kan underly-

dande myndigheter hitta på både det ena och det andra och likaså inom kommu-

nerna kan man få läsa de mest hårresande beslut som inte stöder sig på lag. Det 

behövs tillsyn och framför allt i det här fallet. Som det nu är tillställt strider det 

mot normen.  

Det är också så att resursen inte är tillräcklig för att ta emot alla dem som öns-

kar få den förmånliga tandvården, men det är en senare fråga, hur man förhåller 

sig till det. Ur den enskildas perspektiv fungerar det oftast så att har man råd så 

uppsöker man en privat tandläkare, men genom att slopa begränsningen av den 

här karaktären så de som inte har råd har nu ett alternativ, även om de kan få 

vänta väldigt länge. Särskilt tänker jag på pensionärerna som alla har månat så 

väldigt mycket om. De skulle kunna gå till tandläkarna nu och många andra med 

små inkomster. Idag är det en verklig klassfråga att ha råd att gå till tandläkaren 

och sköta sina tänder. Vi har ingen orsak att med skattemedel förhindra de som 

nu har små inkomster att åtminstone få tillgång till den vård som ÅHS kan erbju-

da. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Fru talman! Som påpekats har tandvårdsenheten inom ÅHS vissa specifika upp-

gifter, de bedriver tandvård, munhälsa, där man prioriterar barn och ungdomar 
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och också tandvård till patientgrupper som av medicinska och sociala skäl kan 

vända sig till ÅHS. Man håller också uppe jourtandvård för hela befolkningen och 

turister under årets alla dagar, ett visst antal timmar per dag. Dessutom, som har 

blivit möjligt nu när man har fått mycket bättre utrymmen, så ger man den servi-

cen som kallas för narkostandvård, alltså där man är i behov av narkos för att skö-

ta sin tand- och munhälsa. En viktig uppgift för ÅHS när det gäller tandvården är 

arbetet med barn och ungas tandhälsa. Där ser man faktiskt en försämring och 

där vill man ta krafttag.  

Landskapsregeringen har en skrivning i sitt handlingsprogram där landskaps-

regeringen anser att tandvården på Åland behöver utvecklas. I samband med att 

landskapsregeringen klubbade verksamhetsplanen för ÅHS så fogade landskaps-

regeringen in en skrivelse i ÅHS' verksamhetsplan under tandvårdsenheten. Den 

lyder: "Landskapsregeringen anser att en genomgripande utredning av tandvår-

dens arbetsfördelning och utveckling i landskapet inleds under året". Landskaps-

regeringen vill se på de här frågorna. Gör man rätt prioriteringar? Borde man pri-

oritera någon annan patientkategori? Borde man prioritera bort just någon av de 

uppräknade kategorierna? Borde vi få ett underlag för hur vi ska kunna utveckla 

tandvården på Åland? 

Talmannen 

Begäres ordet?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Skrivningarna har vi läst och de är väl som de är, men det är inte 

det som är den här motionens poäng. Poängen är att man inte kan diskrimi-

nera genom att fatta ett beslut att bara vissa får gå till den skattefinansierade 

tandvården på Ålandsvägen. Det skulle motsvaras av att vi t ex säger att till 

hälsocentralen får bara vissa komma och andra får sköta sin hälsovård hos 

de privata läkarna, eller att kanske blåögda inte får gå till gynekologin, eller 

någonting annat, vad vet jag vad man tycker att ska prioriteras på politisk 

nivå? På vilka grunder anser ansvariga ministern att man nu kan diskrimine-

ra stora delar av befolkningen i den här frågan? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag anser inte att man diskriminerar någon, utan man säger att 

vissa grupper har förtur och i mån av utrymme och resurser tar man in andra 

också. Den uppfattningen har jag. Som det också sägs i den citerade 2 para-

grafen "inom de gränser som står till hälso- och sjukvårdens förfogande". 

Hela saken är den att man har för lite resurser för att kunna erbjuda en 

tandvård till hela den åländska befolkningen. Jag anser att det som fram-

kommer här, när man pratar om tandvård till barn och ungdomar, till pati-

entgrupper som är multisjuka, som av sociala skäl inte kan vända sig till pri-

vat tandvård och att man prioriterar jourtandvård och narkostandvården är 

vettiga prioriteringar inom ramen för de resurser man just nu har. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Så är det också inom hälsovården, inte finns det tillräckligt med 

läkare tydligen. Jag kan inte i detalj hur systemet fungerar och hur det ser ut 

idag, men det finns långa köer till olika sjukvårdsenheter och så vidare och 

det är inom ramen för de resurser som står till förfogande, men inte säger 

man att det är bara blåögda och blonda som får komma. Vad är det för social 
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prioritering eller medicinsk prioritering med ÅHS personal? Varför ges de 

förtur om alla får komma? Det finns inget fog för att prioritera den gruppen 

om man resonerar som ministern gör. Jag ser det som skär och ren diskri-

minering, eller kan jag ringa i morgon och beställa tid enligt ministern? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! I vilket sammanhang man har infogat ÅHS ordinarie personal 

kan jag inte svara på. Det här är ett problem som har varit under väldigt, 

väldigt många år. Ltl Sundback säger att det är majoritetens fel att vi inte har 

en fullgod tandvård. Precis så uttryckte sig ledamot Sundback, precis på det 

viset. Nu har landskapsregeringen skrivit att vi vill börja en översyn av tand-

vården för att förhoppningsvis kunna förbättra och utveckla den så att de 

som har behov kan få tandvård. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi nu reder ut problemen. Den diskrimi-

nering som förekommer idag inom just den här sektorn av ÅHS verksamhet finns 

inte så vitt jag vet, inom någon annan del av hälso- och sjukvården. Om det finns 

vill jag att regeringsledamoten och ansvariga ministern säger var. Min uppfattning 

är att prioriteringslistan är till för att säga vilka som har tillgång till tandvården 

och resten göre sig icke besvär. Att ÅHS personal har halkat in i den prioriterade 

gruppen beror varken på medicinska prioriteringar eller sociala utan det är väl 

någon politiker som någon gång inför något val har tyckt att det skulle vara bra att 

"fläska" på med och så har ingen annan vågat säga nej. Det har inte förts någon 

principiell diskussion utan de ramlade också in i de prioriterade grupperna.  

Den diskriminering som förekommer måste med det snaraste tas bort ur sy-

stemet, eller så måste vi bete oss på samma sätt inom alla andra sektorer inom 

ÅHS. Det är det som jag säger att majoriteten ska ställning till, vill ni fortsätta 

diskriminera inom den allmänna tandvården. Är det rättvist och jämlikt enligt era 

värderingar och principer? Inte enligt socialdemokraterna.  

Den andra frågan om behovet av resurser gäller hela systemet. Hur mycket ska 

vi satsa? Med tanke på problemen med att få till stånd stödet för folkpensionärer 

och andra pensionärer med små inkomster, hur svårt det har varit, måste jag säga 

uppriktigt att jag inte har så stor tilltro till något resultat under den här mandat-

perioden vad gäller tandvården. Det som jag har hört diskuteras här i salen sär-

skilt från liberalt håll är att man skulle införa något slags servicesedlar så att de 

som har små inkomster skulle få något slags bidrag för att slussas in till tandläka-

re, som ofta har ganska höga taxor jämfört med i riket. Är det bra samhällseko-

nomi? Är det någon som tror att det överhuvudtaget är relevant under den här pe-

rioden, när vår ekonomi ser ut som den gör?  

Nej, fru talman, det där skrevs i valyra och i efterhand. Idag är det uteslutet att 

man skulle börja skänka ut sådana pengar. Då är det nog vettigare att öppna upp 

för alla, med prioriterade grupper, men utan diskriminering och på sikt bygga ut 

den offentliga tandvården. Då blir det en sorts konkurrensutsättning också av de 

privata. Ibland kan det vara ett sätt att få ner priserna. Det är alltså frågan om två 

olika problem i det här sammanhanget, inte bara det rent ideologiska, om vi ska 

ha mer offentlig tandvård för att de som har små inkomster ska kunna gå till tand-

läkaren, och den andra frågan, som jag nu försöker lyfta, är den diskriminerande 

bestämmelsen som ÅHS har beslutat. Jag tycker att ansvariga ministern så fort 

som möjligt ser till att ÅHS river upp det beslutet. 
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Socialdemokraterna tycker att man ska öppna upp tandvården 

för alla samtidigt, som man ska hålla sina prioriteringar kvar. Vad är det för 

vits om vi inte tillför mera resurser? Då kommer ändå ingen att få plats i den 

allmänna tandvården. Det är inte så enkelt och det visar också tidningsartik-

lar som kommer från fastlandet, fast ltl Sundback häcklade den jämförelsen 

också. Man är inte nöjd på vissa ställen, man tycker inte att det fungerar. Jag 

vill fråga om socialdemokraterna har gjort någon beräkning, hur mycket 

tandläkare man måste anställa till den allmänna tandhälsan och vad man 

bedömer att det skulle kosta? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! I riket har man inga diskriminerande bestämmelser av den här 

karaktären utan alla får gå, men man behöver inte. Har man mycket pengar 

och inte vill stå i kö går man naturligtvis till det privata. Så fungerar det på 

fastlandet också i hög grad, men alla har rätt och det är den rätten vi kräver 

att alla ålänningar också ska ha. Jag tycker inte, efter de rapporter som jag 

har läst, att det fungerar så dåligt på fastlandet, men där har vi olika uppfatt-

ningar. Jag tycker att det fungerar betydligt sämre på Åland eftersom inte 

alla ens har den rätt som man har i riket. Vi har faktiskt undersökt vad vi 

skulle vara villiga att satsa på, men nu är det inte vi som har ansvaret. Det är 

liberaler och centern som ska komma med sitt förslag, tids nog presenterar 

vi vårt förslag.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Exakt, ltl Sundback, det är liberaler och centern som har ansva-

ret i landskapsregeringen just nu, men det finns alla möjligheter för social-

demokraterna att påverka genom sin plats i ÅHS styrelse. Så är det med den 

saken. Jag kan också dra mig till minnes diskussioner som vi har haft här i 

salen, där det har kommit mycket starka önskemål från socialdemokraternas 

sida att ha ett tak på ÅHS, man ska ha ett utgiftstak på ÅHS. Att klämma in 

allting, jag tycker att det blir en chimär om vi ska öppna upp för alla när de 

ändå inte har rum och man inte tillför mera resurser och om man vidhåller 

sina prioriterade grupper, som ltl Sundback tyckte att var ett vettigt resone-

mang. Man hade diskuterat vettigt inom tandvårdsenheten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det tycks vara ett populärt sätt för ministern att problem ska lö-

sas via den socialdemokratiska representanten i ÅHS styrelse. Jag kan lova 

att frågan kommer upp också den vägen. Vad jag däremot tycker att ansvari-

ga ministern borde göra är att se till att verksamheten fungerar enligt lag och 

att de som jobbar där sköter sitt arbete så att folk inte i onödan behöver lida. 

Talmannen 

Begäres ordet? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Fru talman! Jag vill understryka att jag inte har några som helst signaler eller 

uppgifter på att man inte skulle sköta sitt jobb inom tandvårdsenheten inom ÅHS. 

Jag är ganska övertygad om att de sköter sitt jobb mycket bra med de resurser 

som de har. Jag känner inte exakt till hur det har fungerat under det här senaste 

året, men jag vet att när de prioriterade grupperna har fått sin tandvård brukar 
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man öppna upp för andra att söka sig till den allmänna tandvården. Jag vet också 

att situationen är ansträngd, man har haft obesatta tjänster men man försöker. Så 

fort trycket lättar på tandvårdsenheten så erbjuder man tandvård även till andra 

grupper.  Landskapsregeringen tar sitt uppdrag på fullaste allvar och förde in i 

ÅHS verksamhetsberättelse att vi ska se över arbetsfördelningen och utvecklingen 

av tandvården. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! So what? Vad har hänt? Det finns skrivningar av alla det slag 

som har följt med program långt tillbaka i tiden, men om det inte ger något 

resultat, bästa ministern, är det ganska ovidkommande. Jag tror också att de 

sköter sitt jobb, vad jag hänvisade till, vilket var kanske lite fult, var att lä-

karna skriver ut rätt intyg till folk. Det måste vara ett tillsynsuppdrag också. 

När ska tillsynen på ÅHS sättas igång? Vi har en högt anställd person som 

ska se till att det fungerar för människornas skull. När det gäller tandvården, 

att den öppnas upp när någon tjänsteman har beslutat, inte är det tillfreds-

ställande. Det ska vara öppet för alla! Inte bara för ÅHS personal.  

 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. Begäres ordet ytterligare? Diskussionen är avslutad. 

Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.  

 

Remiss 

8 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om en reform av fastighetsskatten (HM 
5/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Från obunden samlings sida brukar vi propagerar för att självstyrel-

sens verktygsbox ska få nya verktyg och då tänker vi ofta på beskattningsinstru-

mentet. Man ska komma ihåg att det finns rätt mycket beskattningsverktyg redan 

i vår verktygsbox och de är vi väldigt blyga att använda. Ett bra exempel är de 

skatteavdrag som finns, de är dock väldigt få till antalet, det är väl det allmänna 

avdraget som är en större åtgärd. Det finns utrymme att nyttja befintlig behörig-

het på ett betydligt kreativare sätt och vi ska också komma ihåg att det finns möj-

lighet till landskapsskatt. Man får ta skatt utöver statsskatten om man vill.  

En skatt som jag berör i den här motionen är fastighetsskatten. Fastighetsskat-

ten är idag landskapets behörighet till fullo, om jag har förstått saken rätt, och den 

baseras idag på en blankettlag, som enbart har tre paragrafer, i övrigt så gäller den 

finska lagen. Man borde modernisera fastighetsskatten på flera sätt. Man borde 

ha en egen fastighetsskattelag och låta kommunerna uppbära fastighetsskatt på 

ett eget sätt på Åland. Jag vill nämna några av de saker som lagen borde basera sig 

på.  

För att få en bredare skattebas borde man kunna utnyttja fastighetsskatten på 

ett bättre sätt från kommunerna. Idag är fastighetsskatten väldigt begränsad, de 

procentsatser som kommunerna får ta är väldigt små och de gör ingen större 

skillnad, de bidrar inte till skattebasen. Jag hör inte till dem som vill öka det totala 
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skattetrycket. Ska man göra det här möjligt och få acceptans hos befolkningen så 

borde man göra fastighetsskatten avdragbar i kommunalbeskattningen. Får man 

en ökad fastighetsskatt så minskar kommunalskatten istället för dem som betalar 

kommunalskatt. Frisinnad samverkan och också Ålands framtid har tidigare sagt 

att man borde fundera på detta. Det här är pudelns kärna, får man till det här in-

strumentet kan man i större utsträckning låta kommunerna uppbära fastighets-

skatt. Det skulle bidra till en bredare skattebas utan att det drabbar den bofasta 

arbetande befolkningen på ett oskäligt sätt. Vi ska inte försätta oss i en sådan si-

tuation som man har försatt sig i Sverige t ex, där man har sett fastighetsskatten 

som en kassako och där folk, som inte har inkomst också måste betala fastighets-

skatt. Det här måste man fundera ganska noggrant på. Det är den viktigaste saken 

och därför är den överst på listan.  

Sedan borde man möjliggöra differentierade fastighetsskatter på basen av så-

dana saker som man vill uppmuntra. T ex kunde man låta kommunerna ha en an-

nan fastighetsskatteprocentsats för miljövänliga byggnader, mitt eget boende och 

ett radhus som jag är delägare i skulle kanske få skattebefrielse. Nu pratar jag i 

egen sak, men alla som har ett boende som är klimatneutralt skulle t ex skattebe-

frias. Då skulle man uppmuntra det. Det är ett stöd som kanske är bättre än att 

stöda via byte av värmepumpar och så vidare. Jag tycker att jag inte behöver 

skämmas när jag säger att sådant ska gynnas. Också andra saker kunde komma på 

frågan. Man borde ge kommunerna större handlingsfrihet att uppmuntra sådana 

saker.  

Man kunde också tänka sig att ha olika inslag, för att uppmuntra fast bosätt-

ning i skärgården och på landsbygden, konvertering av fritidsboende till fast bo-

ende och så vidare, skattefördelar under övergångsperioder, men generellt borde 

man ge kommunerna större självstyrelse. Jag hör till dem som tycker att vi ska ha 

kommuner kvar på Åland, och vi ska ha rätt så många kommuner, därmed inte 

sagt att vi måste ha alla kvar som vi har idag, men jag tycker att man ska ge kom-

munerna meningsfull sysselsättning. Vi pratar bara om vad vi ska överföra till 

landskapet, men det här är något som vi i större utsträckning borde överföra till 

kommunerna, så att man kan använda sin kommunala självbestämmanderätt för 

att skapa konkurrens mellan kommunerna. Då får man en fart på utvecklingen. 

Instrumentet fastighetskatten kunde kommunerna använda för att styra sin ut-

veckling med.  

Jag föreslår med hänvisning till detta att lagtinget hemställer om att landskaps-

regeringen inkommer till lagtinget med ett förslag till en ny lag om uppbörd av 

fastighetsskatt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag tycker att motionen är ett intressant tankeexperiment hur 

man skulle kunna nyttja t ex fastighetsskatten. Nu har vi dock en situation 

där vi har råkat ut för en del utflaggningar, vilket betyder att skattekraften 

delvis har seglat iväg. Vårt problem är väl då att vi har en hel del arbetskraft 

som uppbär sin lön utanför Åland, medan de själva och familjerna nyttjar 

den service som kommunerna här ska erbjuda. Vad säger motionärerna om 

att man borde bredda det här och titta på fastighetsskatten som en del av den 

kommunala skattefinansieringen i framtiden där alla som bor här är med 

och betalar. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja, det är motionens huvudsakliga syfte att möjliggöra en 

breddning av skattebasen, dock så att man i största möjliga utsträckning 

undviker att höja skattetrycket för den enskilde. Det är klart att det kan vara 

en ekvation som inte går ihop i alla fall, men generellt borde vi eftersträva att 

fler betalar skatt och fler betalar skatt på ett annat sätt. Man har också ett 

stort bestånd av fritidsbostäder där innehavarna också bor på Åland en del 

av året och nyttjar en stor del av servicen, kanske inte all den service som 

den fast bosatta nyttjar, men dock. Om alla delar på kakan blir biten mindre 

att bära för den enskilde. Gruppen sjömän som är utflaggade är kanske ett 

annat problem, men det är klart att det även skulle beröra dem. 

 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Även jag hör till dem som tycker att det här förslaget är intressant 

och som behöver undersökas vidare. Hur ska man kunna åstadkomma något så-

dant här? Det är oberoende av att jag i övrigt har synpunkter på kommunstruktu-

ren, kanske man skulle kunna göra det på annat sätt. Jag sätter istället medbor-

garna och hur man kan finansiera välfärden framåt som utgångspunkt för den 

diskussionen. Hela ärendet är också, som motionen belyser, inte alldeles okompli-

cerat. Det gäller att hitta ett system så att skattebasen breddas, precis som ltl 

Sundman var inne på, och inte att skattetrycket höjs på enskilda. Där gäller det för 

näringsutskottet att titta närmare på hur man kan göra det här.  

Ärendet är en intressant tanke och jag understöder varmt att man ska gå vidare 

för att se på vilket sätt man kunde skapa också fastighetsskatten som ett av de 

verktyg som kunde finnas i kommunernas verktygsbox. Från Mariehamns stads 

sida tittade vi ganska mycket på det här för ett antal år sedan när vi kunde konsta-

tera att vi framför allt hade väldigt många personer som bodde i staden, men inte 

var skrivna där och därav väcktes också diskussionen om att kunna bredda de som 

ska vara med och betala för den service som ändå erbjuds från samhället . Det är 

en mycket intressant motion, som jag hoppas att också ska beredas på ett bra sätt 

från näringsutskottet så att man kan komma vidare i den här frågan. Kanske när-

ingsutskottet kan ha nytta av en utredning, som jag tror att regeringen gjorde för 

två perioder sedan. Den kom aldrig vidare då utan det stannade upp i utrednings-

stadiet. Jag har inte kontrollerat hur långt det kom, men oberoende måste man 

komma vidare med. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja, man får tacka för stödet. Det är så med den här frågan att 

största verkan skulle den ha i Mariehamns stad och i de allra periferaste 

kommunerna på fasta Åland och framför allt i skärgården. Det är inte så van-

ligt att man har en gemensam nämnare mellan den största kommunen och 

de allra minsta, perifera kommunerna. För Mariehamn hamnar man att pro-

ducera service för många som inte betalar skatt i Mariehamn. Så är det ofta 

för städer som har en landsbygd runt sig. Det här skulle vara vitaliserande 

för Mariehamn att få en bredare skattebas. Man använder ofta staden som 

en buffert och det är någonting som drabbar staden i varierande omfattning. 

Sedan har ju också staden fördelar, som andra kommuner inte har och så vi-
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dare. Jag tror att det ligger i stans och de mindre perifera kommunernas in-

tresse. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det kanske är jag som får tacka för stödet i och med att obun-

den samling på nytt väcker en idé som vi har varit med och drivit tidigare. Vi 

kan gemensamt dra den här frågan framåt nu. Som ltl Sundman konstaterar 

är en sådan här utveckling av största vikt också för staden. Den skulle inte 

heller ske på bekostnad av övriga kommuner utan den skulle vara ett in-

strument som är neutralt kommunerna emellan. Det gör att man kan skapa 

en situation som beskrevs från ltl Sundmans sida som en konkurrenssitua-

tion. Framför allt ser jag det som att skapa en situation där alla som är med 

och utnyttjar samhällets service också till någon del ska vara med och solida-

riskt betala för den. Annars urholkar det nog den samhällsordning vi har 

idag. Det krävs ett visst mått av välfärd för att vi ska få den här världen att 

rulla vidare. 

 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet re-

mitteras till näringsutskottet. 

 

 Remiss 

9 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ekonomiska föreningar och ko-
operativ (HM 42/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Den här motionen handlar alltså om ekonomiska föreningar och ko-

operativ. Ekonomisk förening är ett rikssvenskt begrepp, i Finland heter det an-

delslag, men syftet är det samma. Kooperativ däremot är latin och betyder samar-

bete och om någonting saknas på Åland i dag så är det samarbete. Vi skulle kunna 

bli mycket bättre på att samarbeta på Åland inom alla möjliga olika sektorer. Be-

träffande kooperativ eller andelslag är den här formen av ägande tillsammans 

ingen ny form på Åland utan vi har en lång tradition. Vi har många andelslag som 

har verkat sedan början av 1900-talet så det har funnit kooperativ och andelslag 

inom många sektorer och vi har det fortfarande. Om man idag kontaktar en före-

tagsrådgivare, vilket jag har gjort för att få veta vilken information det finns om 

man vill starta en ekonomisk förening, då är det inte så mycket man får veta.  

Det som slog mig när jag läste en entreprenörsbarometer från svenska NUTEK, 

Tillväxtverket för näringslivsutveckling, var att 72 procent av samtliga 18-30-

åringar kan tänka sig att bli företagare. Det skulle vara rätt intressant att se hur 

siffrorna ser ut på Åland idag, det vet jag inte, men jag kan tänka mig att åländska 

ungdomar har en liknande inställning. Det som var mycket intressant var att sju 

av tio helst ville driva företag tillsammans med någon eller några andra. Bara tre 

av tio ville driva företaget ensam. Många kvinnor säger samma sak. Svenska erfa-

renheter säger också att det hos offentliga organ och företagsrådgivare ibland 
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finns en skepsis som gör att man avråder människor från att starta kooperativa 

företag.  

På Åland finns inte tillräckligt med kunskap och intresse för att förmedla in-

formation om andelslag och kooperativ. Man förespråkar hellre aktiebolagsfor-

men. Det tycker jag är synd och det tycker jag att vi måste ändra på. I de här eko-

nomiskt kärva tiderna behövs olika insatser för att få igång företag som kan skapa 

välfärd, tillväxt och näringslivsutveckling. Under senaste lågkonjunkturen i Fin-

land startades många kooperativ och andelslag, det var ett sätt för arbetslösa att 

komma ut på arbetsmarknaden, få jobb och få göra någonting som man tror på. I 

ett kooperativt företag är det medlemmarna som äger och styr istället för att ent-

reprenörskapet är förbehållet en eller ett fåtal aktieägare. Eftersom verksamheten 

i ett kooperativ eller en ekonomisk förening varken står eller faller med en enda 

person blir också företagen hållbara på ett annat sätt. Man hjälps åt med arbete 

och ansvar. Den som är bra på det ena kanske är mindre bra på det andra. Går det 

bra kan man fira framgångarna tillsammans. Kooperativ skapar både arbetsglädje 

och trygghet.  

I Sverige växer det kooperativa företagandet tre gånger snabbare än alla andra 

företagsformer. Där är det verksamheter inom vindkraft, kulturentreprenörskap, 

upplevelseindustri, den sociala sektorn och olika typer av små företagssamverkan 

som växer snabbt. I ett kooperativt företag är vinsten ett nödvändigt medel, men 

inte ett mål i sig. Man måste naturligtvis få till en hållbar ekonomi för att verk-

samheten ska gå runt och ge ett överskott, det är självklart. Man behöver natur-

ligtvis pengar för att ha verksamheter i gång, men det är mer än så.  

Ett kooperativt företagande är ett kollektivt sätt att arbeta, vilket är motsats till 

soloföretagande, som ofta är normen. Bilden av en företagare, om man vill gene-

ralisera, är oftast en medelålders man från medelklassen. Även om vi på Åland 

har massor av kvinnor som är företagare så syns och hörs de inte på samma sätt. 

De är inte på samma sätt förebilder. I ett kooperativ sänks trösklarna. Där kan 

ungdomar, invandrare, kvinnor, långtidsarbetslösa, personer med missbrukspro-

blematik och så vidare samarbeta och bli kreativa entreprenörer. Jag tror att ge-

nom att lyfta alternativet ägande tillsammans inkluderar man fler människor som 

kan vara eller bli potentiella företagare.  

Eftersom den här formen av företagande intresserar mig så besökte jag och 

mina kollegor på Emmaus i slutet av mars tre svenska ekonomiska föreningar och 

kooperativ. Vi besökte Spånga blå band som bland annat upprätthåller hunddagi-

set Lyktstolpen i Skärholmen. Det drivs på marknadsmässiga grunder av unga 

missbrukare och kriminella. Vi åt lunch på Café Chocolat i Rimbo som ägs och 

drivs av en grupp kvinnor, långtidsarbetslösa och flera som hade varit utbrända, 

men caféet gav dem en möjlighet att komma tillbaka in i arbetslivet och samtidigt 

förtjänar de sin försörjning och de får utveckla sina talanger på att baka och laga 

mat. Vi besökte också ett kooperativ i Elmsta. De hade tagit över ett äldreboende 

av Norrtälje kommun, rustat upp det och hyr ut hyresrätter i det här stora huset 

som annars skulle ha lagts ner eller rivits.  

Som bäst pågår företagsamhetens år på Åland. Det är en satsning som Ålands 

landskapsregering gör i samarbete med Ålands handelskammare, företagsföre-

ningen och Ålands teknologicentrum i syfte av att lyfta fram företagandet i det 

åländska samhället på ett mångsidigt sätt. Det finns ingen eller begränsad infor-

mation om ekonomiska föreningar eller kooperativ trots att dessa företagsformer 

är mycket lämpliga för småskalig verksamhet, både på landsbygd och i skärgård. 

De är också demokratiska former av småföretagande. Därför hemställer vi social-
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demokraterna om att landskapsregeringen utarbetar ett lättöverskådligt material 

hur man kan starta ekonomiska föreningar och kooperativ med syfte att öka det 

mångsidiga företagandet på Åland och samtidigt erbjuda rådgivning om andels-

lag, kooperativ och ekonomiska föreningar, allt i syfte att inspirera och uppmunt-

ra till ett ännu mera diversifierat företags Åland. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det är välmotiverade frågeställningar som den här motionen tar 

upp. Internationellt kan man se att det är ett växande fenomen som ofta kallas so-

cialt företagande och det innebär att man har avvikande krav på avkastning och 

vinst. Det innebär ofta att det är många ägare som ställer upp på likvärdiga vill-

kor. När det gäller ekonomiska föreningar och andelslag säger motionären att det 

finns begränsad information, att man inte har informerat om annat än om aktie-

bolag. Det kan vara så, jag vet inte vem man är i det här fallet.  

Om man startar ett företag på Åland finns det väldigt mycket information. 

Handelskammaren har en särskild sajt som heter Starta eget - någonting. Man 

kommer snabbt in på Skattestyrelsens hemsidor där det finns ingående informa-

tion om alla företagsformer. Det är möjligt att man borde samla informationen på 

ett annat sätt med inriktning på t ex kooperativ, men frågeställningen är också in-

tressant. Jag anser att landskapsregeringen måste välja, ska man i förvaltningen 

syssla med information eller ska man lägga ut det på handelskammaren och före-

tagareföreningen som man gör delvis redan idag. Det finns Ålands utvecklings Ab, 

det finns teknologicentrum och det så kallade Växthuset, där det finns möjlighe-

ter. Möjligen kan intresset vara så stort att man måste göra en särskild insats, det 

kan inte jag bedöma.  

För egen del har jag noterat att det finns ganska mycket information. Man kan 

fråga sig varför aktiebolagsformer, andelslag och ekonomiska föreningar, öppet 

bolag finns. Aktiebolag beror på att problemet för en företagare eller entreprenör 

ofta är kapitalet. Aktiebolagsformen är en etablerad form för att dels bringa kapi-

tal, men också för att begränsa riskerna, alltså den risk som är avgränsad till själ-

va aktiekapitalet. Sedan finns det en annan aspekt som gör att kooperativ inte all-

tid är lämplig som form. Många företag startas på grund av innovationer eller idé-

er och då är det upphovsrätten som är intressant. Det är många entreprenörer 

som tampas med problemet att skydda sina idéer från att stjälas av andra eller ut-

nyttjas av andra och samtidigt få kapitalet. Det sociala företagandet är ett feno-

men som växer internationellt, men på Åland har vi de traditionella kooperativen 

inom t ex producentrörelsen, bankverksamhet och så vidare.  

Möjligheterna finns nog, det finns stor flexibilitet när det gäller företagsfor-

merna. Möjligen så borde utskottet se på hur pass lätt- eller svårtillgänglig infor-

mationen är. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! I klämmen säger vi att näringsavdelningen borde utarbeta ett 

lättöverskådligt material. Det kanske var så att näringsavdelningen specifikt 

kan beställa ett sådant här material från någon av rådgivarna. Jag har varit i 

kontakt med både teknologicentrum, handelskammaren och näringsavdel-

ningen för att få mer information om vilken information man ger till männi-

skor som vill starta kooperativ, eller är intresserad av sådant här företagan-

de. Då säger man att man rekommenderar aktiebolagsformen. Jag tycker 
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inte att det bara är socialt företagande som det passar för utan också vissa 

småskaliga. Jag ser en brist på Åland för att samarbeta. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! För några år sedan tog handelskammaren fram en tjock pärm 

om att starta eget. Varför man rekommenderar aktiebolag vet jag inte, men 

det är en etablerad form, det finns en genomarbetad juridik och sedan är det 

risktagande och upphovsmannarätten som styr det. Socialföretagandet får 

man definiera hur man vill, men vad jag sade är att det är ett internationellt 

etablerat begrepp och ett internationellt växande fenomen, att man inte är 

vinstdrivande, att man samverkar och så vidare, ofta på lokal nivå. Jag tycker 

att utskottet ska sätta sig ner framför datorn och slå på socialt företagande. 

Då kommer det upp mycket information. Jag vet att det också finns fin-

ländska utredningar om det här. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag är mycket väl insatt i det här med socialt företagande ock-

så, men motionen tar upp just andelslag som form. Jag undrar nu om leda-

mot Erland tycker att det kanske inte behövs, eller att det är tillräckligt idag 

så att man inte behöver göra något. Som jag ser det är det en brist att man 

inte får olika förslag på vilka företagsformer som finns utan man är från våra 

rådgivare så inställd på att det ska vara aktiebolag. Jag anser också att det 

finns vissa fördomar eller brist på kunskaper om den här sortens företags-

form. Den är inte tillräckligt bra, den kanske är för demokratisk. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ja, jag kan inte uttala mig om brist på kunskaper och fördo-

mar, jag bara konstaterar för egen del och av egen erfarenhet att det finns 

ganska mycket information, när det gäller just socialt företagande. På Skat-

testyrelsens hemsida finns en genomgång av alla tänkbara former och det 

finns också på handelskammarens sida om att starta eget. Tillväxtverket har 

särskilda länkar för just det här egna företagandet. Jag påstår inte att det är 

tillräcklig information, det är uppenbart att motionären inte har fått den in-

formation som man borde få, men för egen del kan jag bara hänvisa till in-

ternet som idag är den vanliga kunskapskällan. Jag har själv en mapp med 

socialt företagande som är ganska välfylld med information. Jag ska skicka 

över några länkar. 

 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet re-

mitteras till näringsutskottet. 

 

Remiss 

10 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om småskalig livsmedelsproduktions av-
byråkratisering (HM 48/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 
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Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag tänkte egentligen bordlägga frågan eftersom det var så få med-

lemmar av lagtinget närvarande och även minister Jan-Erik Mattsson var inte i 

salen, men jag såg att han kom in nu så kanske vi kan ta den här diskussionen. Vi 

pratade ju senast vid tilläggsbudgetdebatten att vi skulle återkomma till frågan. 

Jag har skrivit en motion, nr 48, som handlar om småskalig livsmedelsproduktion 

och avbyråkratisering av densamma. Livsmedelsproduktionen blir alltmer global 

och i och med EU-medlemskapet och den allt friare handeln har importen av 

livsmedel ökat. Som en motreaktion till livsmedelsindustrins globaliseringstrend 

så vinner begreppet närmat eller närproducerad mat terräng.  

Närproducerad mat är livsmedelsproduktion och konsumtion där råvaror från 

det egna området används och främjar den lokala industrin och sysselsättningen. 

Det finns många miljöfördelar med närproducerad mat, så långt allt väl. Proble-

met idag är att man inte hittar så mycket lokal producerade varor på Åland som 

det skulle kunna och borde finnas. Landskapsregeringen talar ofta i festtalen om 

den lokalt producerade maten att den är viktig för miljön, för den levande lands-

bygden och för företagsamheten. Det är festtal det, verkligheten ser annorlunda 

ut.  

Landskapsregeringen ger ut ganska stora bidrag till livsmedelsproducenter i di-

rekta stöd, men också genom indirekta stöd såsom försöksstationen och olika pro-

jekt såsom Landsbygd 09 etc. Jag anser att man istället borde satsa sin tid och 

energi på att ge förutsättningarna för småföretagen inom livsmedelsproduktionen 

att sälja sina produkter. Det håller på att bli nästintill omöjligt för en liten produ-

cent med alla krav det innebär att sälja sina produkter antingen på sin gård eller 

exempelvis på torget i Mariehamn. En av orsakerna till det är den stränga livsme-

delslagstiftningen.  

Livsmedelssäkerhet som reglerar produktionen av mat är ett av europeiska ge-

menskapens lagstiftningsområden där man har kommit överens om lika regler för 

produktion, transport och förvaring. Men det är när det handlar om livsmedel på 

den gemensamma marknaden. Däremot har man reserverat möjligheterna att säl-

ja i liten skala i det egna landet. Här har Åland trots egen lagstiftningsbehörighet 

gått in för att använda den finska lagstiftningen genom blankettlagstiftning. Den 

finska livsmedelslagstiftningen är förmodligen en av världens strängaste och ger 

inte mycket manöverutrymme för den enskilda lilla producenten utan allt sker på 

samma villkor oberoende om omfattningen eller storleken på verksamheten.  

Om vi ska få igång ett småskaligt livsmedelsproducerande på Åland måste vi få 

bort byråkratin i lagstiftningen, som nu effektivt sätter käppar i hjulen för dem 

som är intresserade av att börja. Ett exempel som jag har fått höra om är om en 

åländsk gård, som har 40 tackor, några grönsaksland och fiskar lite på sidan om. I 

det fallet måste entreprenören ha tre olika kylrum, tre förpackningsrum och två 

slakterier samt dubbla egna kontrollprogram för att kunna sälja sina produkter på 

torget med dagens lagstiftning. I extremfall måste en ensamföretagare ha ett eget 

kontrollprogram för att övervaka sig själv när han eller hon städar sina lokaler. 

Första åtgärden när man vill börja baka pajer och sälja på torget ska inte vara att 

fylla i en rad blanketter och bygga ett skilt industrikök med allt vad det tillhör och 

innebär. Första åtgärden borde vara att baka pajen.  

Som hänvisning till det här har jag föreslagit i min motion att lagtinget 

hemställer att landskapsregeringen utreder huruvida man via egen lagstiftnings-

behörighet kan stimulera och förenkla för småskaliga livsmedelsproducenter på 
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Åland. Tyvärr, herr talman, är det lite för få deltagare i salen som hör det här, men 

jag vet att näringsutskottet har visat sig väldigt intresserad av frågan. 

Landskapsregeringsledamot Jan-Erik Mattson, replik 

Herr talman! Den här frågan har ledamot Karlström och jag redan debatterat 

ett antal gånger. Jag ser öppningar på det här, den första öppningen som re-

dan har skett är att vi har fått en ny lagstiftning om saluförande av vilt. Det 

var en mycket positiv behandling i lagtinget och näringsutskottet och där vi 

har fått en början till att man kan börja sälja detta.  

Den andra öppningen till det här är att vi har tagit ett beslut i styrgruppen 

för landsbygdsutveckling om att börja utreda hur det verkligen ser ut. Vi 

måste ju veta vad det är vi ska ändra på och då bör vi veta var vi står och se-

dan får vi se vart vi vill komma. Jag tycker precis som ltl Karlström i det här 

och det är ett vällovligt syfte och det är bra om även näringsutskottet tittar 

på det här och kan komma med ytterligare hjälp i ärendet. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag tror som sagt att vi återigen är rysligt enade och överens. 

Det jag anför i min motion är rätt och korrekt och ett rätt sätt för Åland att 

gå vidare. Det som har varit tragiskt i den här frågan är just det att vi har an-

tagit en blankettlagstiftning och följer slaviskt det finska systemet som är 

mycket mer komplicerat än vad det behöver vara. Det är det som motionen 

sätter fokus på. Jag tycker att näringsutskottet bl a ska titta mera på hur man 

ska göra en åländsk lagstiftning eftersom vi kan och har rätt att göra det för 

våra småskaliga livsmedelsproducenter. Det är någonting som vi bör rätta till 

för som det är i dag, även om man kan sälja vilt kött, har de småskaliga livs-

medelsproducenterna väldigt svårt att exempelvis sälja rökt fisk tillsammans 

med potatissallad. Det är nästintill omöjligt idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det börjar närma sig middagstid så det här är ett lämpligt ämne. Det 

är värt att säga någonting eftersom de stora entusiasterna är de som är närvaran-

de. Jag skulle vilja föra in en sak som är väldigt viktig. Det som ledamot Karlström 

säger är att allt är bra och vällovligt, men det finns en aspekt som man måste tän-

ka på och det är hygienrisken och hygienfaran. Det känner vi till från andra områ-

den, Mexiko och så vidare. Det är det som gör att det finns på vissa områden 

ganska strikta bestämmelser. Det är också så att lagutskottet faktiskt har behand-

lat frågan i samband med EU-meddelandet och med tanke på livsmedelssäkerhe-

ten. Vi konstaterade visserligen att det här var en sak mera för näringsutskottet, 

men de här diskussionerna som har varit de senaste åren och de exempel som har 

funnits på restriktioner för att sälja korv på julmarknaderna och vispgrädde till 

Ålands pannkaka och så vidare, har uppluckrats ganska väsentligt på senare år. 

Det som man nu riktar in sig på är sådant som ursprungsmärkning och hygien i 

den själva industriella processen.  

Det som är viktigt för livsmedel idag är att veta varifrån det kommer för att 

kunna spåra eventuella sjukdomar och sätta stopp vid gränserna. Där finns det sy-

stem för att plocka bort livsmedel från hyllan när det kommer misstanke och så 

vidare. En annan sak är att man för över den regelstyrda livsmedelshanteringen 
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till egen kontroll. I och för sig måste den också kontrolleras så det finns inspek-

tioner, men lokalproducentregleringen har blivit betydligt mera affärstillvänd. Det 

hoppas jag att utskottet kan belysa lite mera i samband med motionen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det här med hygienen är helt klart väldigt viktigt. Det har visat 

sig här uppe i de nordliga länderna att vi egentligen inte har något större 

problem med det om vi jämför med kötthanteringen i Spanien, Portugal och 

många andra marknader som man besöker.  Vi här uppe i Norden har en 

ganska sund inställning till livsmedelssäkerhet, särskilt från småskaliga 

livsmedelsproducenter. Vad som är faktum idag är att det är otroligt by-

råkratiskt för en liten småskalig livsmedelsproducent att ens sätta igång. 

Ställer man några frågor till de myndigheter det berör så inser man att man 

måste bygga ett industrikök, man måste följa alla de regler och bestämmelser 

som finns. Då kommer den här personen aldrig igång och börjar baka sin paj 

för att sälja på torget, för det är för komplicerat. Det är det den här motionen 

går ut på. Eftersom vi har rätt att ha egen lokal lagstiftning i den här frågan 

bör vi också ha det för att gynna de småskaliga livsmedelsproducenterna. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Orsaken till att man lättar upp reglerna för lokal livsmedels-

produktion är precis det att man har konstaterat att traditionerna på vårt 

område på Åland är sådana att man uppfyller ganska starka hygienkrav. Det 

är inget fel på att göra julkorv till marknaderna och vispa grädde till Ålands 

pannkaka. Om det görs inom vissa rimliga gränser, normal hygien räcker 

ganska långt. På det sättet tror jag att vår lagstiftning har gått i rätt riktning 

eller tillämpningen av den. Själva idén bakom motionen är bra, att man ska 

ha egen lagstiftning för att underlätta för livsmedelsproducenterna, det är 

rätt tänkt. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det har inte blivit lättare att bedriva småskalig livsmedelspro-

duktion, där har ledamot Erland fel. Särskilt efter mars nästa år gäller lag-

stiftningen fullt ut. Har du då både lite får, fisk och grönsaker ska du ha tre 

kylrum, två slakterier och vill du sälja rökt fisk med potatissallad så krävs det 

att du har ett slakteri för fisken och att du har ett skilt rökeri och ett eget 

kontrollprogram. Det är så komplicerat så ingen klarar av att göra det. Lag-

stiftningen är helt åt skogen om man får använda ett sådant uttryck på Åland 

just nu, på grund av att vi har kopierat den finska lagstiftningen, som är den 

mest komplicerade av alla i Europa. Sålunda vet jag också att näringsutskot-

tet kommer att titta på motionen, jag har pratat med några personer i det ut-

skottet och de ställer sig ganska positiva efter vad jag har förstått. Därför är 

det synd att de inte är här idag. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ja, det är väl en självklarhet att näringsutskottet ska titta på 

motionen när den kommer till utskottsmöte, även om personerna inte är här. 

Det är möjligt att jag har fel, men i så fall har jag fått fel uppgifter. Jag har 

sett en tendens, vi hade en utställning i ITiden på livsmedelskontrollen och 

konstaterade då hur det såg ut. Då fanns det en klar medvetenhet från land-

skapets sida att det här måste underlättas. Försäljningen av vilt är en lag-
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stiftning som är ett exempel, det är en annan sak att den lagen tillåter att säl-

ja delar, vilket inte alls är bra ur hygienisk synvinkel, men det är min person-

liga uppfattning. Det finns mycket att göra på det här området, men jag tror 

att attityden håller på att ändra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

näringsutskottet. 

 

För kännedom 

Lagtingsledamoten Barbro Sundbacks enkla fråga om Eckeröhallens framtid (EF 
17/2008-2009) 
Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak 

till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 22 april 2009. 

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls onsdagen den 29 april 2009 kl.13.00. Plenum är avslutat. Plenum avslu-

tades kl.16.53.   
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Remiss efter bordläggning 

2 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om ensamförsörjares ekonomiska si-
tuation (HM 21/2008-2009) 
Ärendet bordlades den 6.4.2009 då beslut fattades om remiss till finansutskottet.  

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Antalet ensamförsörjare har stadigt ökat under de senaste 15-20  

åren. Senaste en undersökning över ensamförsörjarnas ekonomiska och sociala si-

tuation gjordes på Åland var 1993. Den här studien tillkom tack var en motion här 

i Ålands lagting av Inger Mattsson. Uppdraget uppfördes som en del av en pro 

gradu avhandling i sociologi vid Åbo Akademi. Syftet då, liksom nu, är att kartläg-

ga ensamförsörjares ekonomiska situation. Det är en inte helt enkel uppgift. En-

samförsörjare är ingen homogen eller klart avgränsad grupp. Det som undersök-

ningar i Sverige har kommit fram till är att skillnaden inom ensamförsörjargrup-

pen nu växer. En femtedel av de ensamförsörjare som hade de högsta inkomster-

na har ökat sin inkomst med 24 % under åren 1991-2006. För övriga ensamför-

sörjarhushåll ökade inkomsterna bara med 8-11 % under samma tidsperiod. För 

att kunna rikta rätt åtgärder mot den här målgruppen och i synnerhet för att und-

vika att barn till ensamförsörjare inte skall behöva växa upp i fattigdom, bör en 

djupare analys göras.  

Enligt ÅSUB:s rapport, Ekonomisk utsatthet och social trygghet från 2007, var 

46 % av ensamförsörjarna med hemmavarande barn under 18 år på Åland, under 

den relativa fattigdomsgränsen innan skattefria transfereringar. Ensamförsörjare 

är också de som är mest sårbara under en lågkonjunktur, eftersom en relativt 

större del av ensamförsörjarfamiljers inkomst utgörs av inkomstöverföringar.  

En ny utredning och kartläggning bör göras för att kunna rikta effektiva åtgär-

der mot de människor som är mest utsatta och för att förbättra ensamförsörjarnas 

och deras barns situation. Det är en politisk utmaning att göra det här, att rikta 

åtgärderna rätt. Men utan det här blir ensamförsörjarhushållen fast i ett långva-

rigt bidragsberoende. Här är också avgifterna och avgiftsnivåerna viktiga ingredi-

enser. Om avgifterna ständigt höjs till sjukvård, tandvård, fritidssysselsättningar 

och andra aktiviteter, Mise osv, då får ensamförsörjarfamiljerna ännu svårare.  

I ett annat ärende som vi hade i social- och miljöutskottet hörde vi socialarbe-

tare från olika delar av Åland. Det framkom tydligt att de finns en växande skara 

barn och ungdomar som har det torftigt. Kanske inte så fattigt som vi tänker oss 

att det var på 40- och 50-talet, men torftigt. Det finns barn och unga på den 

åländska landsbygden som inte har rest utanför Åland, som inte har tillgång till 

dator och bredband och som inte deltar i fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar 

som på olika sätt växer upp i ett utanförskap, det där är väl inget att rya om, så var 

det också när jag växte upp, se hur bra det har gått för mig, kanske ni tänker.  

Det är andra tider idag. Barn som växer upp under torftiga förhållanden riske-

rar ett tidigt utanförskap och kan hamna i riskzonen. Att reparera de skadorna i 

ett senare skede gör att kostnaderna för samhället kan bli mycket höga. Nu behö-

ver det inte nödvändigtvis vara så att ensamförsörjare, alltså just den grupp, som 

ger sina barn en torftig uppväxt. Att leva i ekonomisk utsatthet i fattigdom, det 

skapar stress som i sin tur påverkar hälsan och bl. a psykisk ohälsa.  

Förra veckan meddelade socialparlamentet i Sverige att de skall göra en utred-

ning om ensamföräldrar. Utredningen ska titta på ensamföräldrarnas ekonomi 
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och hur man bäst kan tillgodose barnens behov. Jag hoppas att vår regering också 

snarast kan ta fram direktiv för en motsvarande utredning. Vårt samhälle har inte 

råd att låta barn växa upp i fattigdom, vare sig de barnen växer upp med en, två 

eller fler föräldrar. Däremot vet vi att från den senaste lågkonjunkturen blev en-

samförsörjarna de stora förlorarna ekonomiskt. De är nu också i ett sämre ut-

gångsläge när vi går in i nästa ekonomiska kris.  

Därför, herr talman, föreslår vi att lagtingen till landsskapregeringen hemstäl-

ler om att ÅSUB:s uppdrag att följa upp rapporten från 1993 om ensamförsörjares 

ekonomiska och sociala ställning.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som den socialdemokratiska lagtings-

gruppen tar upp. En fråga som det inte diskuteras så mycket om i det åländska 

samhället. När man diskuterar den generella välfärden så kan man konstatera, 

som man också konstaterar på andra håll, att vi ger för mycket till dem som inte 

behöver och för litet till dem som är verkligt utsatta. Det här är en utmaning och 

det ställer stora krav på de system som vi har.  

Basen för landskapsregeringens arbete med att försöka hitta system och lös-

ningar är just ÅSUB:s utredning, Ekonomisk utsatthet och social trygghet, som 

gjordes under 2007. Där har landskapsregeringen gått vidare och kartlagt handi-

kappades situation på Åland, också de en grupp som lever under mycket knappa 

omständigheter. 

Nästa del i landskapsregeringens plan är att försöka kartlägga hur familjer har 

det som har funktionshindrade barn. Det blir landskapsregeringen nästa steg. Jag 

utesluter inte att vi går vidare och tittar på ensamförsörjarnas situation och som 

ltl Carina Aaltonen påpekade att faktum är att det finns barn och ungdomar som 

lever i torftighet och fattigdom.  

Samtidigt så vet vi vad vi behöver göra. Det handlar om barnbidrag, bostadsbi-

drag och utkomststöd. Tittar man på den statistik som finns på Åland så ser man 

att trots att de som lever under relativa fattigdomsgränsen ofta är kvinnor, så ser 

att den grupp som använder utkomststöd mest frekvent är faktiskt män i åldern, 

om jag kommer ihåg rätt nu, 30 år – 50-60 år ungefär.  

Det finns också ett stort arbete att göra politiskt som flera lagtingsledamöter 

har påpekat och en sådan sak är faktiskt arbetsvärdering. Tittar man på den 

sammanlagda statistiken som finns, när det gäller Åland, så kan man se att lågin-

komsttagare på Åland är till stor utsträckning kvinnor. Ser man på förmögenhet 

och egendomar så är kvinnorna också väldigt lågt representerade. Jag tar till mig 

motionen och den diskussion som har varit.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr Talman! Jag tackar för det här stödet. Vi delar samma värderingar och 

uppfattning i den här frågan, minister Sjögren och jag. De grupper som man 

nu ska titta på, de funktionshindrade och deras familjer, är naturligtvis vikti-

ga målgrupper. Den har gruppen som jag tar upp, ensamförsörjande och de-

ras barn, borde få komma snabbt med i prioteringsordningen och få undgå 

en utredning från ÅSUB så snart som möjligt. Fortsätter den här ekonomiska 

krisen så är det större risk att de går ut ur den här krisen som ännu större 

förlorare och de som drabbas mest i vårt samhälle. Så det finns anledning att 

skynda på den här processen.  
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ser man till de första åtgärderna, före landskapsregeringen 

gjorde på basen av ekonomisk utsatt och social trygghet, så var det just den 

här gruppen som man lyfte upp och som jag, om jag minns rätt, stöddes av 

ett enigt lagting. Man förbättrade barnbidraget och man gjorde också vissa 

justeringar i utkomststödet, beräkningsgrunderna för det. Jag tror att det 

finns anledning att återkomma. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jodå, det finns definitivt anledning att återkomma. Jag vet att här i salen är 

de flesta av oss kommunalpolitiker också, likaså minister Sjögren. Det man 

borde vara medveten om är att även vi här från lagtinget gör vissa överfö-

ringar, såsom högre bostadsbidrag eller högre barnbidrag, så när man sedan 

går över till den kommunala sektorn och höjer sedan på avgifterna eller till 

ÅHS och höjer på avgifterna på läkarbesök, så äts det där lilla tillskottet upp 

som man har gett härifrån. Vi borde vara väldigt medvetna om vad vi gör när 

vi också tar beslut om höjda avgifter. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Den uppfattningen delar jag. När man tittar på ena sidan ett 

lågt skattetryck och så kompenserar man det med höjda avgifter. Det finns 

definitivt ett resonemang att föra, inte bara på landskapsnivå utan också på 

kommunal nivå. Samtidigt som vi vet att den sociala sektorn är ett stort svart 

omättligt hål, vi ligger efter i lagstiftning, samtidigt som vi vet hur den eko-

nomiska realiteten ser ut just nu för landskapet och för kommunerna. Det 

gäller också försöka prioritera och fundera vilka reformer man skall göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till fi-

nansutskottet.  

 

Remiss 

3 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en åtgärdsplan inom ÅHS (HM 
14/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr Talman! Ålands Framtid har haft många motioner, under de snart sex år vi 

har varit här i lagtinget, som har berört ÅHS. Ni har givetvis mycket fiftativt för-

bättrat vården men ett genomgående syfte med de här motionerna har också varit 

att få bättre ekonomisk styrning på verksamheten.  

Ser vi på de styrinstrument som lagtinget har till sitt förfogande så har vi för-

stås hälso- och sjukvårdsplanen. Jag hör till dem som tycker att väldigt trubbigt 

instrument. Ett instrument som är svårt att styra en sådan här organisation via. 

Man pratar mycket att hälso- och sjukvårdsplanen skall bli ett dokument mellan 

beställare och utförare. Jag tror att det återstår mycket arbete på planen innan 

den får den rollen.  
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Ytterligare styrinstrument är förstås möjligheter att medverka inom ÅHS:s sty-

relse. Det har jag redan många gånger sagt att Ålands Framtid har konsekvent 

lämnats utanför av den här landskapsregeringen, så det gör förstås att vi har säm-

re inblick än andra i styrelsen. Samtidigt vill jag säga att det resonemang som har 

förts om oppositionen skall vara med eller inte vara med i styrelsen så vill jag säga 

att jag förstår att det finns goda motiv från båda sidor. Skulle man sitta i land-

skapsregeringen, jag vet själv att man har resonerat på det sättet, att få ÅHS att 

fungera på bästa sätt, så är det viktigt att regeringen har folk som man vet att ser 

till att den politik man slår fast kan förverkligas fullt ut. Samtidigt som vi har en 

så stor del av landskapet budget som just går genom ÅHS, om oppositionen helt 

och hållet skall ställas på sidan så blir det ett kraftigt demokratiunderskott. Jag 

har förståelse för de synpunkter som har förts fram från båda sidor. Det är inte 

alldeles enkel ekvation.  

Herr Talman, för att återgå till oppositionen, oavsett styrning eller utebliven 

styrning, så kan man konstatera att Ålands hälso- och sjukvård har haft en otrolig 

kostnadsutveckling. Den här byggcirkusen som har pågått i många år har nämnts. 

Nu hann inte jag idag ta fram siffrorna på hur mycket det har satsat där under 

t.ex. en tio års period. Jag tror att vi kanske pratar om två gånger ett KK-hus eller 

Kongress- och Kulturhus som vi just har färdigställt. Det är oerhörda belopp som 

har gått igenom där utan att man många gånger har fått svar på de centrala frå-

gorna; blir det en bättre och blir det en mera kostnadseffektiv vård? Jag tror att 

läkare skall vara läkare och inte byggingenjörer och inte ekonomer, till det behö-

ver man ha en speciell kompetens för till att handha. 

Jag nämnde att ÅHS har haft en otrolig kostnadsutveckling. Finns då det eko-

nomiska tänkandet, som bör finnas, i en sådan här organisation? Jag säger inte 

kategoriskt att finns det inte, men jag tror inte att det finns den kostnadsmedve-

tenhet som borde finnas.  

Vi såg bl.a. här, för ett par tidningar sedan, en kirurg som ondgjorde sig över att 

det skulle få katastrofala följder om man sparar in, om jag inte minns fel så var 

det 60 000 euro, som skulle besparas på den enheten. Det om någonting visar att 

man reagerar med ryggmärgen hela tiden och tar till överord och försöker skydda 

de revir som man har inom den här organisationen, och det är inte bra.  

Redan år 2003, första året vi kom in, så motionerade vi om att man borde ta in 

en utomstående konsult som granskar att ÅHS drivs på ett så kostnadseffektivt 

sätt som möjligt. Märkväl, en ekonomisk bevandrad organisations konsult, där 

man skulle gå genom på samma sätt som man gör inom de flesta organisationer 

man granskar. Är verksamhets målsättningar de rätta, har man slagit fast rätt 

verksamhets målsättningar? Man har kommit fram till att, ja, det har man gjort, 

och då är för följande fråga hur har dessa uppfyllts? Sedan, kan man ta ställning 

till vilka resurser både ekonomiska och personella som behövs för att man skall 

kunna uppfylla de här verksamhetsmålsättningarna.  

Det är så, herr talman, att vi vill alla ha en så god hälso- och sjukvård som möj-

ligt. Jag tror att nu, mer än någonsin, så krävs det en preciserad åtgärdsplan över 

vilken nivå vi skall ha på sjukvården på Åland och vad som skall utföras utanför 

landskapet. Det är självklart att ett sjukhus med befolkningsunderlag på 27 000 

människor inte kan utföra allt. Därför krävs det noggranna, inte bara medicinska 

utan också ekonomiska övervägande av vad vi klarar här hemma. Vi har erfarit att 

det är upp till remitterade läkare att avgöra var vården ska ske utan dess mera 

riktlinjer. Investeringar i utrustning och apparatur sker också, utan den nödvän-
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diga gränsdragningen mellan vad som ska göras här på Åland och vad som skall 

remitteras bort, finns fastslagen. Det är verkligt förvånande.  

Vår tro att det är viktigt att man får till stånd den nödvändig avgränsning just 

över det jag nämnde.  

Med anledning av det, så hemställer vi att landskapsregeringen tillser att ÅHS 

inför en tydlig och preciserad åtgärdsplan över vilken nivå sjukvården skall ha på 

Åland och vad som skall utföras utanför landskapet. 

Ltl Gun Carlsson replik 

Herr Talman! ÅHS kräver många diskussioner, ja, det tycker jag är riktigt 

men samtidigt så är det inte så att en sådan här åtgärdsplan skulle lösa all-

ting heller. Vårdens möjligheter idag är oändliga, mycket tack vare den me-

dicinska tekniska utvecklingen. Det går att göra nästan vad som helst. Beho-

ven sammanfaller inte alltid med möjligheterna, de verkliga behoven är nå-

gonting annat. Sedan framförallt, det viktigaste i den här balanseringen, är 

resurserna. Hur skall man få resurserna att räcka till? Idag pågår det arbete 

inom ÅHS som kallas styrkort, d.v.s. man vill försöka styra upp verksamhe-

ten, utifrån alla små enheters verkliga verksamheter och verkliga uppgifter, 

vad man förväntas göra. Det är någonting som jag tror kommer att ligga 

ganska nära det här som efterlyses. Problemen inom ÅHS är ju den här star-

ka specialiseringen som finns idag. Läkarna idag kan allt mera om allt mind-

re. Dom får smalare och smalare kompetenser och kunnigheter. 

Talmannen  

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sistnämnda är ett stort bekymmer för hälso- och sjukvården i alla sam-

manhang där man inte har de befolkningsunderlaget att man kan få de här 

storleksvinsterna som man kan få i andra sammanhang.  

Ltl Gun Carlsson, givetvis är det inte så att den här motionen skulle lösa 

allting. Jag tror inte ens, som vi har motionerat om tidigare att man skulle ta 

in en verkligt duktig organisationskonsult och titta igenom den här organisa-

tionen, att det heller skulle lösa allting men det skulle hjälpa till. Det vi hem-

ställer om i den här motionen skulle leda till en nödvändig avgränsning, som 

jag tror att behövs för att det krävs nog en styrning här. Är det så som vi har 

erfarit d.v.s. att man gör en investering i utrustning och apparatur utan att 

den här avgränsningen finns fastslagen, så kan det kan bli väldigt ogenom-

tänkta investeringar. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr Talman! Jag är inte så säker på att man gör några många sådana inve-

steringar d.v.s. bara utifrån att man vill ha någonting. De brukar vara väl 

motiverade och man brukar nästan alltid beakta om de på något sätt under-

lättar. Man behöver kanske inte skicka bort alla på den ena eller andra un-

dersökningen. Så man har nog alltid det med sig, det vill jag påstå.  

Det som jag tror att man måste mer och mer diskutera, det är att man 

borde fastställa en nivå, på vilken nivå samhället kan erbjuda vård. Man kan 

inte bjuda all vård, eftersom jag sade redan från början, i min första replik, 

att möjligheterna är nästan oändliga idag. Man måste våga sätta en gräns att 

det här kan samhället erbjuda. Varsågoda, och är ni inte nöjda så finns det 
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andra möjligheter. Det kommer alltid att finnas andra möjligheter i världen 

idag. Det är en större diskussion som jag inte heller tänker kanske reda ut 

idag mera. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt att det är en större diskussion. En diskussion som vi kan ham-

na i snabbare än vad vi tror. Det här förslaget som vi lägger här så skall se 

som hjälp på vägen, att man nu inte hamnar snabbare än vad vi skulle behö-

va in i den diskussionen. Sist och slutligen är det precis som Ltl Gun Carls-

son sade, att det handlar om resurser, hur resurserna ska räcka till. Jag tyck-

er att det är viktigt att de resurser som finns idag och som vi vet kommer att 

minska, att de används på ett så optimalt och bra sätt som möjligt. Det är det 

som den här motionen syftar till. Det löser inte allt, men jag tror att det är en 

god hjälp på vägen. Jag hoppas att man i utskottet tittar på det på ett seriöst 

och bra sätt. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr Talman! Det går mycket pengar åt inom ÅHS, tycker en del. En del 

tycker t.o.m. att det går för mycket pengar. Men när någon verksamhet sättes 

under lupp blir det minst sagt storm. Då skall inte den verksamheten röras. 

Kort och gott kan man säga att det finns mycket åsikter om och runt ÅHS. 

Särskilt från dem som inte är med och försöker driva det här arbetet och sätt 

att prioritera. I styrelsen bedrivs inte någon särskild oppositionspolitik. Det 

försöker vi att bedriva här i salen, om det finns anledning till det. Vad beträf-

far den här motionen, inom ÅHS har den här frågan väckts tidigare under 

det här året. Ledningsgruppen har i uppdrag att utföra ett liknande arbete. 

Det kunde utskottet bekanta sig mera med det redan igångsatta arbetet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Självklart, ingen är gladare än jag om det här nödvändigt arbete och som jag 

uppfattade att vtm Gun-Mari Lindholm också tyckte att det var ett bra för-

slag. Om det redan är på gång ingen är gladare än jag. Då blir det troligtvis 

än snabbare resa ner i de runda arkiven än vad det brukar bli i vanliga fall 

med de hemställningsmotioner vi ställer. Sedan den här stormen som vtm 

Gun-Marie Lindholm nämnde, beror det mycket på att vi har det väldigt bra i 

det här samhället. Vi är inte vana med sämre resurs tilldelning. Det finns 

också, som jag ser det, ett revirtänkande fortfarande i den här organisationen 

efter alla dessa år. Var och en ser till sitt eget revir och kan inte tänka sig till 

att ge avkall på någonting.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När man skall försöka göra prioriteringar, åtminstone strukturella 

förändringar och man skall försöka prioritera olika verksamheter så bli väl-

digt mycket diskussioner. Eftersom det här en väldigt angelägen verksamhet 

för de flesta ålänningar, för att inte säga alla. Det är ett högt prioriterat om-

råde och det är det som gör det så väldigt svårt och sårbart. Vi såg senast här, 

när man på norra Åland och från skärgården hade samlat ihop 3050 namn 

som överräcktes senaste fredag för att man då inte skulle röra verksamheten 

på norra Åland och den hälsocentral som finns i Godby. Det fanns inte ens 

sådant beslut eller ens diskussion på styrelsenivå utan det var någonting som 
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man helt enkelt bara hade tittat på om det fanns någon möjlighet att göra 

strukturella förändringar, vad den verksamheten beträffar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi känner alla till att det blir lätt debatt i det åländska samhället. Det kanske 

är bra i och för sig, det skulle vara värre om det skulle vara en kompakt tyst-

nad. Jag vill klargöra en sak att orsaken till att vi lägger den här motionen är 

ju inte att vi vill ÅHS någonting illa eller att vi vill försämra vården för ålän-

ningarna, utan tvärtom. Såsom vi skriver i motionen så upplever vi att land-

skapets ekonomi är ganska långt i fritt fall. Om man inte gör någonting, över 

huvudtaget, så vet vi ju alla att finns det inte pengar att betala så inte kan 

man börja ta upp lån till den löpande driften för ÅHS, då hamnar vi i en oer-

hörd svår situation. Det viktiga och det centrala med det här förslaget är ju 

att resurserna används på bästa sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl replik  

Tack herr Talman! Det är ju mycket viktigt det här med kostnadsökningen 

inom ÅHS och att man försöker hålla sig inom de ramar som ges. Nu har 

man från landskapsregeringen gett vissa ramar. Från styrelsens sida har vi 

också sagt att man måste titta på vad man kan förändra. Ledningsgrupperna 

får i uppdrag att titta på strukturella förändringar medan man på avdelning-

arna har fått budskap om vad som behöver sparas och hur mycket. Persona-

len där skall också titta på hur man kan göra och vad man kan göra för för-

ändringar. Det görs en hel del, men det är förstås inte lätt.  

Sedan nämndes det också här om en viss kirurg, som gick ut i tidningen 

med vad man behövde, att det var en katastrof om man inte fick pengarna. 

Det var väl kanske inte visserligen så bra att kommunicera via tidningen, 

men den kirurg är ändå en expert i ortopedi och är anställd då för att utföra 

sådana operationer. Där skall man också utvärdera om det är vettigare att 

hålla dessa hemma än att skicka bort. Det är sådana avvägande som måste 

göras och som också tar tid. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr Talman! Vi kanske litet börjar hamna in på personliga planet. Jag vill 

inte peka ut speciella personer som inte kan försvara sig i det här forumet så 

vi lämnar det. Men det som jag tror att är viktigt, oavsett vilka beslut man 

tar, att man får ner en genomgående kostnadsmedvetenhet i den här organi-

sationen. Vi vet ju att förbrukningsmaterial, mediciner och förnödenheter är 

stora kostnader i den här organisationen. Visst är det, som Ltl Dahl säger att 

det görs en hel del. Att få ner den här kostnadsmedvetenheten i organisatio-

nen, det måste vara någonting centralt för styrelsen. Motionen tar sikte på 

något annat. Vad skall vi genomföra här på Åland? Vad skall vi remittera 

bort? Där skulle det vara intressant att höra vad Ltl Dahl tycker. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr Talman! Det är klart att det är viktigt att utröna vad vi ska 
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Skicka bort och vad vi ska göra hemma. Vi måste också få siffror på det och 

det är det vi försöker i styrelsen just nu när det gäller t.ex. de ortopediska 

operationerna, att vad ska vi ha hemma vad skall vi skicka bort? Det håller 

på och jobbas med det också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr Talman! När vårens hemställningsmotions flod inleddes så sa jag att det är 

mycket positivt med hemställningsmotioner för det bli ofta en allmän politisk de-

batt med aktuella ärenden och saker i det åländska samhället. Vi vet alla hur det 

ekonomiska läget ser ut . Det är mycket kärvt och svårt. Landskapsregeringen har 

sagt att hälso- och sjukvården fortsättningsvis är högt prioriterad. Men läget är på 

det viset att ingen slipper undan. ÅHS ska också spara. Det är en av de svåraste 

sakerna att genomföra, att spara på kärnverksamheten. När det gäller ÅHS, sade 

jag också i tilläggsbudgetsdebatt, att ÅHS skall man egentligen jämföra med en 

humla. ÅHS borde egentligen inte kunna flyga. Det är ett litet, litet centralsjukhus 

och en hälso- och sjukvårdsorganisation mitt i Östersjön. Det finns stora och svå-

ra utmaningar för ÅHS, inte bara ekonomiska.  

När det gäller att styra en hälso- och sjukvårdsorganisation överlag, så kan man 

säga att det är också väldigt svårt. Dels på grund av strukturer och dels svårighe-

terna att stycka upp saker och ting i ekonomi, när det handlar om människors häl-

sa och tillgång till vård. Vi har också, som Ltl Gun Carlsson påpekade, den medi-

cinska utvecklingen, kostnaderna för medicinerna, vi har också demografin, den 

åldrande befolkningen, som ställer ÅHS och hälso- och sjukvårds organisationer 

överlag runt omkring i Norden, för stora utmaningar. Jag kan också understryka 

det som vtm Lindholm tog upp. Man har väldigt ingående och noga diskussioner i 

styrelsen där man försöker vända och vrida på alla olika möjligheter och hur man 

kan utveckla organisationen.  

I senaste styrelsemöte framhölls det att man borde ha någon form av seminari-

um, dels på grund av det ekonomiska läge, men också på utvecklingen av ÅHS. 

Det är någonting som landskapsregeringen till fullo stöder. Vi har t.o.m. skrivning 

i landskapsregeringens handlingsprogram att man borde ha någon form av tanke-

smedja inom ÅHS. För, förutom den ekonomiska situationen, så borde vi diskute-

ra oss in i framtiden; hur skall vård utom Åland se ut? Hur skall vi kunna uppfylla 

rekrytering? Vad skall vi ha för beredskap i skärgården? Hur skall vi förhålla oss 

till det faktum att läkare blir mer och mer specialister på smala områden? Hur 

skall vi tillgodo se transporterna? Det finns otroligt mycket frågor för ÅHS och 

stora utmaningar att ta sig an. 

Om man tänker sig ett sådant scenario att vi skulle ha en minimi av sjukvård på 

Åland, så skulle vi i princip kanske bara ha äldreomsorg på Åland och ha stora 

Super Pumor på flygfältet som kunna transportera folk direkt till akutsjukhus till 

Stockholm, Uppsala, Helsingfors eller kanske till Åbo.  

Det är extremt viktigt akutsjukvården fungerar. Har man en akutsjukvård så 

behöver man ha kirurger, man behöver ha medicinare, man behöver ha tillgång 

till operationssalar, man behöver också ha ett BB. Det finns stora utmaningar.  

När det gäller att prioritera inom hälso- och sjukvården så är det en sak som är 

väldigt lätt att göra ett teoretiskt plan men ganska svårt på ett praktiskt plan. Jag 

tar det naturligt att man ser över de här driftskostnaderna och kostnadsstruktu-
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rerna. Det vet jag också att den diskussionen pågår inom ÅHS och avdelningarna 

är involverade. När det är gällt att prioritera så handlar det om att prioritera pati-

enter och jag har litet följt diskussioner som man har haft i Sverige. Där diskute-

rar man helt kallt på det viset att skall man operera sig för starr så kanske man 

bara blir betald för ett öga. Man får inte operera hjärta efter att man fyllt 70. Så-

dana krassa saker visar hur svårt det är att prioritera patientgrupper inom hälso- 

och sjukvården.  

Några kommentarer till det som ltl Andres Eriksson benämnde som byggcirku-

sen inom ÅHS. Det är helt sant och riktigt att tidigare landskapsregeringar och 

också den här landskapsregeringen också prioriterar att göra ombyggnationer i 

ÅHS. Under förra mandatperioden hade vi en ganska ingående diskussion vad 

som stod för dörren, när det gällde ÅHS. Där kan jag berätta att i och med att man 

byggde om köket så har man gjort stora inbesparingar i driften. Man har en myck-

et mindre vatten- och elförbrukning. Här står snart primärvårdsenheten färdig. 

Där har vi inte haft ett fungerande system, vi har inte haft någon enhet. Vi vet alla 

vad som hände med gamla hälsocentralen.  

Nu här i dagarna tog styrelsen beslut, och det skall landskapsregeringen göra, 

att ge grönt ljus att fortsätta med psykiatridelen. Där har man också tittat på och 

ÅHS styrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se vad man kan spara genom 

att flytta verksamheten från Grelsby in centralt i nya psykiatribyggnaderna. Där 

tror man att det rör sig om 200 000-300 000 euro som man kan göra i direkta 

drifters inbesparingar i o m att man centraliserar förvaltningen. 

Nästa på tur inom ÅHS är intensiven, dialysen och Gullåsen. När det gäller in-

tensiven och dialysen tänker man sig att bygga ihop den med akuten. Där tror 

man att man kan göra betydande inbesparingar, när det gäller personalstyrkan. 

Intensiven och akuten är en form av beredskapsavdelningar. Det måste finnas en 

form av grundberedskap samtidigt som det kan vara väldigt ojämnt vad man har 

för beläggning. Som läget är nu, så måste man också dialysera patienter i tre skift, 

vilket är mycket personalintensivt. Man måste betala för kvällsersättningar och 

nattersättningar. Får man en ny dialysbyggnad så kan man koncentrera dialyspa-

tienterna till dagskiftet. Man tror som sagt var, att man kan göra samordningar 

personalen och dessutom frigörs utrymmen för operation. Där tror man att man 

kan operera mycket mera dagpatienter, alltså polikliniska patienter som inte se-

dan har behov att ligga inne på avdelningarna. Ser man på statistik så har ÅHS 

väldigt låg statistik när det gäller dagkirurgi patienter, någonting som också är 

väldigt smidigt både för patienterna och hälso- och sjukvårds organisation. Ja, det 

var lite funderingar. 

Ltl Anders Eriksson replik 

Vi tackar ministern för de funderingarna. När det gäller den här sambyggna-

den av dialys och akut, som ministern nämnde, hon sa att där tror man att 

man kan göra betydande inbesparingar. Jag har noterat många gånger att 

det framförts, när man har haft möjlighet att ta ställning till de här utbygg-

naderna och ombyggnaderna, att man skulle göra inbesparingar. Har det 

följts upp någon gång överhuvudtaget om det verkligen har lett till några in-

besparingar eller inte? Sedan är det, som det har sagts tidigare, att den me-

dicinska utvecklingen har ju lett till att man kan göra så mycket mera idag. 

Jag vet hur svårt det är för en politiker att t.ex. kunna debattera med 

läkarkåren och försöka få ett ekonomiskt tänkande i det här. Sist och slutli-
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gen så handlar det om att finns det inte pengar, så går det inte att göra något 

mera. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr Talman! När det gäller pengar så handlar det faktiskt också sist och 

slutligen om prioriteringar. Landskapsregeringen har sagt att fortsatt högt 

prioriterat är hälso- och sjukvården och utbildningen. Det är liksom basen 

och kärnan i hela verksamheten och hela självstyrelsen, anser också jag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi riktigt tittar på den ekonomiska situationen så har vi ett underskott 

om ingenting görs, märk väl, på ungefär halva budgetomslutningen, tre 

gånger ÅHS:s kostnader. Visst är det, som ledamoten säger, att det är svårt 

att prioritera, men finns det inte pengar så sedan finns det någon möjlighet 

att privatisera överhuvudtaget.  

Det som nämndes här tidigare att man får börja ställa sig frågan vilken 

vård skall samhället erbjuda. Skall det bli så att priset bli satt så de som har 

råd, har råd med hälso- eller sjukvården, eller de som har en god försäkring. 

Jag vill inte ha ett samhälle som ser ut på det sättet. Tittar vi lite på den här 

verksamheten i samband med landskapets ekonomiska utveckling, så står vi 

inför stora bekymmer. Vi måste börja prioritera litet. Den här motionen tar 

faktiskt sikte på att slå fast en gräns. Vad skall vi göra här? Vad skall vi re-

mittera bort? Den problematiken har ministern inte ens berört. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr Talman! Att ingenting görs, när det gäller det ekonomiska läget, är väl 

inget alternativ. Det har i alla fall inte landskapsregeringen framfört. Land-

skapsregeringen har lagt en tilläggsbudget som innebär hårda ramar och 

som också har konsekvenser för ÅHS. Det tog ltl Anders Eriksson upp också i 

debatten att det kommer redan oroliga röster. Det är oroliga medborgare 

som hör av sig, när man ser på operationsavdelningen. Även när det gällde 

Hälsocentralen, som vtm Lindholm tog upp. ÅHS har ett sparbeting som inte 

kommer att bli helt enkelt att genomföra. Det är tuffa tag också för ÅHS. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

social- och miljöutskottet. 

 

 Remiss 

4 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om tolkning vid myndighetskontakter 
(HM 39/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt.  

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr Talman! Här går vi från stort till smått, från ensamförsörjares ekonomiska 

situation, via ÅHS och nu då till tolkning vid myndighetskontakter. Det som är 

gemensamt för de här tre motionerna är att de berör enskilda människor när man 
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är som allra mest utsatt, när man har väldigt ont om pengar, när man sjuk eller 

när man behöver förstå vad som sägs. 

Åland är i dag ett mångkulturellt samhälle. Människor från 82 nationer bor 

numera på Åland. Det tycker jag är fantastiskt. Men det kan också ställa till med 

en del svårigheter. Även om många av dessa nyålänningar kan göra sig förstådda 

på svenska så uppstår de ibland situationer där bristande språkkunskaper begrän-

sar och hindrar personerna att ta del av väsentlig och betydande information i li-

tet svårare ärenden t.ex. när man är sjuk, när man kanske måste besöka polisen, i 

rättegångar, kontakter med myndigheter. För att alla medborgares demokratiska 

rättigheter skall tillgodoses, i synnerhet i särskilt utsatta situationerna, så bör ser-

vice ges på det språk man behärskar till fullo.  

För att klara av att tillgodogöra sig och förstå all information från myndigheter 

krävs ofta fördjupade kunskaper i svenska. Jag menar att vi som har svenska som 

modersmål kan ha svårt att förstå ibland vad vissa texter betyder.  

Tillgången till tolk är en grundlagsrättighet och en samhällsservice som finns 

för att trygga samtliga medborgares rätt att förstå och göra sig förstådda vid myn-

dighetskontakter. Tyvärr finns olika praxis om och när myndigheter anlitar tolkar. 

Det är viktigt att myndigheterna alltid anlitar auktoriserade tolkar. Ibland kan 

personer som flyttat till Åland hamna i beroendeställning till de bekanta som 

hjälper till och tolkar och som genom detta får kännedom om känslig information. 

Detta kan medföra allvarliga konsekvenser för nyålänningarnas, och i synnerhet 

nyåländska kvinnors, rättssäkerhet.  

Till en del myndigheters försvar vill jag påpeka att det finns flera instanser som 

faktiskt använder sig av telefontolkning, vilket precis är som det borde vara men 

det saknas riktlinjer i många fall. Allt för många ad hoc beslut tas. När man skall 

kalla in en icke auktoriserad person som kan språket eller när man ska anlita en 

auktoriserad tolk eller ingen tolk överhuvudtaget.  

Därför hemställer vi om att landskapsregeringen, tillsammans med övriga av i 

23 § förvaltningslagen för landskapet Åland berörda myndigheter, utvecklar rikt-

linjer för anlitande av auktoriserade tolkar, för att trygga samtliga medborgares 

rätt att förstå och göra sig förstådda vid myndighetskontakter. 

Ltl Sirpa Eriksson replik 

Tack herr Talman! Det här är mycket intressant och jag ser framemot att få 

behandla det här i social- och miljöutskottet. Jag har arbetat inom ÅHS 

många år, 12 års tid. Där fungerar det rätt så bra, vad jag i alla fall märkt. 

ÅHS har en lista på språkkunniga ÅHS anställda, som är villiga att tolka vid 

behov. Annars tar man kontakt med en auktoriserad tolk. Jag har inte sett 

några problem. Men det blir intressant att kontrollera upp det här. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

På vissa ställen fungerar det här bra. Man har rutiner för det, men på andra 

instanser kan man anlita i princip vem som helst som kan språket. Så ska det 

ju inte vara. Jag ser också fram emot en behandling av det här i social- och 

miljöutskottet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

social- och miljöutskottet. 
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Remiss 

5 Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion om miljövändlig städning (HM 2/2008-
2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr Talman! När lagtinget i förra veckan godkände en motion om förbud mot 

tvättmedel med fosfater så sa jag att vi kommer att återkomma till konkreta sak-

frågor som har miljönytta. Det här en sådan som presenteras i den här motionen. 

I allt fler åländska hushåll, närmare 50 % i de åländska hushållen, städas det 

idag utan kemikalier och enbart med fiberredskap, vatten och naturliga medel så-

som t.ex. olivtvål. Jag hör själv till den här gruppen av hushåll och har enbart po-

sitiva erfarenheter av det, jag tvättar och städar med det här städsystemet. Det 

finns många goda exempel t.ex. så har jag ingen bottenfärg på båten utan jag tvät-

tar båtbotten med de här verktygen på ett sådant sätt som man inte kan göra an-

nars. Man är tvungen att måla botten om man inte har tillgång till det här. Det är 

ganska anmärkningsvärt. Detta möjliggörs genom nya städsystem som baserar sig 

på den här nya tekniken, som är dels naturliga fibrer men också plastbaserade fib-

rer i olika utformningar, antingen vattenbaserat eller torrstädning. Sådan städ-

ning besparar den åländska vattenmiljön utsläpp och dessutom skapar det en in-

omhusmiljö med mindre främmande ämnen. Forskning visar att många allergier 

uppkommer på grund av att man får i sig kemikalier bl.a. i hemmiljön från bl.a. 

städning med kemikalier. Införande av ett sådant här städsystem i lokaler kan 

man generellt säga att man kan ta bort ungefär 80 % av mängden kemikalier. Vil-

ket är en ansenlig mängd, om man ser till hela landskapets alla fastigheter, som 

skulle övergå till dessa städsystem. Då skulle landskapet dels spara pengar på sikt, 

dels utsläpp till vattenmiljön och medverka till att de här kemikalierna inte finns i 

inomhusmiljön. Det vet vi alla att en stor del landskapets fastigheter är kontorsut-

rymmen där då landskapsanställda tillbringar en tredjedel av sina liv, kan man 

säga, av arbetstiden i stor utsträckning. Då är det väldigt viktigt med inomhusmil-

jön.  

Det är så att det här städsystemet som jag sa används av en stor del av Ålands 

befolkning och det är också så att Åland är ytterst framgångsrikt. Åland används 

som exempel och marknadsförs runt om i världen som det goda exemplet. Varför 

skulle då landskapet då kunna haka på den här trenden och till och med gå i brä-

schen för den? Det här är en ganska stor utmaning som jag föreslår, ett nytt städ-

system, det handlar inte bara att köpa utrustning utan det handlar fram för allt att 

delvis lära om personal, lokalvårdare och andra som städar i någon utsträckning. 

Det handlar mycket om kompetens. Men som sagt så tror jag att själva omställ-

ningen inte behöver kosta så mycket, det finns säkert intresse från leverantörers 

sida att få fram det här. Det som är viktigt är att man lär ut den här kunskapen för 

det handlar om kunskap att byta städsystem. Vad jag förstått idag så finns det 

ingen enhetlig linje i landskapets fastigheter utan det är mycket upp till de enskil-

da lokalvårdarna. Det städas på olika sätt, med olika frekvenser, enligt olika städ-

dimensioneringssystem runt om i landskapets olika fastigheter. Så det kanske 

också finns annat man kan dra nytta av vinsten man kunde uppnå om man skulle 
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se på all städning i landskapets alla fastigheter. Det kanske är en sådan här grej 

som kunde samordnas så här i finanskristider och göras billigare.  

Bara inom ÅHS Så finns det ett 70-tal lokalvårdare som jobbar med städning. 

Där är det väldigt viktigt i sjukhusmiljö, men också om man räknar in alla som 

städar skolor och centralförvaltning o.s.v. så är det stor resurs och viktigt att städ-

ningen är effektiv. 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer hos 

landskapsregeringen om att städningen av landskapets fastigheter ändras så att 

den baseras på naturliga medel och fiberredskap.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr Talman! Min uppfattning är att det här är redan en pågående tyst liten 

städrevolution. Den erfarenheten jag har nu från förvaltningen, från daghem 

och från skolor också från ÅHS att man i mycket stor utsträckning använder 

fiberdukar och man fullständigt minimerar sin kemikalieanvändning. Jag 

tycker att initiativet är bra och det skulle vara en viktig del att få helhetsbild 

av situationen och ett led i landskapsregeringens arbete med hållbar utveck-

ling. Det skulle vara att ta ett helhetsgrepp om det här, ett litet men viktigt 

steg i pariteten med det beramade Vichybeslutet. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr Talman! Det är viktigt att ha ett metodiskt tillvägagångssätt när man 

gör sådana här förändringar. Att förbjuda mineralvatten var kanske inte så 

klokt, men däremot borde man ha förbjudit mineralvatten som inte är till-

verkat i Husö.  

När det gäller städsystem, så visst vet jag också att det förekommer sådana 

som städar delvis med fiberredskap, men man kanske inte har minskat på 

kemikalieanvändningen i så stor utsträckning som kunde göra. Om man 

skulle ta ett helhetsgrepp på städningen och metodiskt utbilda alla och byta 

ut all utrustning i ett svep, så kunde man få den verkliga miljönyttan. Då får 

man också den verkliga ekonomiska nyttan av det här. Man genomför den 

här reformen och man skall inte behöva smyga med det här. Man tar ett be-

slut och så tar man fram planer för hur personalen ska utbildas och så gör 

man den här förändringen. Då blir man verkligt viktig i hela världen om man 

tar bort städkemikalierna i landskapet alla fastigheter. 

Ltl Åke Mattsson replik  

Tack herr Talman! Obundna har för vana att man kommer med en motion i 

den riktningen. Vi har den här tidigare med fosfater i tvättmedel, som föll oss 

på läppen i social- och miljöutskottet och den godkände vi. Det här är ett bra 

initiativ att man väcker den här frågan och lyfter den. Men den här klämmen 

känns litet främmande för att godkänna den rakt av. Men jag tycker att det är 

bra ändå att man tittar på de här frågorna och att man åtminstone gör en ut-

värdering, att vad skulle det innebära om man gick över till den här typen av 

städning? Jag tror att det kan vara angeläget, för man använder alldeles för 

mycket kemikalier helt i onödan. Sedan kan det finnas inom sjukhusmiljö, 

som också Sundman var inne på, att där krävs det, jag är ganska övertygad 

om, vissa former av kemikalier för att det skall vara sterilt och rent. Det vik-

tigaste är att man har en trivsam och ren miljö. Kan man göra det på det här 

sättet, så är detta det bästa. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Vi försöker upprätthålla den här fina vanan att komma med konkre-

ta miljötips. Det är tacknämligt om utskottet kan behandla den här motionen 

lika positivt som man behandlade den tidigare som jag nämnde i mitt anfö-

rande, nämligen så att man kanske ändrar litet i klämmen om det riktigt fal-

ler utskottet på läppen. Det är fullt möjligt också i detta fall. Jag är helt över-

tygad om och har insikt om vad det här skulle innebära. Jag tror inte att man 

behöver utreda det närmare, om man skall göra det, men hur man skall göra 

det behöver man givetvis funderas på innan man drar i gång hela projektet. 

Det kanske kunde ha stått i klämmen, men det står utskottet fritt för jag har 

inga upphovsrättsanspråk på klämmen. Varsågoda och ändra. 

Talmannen 

Repliken är därmed avslutad. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet. 

 

Remiss 

6 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ett pensionstillägg (HM 35/2008-
2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Aaltonen 

Herr Talman! På grund av ledamot Sundbacks frånvaro i dagens plenum så före-

slår jag att denna motion bordläggs till den 3 juni. 

Talmannen 

Förslag om bordläggning till den 3 juni. Kan det också understödas av någon vänligen? 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr Talman. Jag ber att få understöda Carina Aaltonens förslag om bord-

läggning av ärendet. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet. Ltl Carina Aaltonen understödd av vtm Gun-Mari Lindholm har 

föreslagit bordläggning till den 3 juni. Ärendet bordläggs till den 3 juni. 

 

Remiss 

7 Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion om solceller på lagtingets tak (HM 44/2008-
2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr Talman! Jag tror att det här är min sista motion av alla jag har lämnat in det 

här året och den handlar om solceller på lagtingets tak. Jag skall inte bli så lång-

randig här har jag tänkt. 
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Tillgången till solenergi är globalt sett närmast oändlig och den teoretiska po-

tentialen för att använda solenergi för att generera el och värme är enormt stor. 

Energiproduktion från solen alstrar heller inte några utsläpp. Det blir förstås litet 

utsläpp när man tillverkar de här aggregaten men det är ganska lite. På längre sikt 

kommer solenergi att utgöra ett mycket intressant energialternativ. Det pågår just 

nu en snabb teknikutveckling, vilket redan lett till effektivare produkter och lägre 

produktionskostnader. Genom att installera solceller på lagtingets tak skulle 

Ålands lagting kunna vara ett av de första parlamenten i världen att försörja delar 

eller hela sin verksamhet med solenergi. I ett första skede skulle solenergin kunna 

bidra till plenisalens energibehov. Solceller på lagtingets tak skulle dessutom vara 

en viktig symbolhandling. Det är viktigt att lagtinget är en klimatvänlig förebild 

för privatpersoner, verksamheter och myndigheter med tanke på vår ambition att 

vara pådrivande i arbetet med en hållbar utveckling, särskilt med beaktande av 

den nya visionen om ett grönt lagting.  

Jag kan också nämna att exempelvis flygplatsen i Singapore och den nya termi-

nalen där drivs enbart av solceller, så det börjar bli aktuellt runt om i världen att 

man börjar tittar på det här. Om lagtinget skulle gå in för det här så skulle vi vara 

första parlamentet i världen i alla fall.  

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer att 

landskapsregeringen införskaffar och installerar solceller till lagtingsbyggnaden 

för att tillvara ta den energi som solen ger. 

Ltl Åke Mattsson replik 

Tack herr Talman! En liten fundering kring det här med solceller. Dels skall 

det vara vattenburet att det bara är för värme eller skall det vara el alstran-

de? Vad jag har förstått tidigare har det varit svårt att få ekonomi i solceller-

na. Man tjänar aldrig in solcellerna, överhuvudtaget, på ett sådant här områ-

de. Då det är väl mera att man går i bräschen och då är det viktigt också att 

man gör saker som är ekonomiska försvarbara för en hållbar utveckling. 

Sommarstugor, båtar och på andra områden där det inte finns el, där är väl-

digt försvarbart att man har solceller men annars kan det vara litet dumdris-

tigt att man gör det på ett ställe där det inte ger ekonomisk avkastning och 

inte är ekonomiskt hållbart.  

Ltl Karlström, replik 

Herr Talman! Visserligen är det i det här skedet ganska mycket symbolfråga 

att man visar var skåpet skall stå, så att säga. Däremot håller också de här 

solcellerna att utvecklas enormt. Det är klart att man behöver titta på det in-

nan man lägger in beställningen, om det är ekonomiskt försvarbart eller inte 

men ändock är det en symbolfråga. Jag tycker i alla fall att landskapsreger-

ingen kunde titta på det, eftersom det är de som äger huset idag, som ett al-

ternativ. Om det vatten eller el, så tycker jag att det skulle vara el. Uppenbar-

ligen går det att göra det mera ekonomiskt försvarbart i Singapore, för solen 

lyser mera där under ett helt år än den gör här.  

Ltl Danne Sundman 

Herr Talman! Jag tycker att det här en klockren motion. Det inte är för att den på 

något vis skulle lösa klimatproblemen i hela världen. Det skulle bli en viktig sym-

bol. Man skall aldrig underskatta symboliken när lagtinget själv gör någonting 

med sin fastighet eller när lagtingsledamöter gör någonting. Vi skall inte bara le-

das av folket, vi skall också vara förebilder och gå i bräschen för utveckling.  
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Att lagtinget då skulle ha solceller på sitt tak, som inte bara skulle producera 

den el som behövs här i lagtinget utan när lagtinget inte använder den så skulle 

man producera åt landskapsregeringens hus eller andra grannfastigheter. Det 

gäller förstås att utnyttja resurserna så långt det går. Det skulle vara väldigt vik-

tigt.  

Jag har erfarit att man i kanslikommissionen funderar på de här frågorna, det 

finns utkast i någonting som man kallar för grönt lagting. Förhoppningsvis skall 

man fastslå det om man inte har gjort det redan. Där man då tar fasta på sådana 

här saker som lagtinget kan visa på att vi bryr oss om klimatförändringarna.  

Kuriosa grej är ju att den här fastigheten är byggd på 70-talet och då hade man 

helt andra prioriteringar. Om ni tittar upp i taket så finns det ungefär 70 lampor 

som lyser på er bästa ledamöter. De är 500 watt styck. Vi har 35 kilowatt belys-

ning här i plenisalen och det är ju fantastiskt mycket, det 500 x 70. Samtidigt som 

man installerar solceller och man är där uppe och klättrar så skulle man kunna 

byta ut de här lamporna mot lågenergilampor. Idag finns teknik till lampor som 

tar ner förbrukningen med nästan 90 %. Åtminstone med 50 % helt säkert. Så det 

är en annan symbolfråga som man kunde göra. Men som helhet är den här motio-

nen jättebra. Jag hoppas att man kan titta på den i utskottet. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack herr Talman! Jag vill, som komplettering till det som kollegan Sund-

man sade, upplysa om att lagtinget och kanslikommissionen har på det hela 

taget beslutat att ta ett fastare grepp om hur detta lagtingshus skall renove-

ras och byggas om och över huvud taget disponeras. Vi går in i en ordning 

med mera beställare och utförarstil än vad hittills varit fallet där då land-

skapsregeringens teknik har skött det mesta. Därför ligger den här motionen 

också i tiden, till den delen. För lagtingets makt att bestämma själv har ökat 

och kommer att fortsätta att öka. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr Talman! Det tror jag är en bra utveckling och kanslikommissionen 

kunde då också att överväga att under vägen till att man är helt självförsör-

jande med solceller på lagtingets tak så förbrukar man ju fortsättningsvis el. 

Den kunde köpas in på ett riktat sätt, så att man köper t.ex. åländsk vind-

kraft till lagtingets förbrukning. För åtta år sedan när jag själv var kanslimi-

nister så såg vi till att hela Självstyrelsegården drevs uttryckligen med vind-

kraft. Nu tror jag att det, tyvärr, är avslutat. Det borde man prioritera, det är 

också en viktig symbolfråga i bräschen. Dessutom gynnar man de åländska 

lokalproducerade energialternativen. Det är tips på vägen tills man blir ener-

gineutral här i lagtinget. 

Talmannen  

Replikskifte är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr Talman! Också det här är en aktuell och intressant motion. Det här är ett an-

svarsområde i landskapsregeringen som jag delar med Roger Eriksson, som är an-

svarig för energiplanen. Vi har diskuterat ihop oss litet grann.  

Jag har läst någonstans att den mängd solenergi som kommer in till jordklotet 

motsvarar, med risk för litet felbedömningar, 30 000 gånger det faktiska energi-

behovet som mänskligheten på jordklotet har idag. Någon klok person har också 
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sagt att skulle vi plöjt ner lika mycket ”stålar” på att utveckla solenergin som 

kärnkraftslobbyn har gjort, så skulle vi ha mycket mera effektiva solenergisystem 

idag.  

Igår hade vi fullmäktigemöte i Mariehamn och då tog jag faktiskt upp precis 

den här frågan också när det gäller Trobergshemmet. Staden stå i beråd att bygga 

det nya Trobergshemmet och där är det viktigt att man utgår ifrån att det blir 

energieffektivt och att man el-planerar smart och energisnålt. Även att man tittar 

på möjligheterna på att installera solpaneler på Trobergshemmets tak för att till-

godose verksamheten med varmvatten. Ett litet dilemma har den här motionen, 

när det gäller den största potentialen i dags läge för solceller, är just det här att 

värma bruksvatten som den största effekten kan uppnås. Självstyrelsegården är i 

behov av varmvatten under vår och höstarna, under sommaren har vi sommarup-

pehåll, alltså den tidpunkten som solpanelerna är mest effektiva.  

För övrigt jobbar landskapsregeringen väldigt aktivt med de här energieffekti-

viseringsplanerna. Som ett exempel kan jag ta Åländsk Naturbrukscentrum där 

man håller på och ser över uppvärmningssystemet. Där används flispanna som 

huvuduppvärmningssystem, men man tittar också bruks- och varmvattnet. Man 

har också tittat på att installerat solfångare på växthusen. Det bästa sätt att an-

vända solenergi är just att värma vatten.  

Det här är också ett faktum, som ltl Olof Erland, har tagit upp i flera samman-

hang. Det finns en stor potential för de åländska idrottsanläggningarna att värma 

vattnet med solenergi.  

Det här absolut en viktig fråga och landskapsregeringen tar diskussionen till 

sig. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack fru Talman! Definitionen om hur mycket energi solen riktar mot jorden 

eller omvänt hur mycket jorden tar emot, är det 30 000 gånger behovet eller 

hur mycket är det på någon tidsaxel? Man brukar åskådliggöra det, på ett 

pedagogiskt sätt, på följande vis: Om man kunde ta emot och lagra den 

mängd energi jordklotet tar emot från solen, skulle jordens årsbehov täckas 

på 3 minuter. Där har vi proportionen, men det är ungefär samma beskriv-

ning som 30 000 gånger behovet. Jag håller alltså helt med, det här är en 

fråga om teknik och att komma bort från oljeberoendet, som i sig har blocke-

rat mycket av de innovationer som är nödvändiga att nu gå vidare med. För 

energin finns där. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru Talman! Jag litar på vtm Gunnar Janssons uppgifter. Han brukar ha rätt 

när det gäller siffror. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson replik 

Tack fru Talman! Jag tycker att det är bra att landskapsregeringen har tagit 

de här energifrågorna på allvar, att man tittar igenom det ordentligt. Man 

behöver kanske göra det ytterligare en gång och leta efter de här småsakerna. 

Ser man till den här motionen i sig, om man håller sig till den, så vet jag inte 

om man var positiv från landskapsregeringens sida. För det är så att med da-

gens solceller så är det tio gånger högre att producera el med solceller än vad 
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det är att konventionellt att köpa in elen. Om man har en avskrivning på 20 

år till de här cellerna. Det kanske inte riktigt det som vi behöver ha här på 

Åland, utan att som också ledamoten var inne på, att det är vattenburet som 

är betydligt billigare att installera så att saken kommer framåt. För även om 

man skall ligga på vågens framkant och vara en föregångare så är det viktigt 

att man har en teknik som fungerar och som är bra och klokt. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru Talman! Visst är det på det viset att göra en hållbar investering så hand-

lar både om miljö och om ekonomi. Så det är helt klart. Jag var kanske litet 

otydlig på den punkten. Jag delar, ltl Åke Mattssons uppfattning att det bästa 

sättet att ta till vara solenergi är att värma bruksvatten. Så ser tekniken ut 

idag, och inte att producera el. Landskapsregeringen jobbar med de här frå-

gorna. Ett av de meddelande som kom i förra året var den här omfattande 

energiplanen där den övergripande målsättningen är att Åland ska bli fossil-

fritt eller ha så lågt beroende som möjligt av fossila bränslen.  

Ltl Danne Sundman replik 

Fru Talman! Jag kan också vidimera det av ministerns framförda påstående. 

Jag är uppkopplad så jag kan ”googla”, gör man det så kommer man till 

Greenpeaces hemsida, där Greenpeaces då har de en sådan här definition att 

under en timme på jordens yta mer strålningsenergi från solen än vad hela 

mänskligheten utnyttjar av energi under ett år. Man kan säga att storleks-

ordningen var korrekt i ministerns anförande då det gäller solenergi. Det vad 

jag skulle vilja höra av minister Sjögren, är det jag upptog i mitt anförande 

nämligen den energi som förbrukas i lagtinget på vägen till att man blir själv-

försörjande. Kunde man tänka sig att köpa åländsk vindkraft för att försörja 

lagtinget under den tiden. Är det någonting som landskapsregeringen över-

väger. Det är bara för ministern att få tag i en tjänsteman som kan hålla i 

protokollet, så kan man besluta att göra det om det inte redan är så. Men jag 

tror inte att det är så tyvärr. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

När det gäller både Självstyrelsegården och landskapsförvaltningen är en re-

novering och en ombyggnation aktuell. En viktig och central del i hela reno-

veringen av både Självstyrelsegården och landskapsförvaltningen är ju en 

översyn av uppvärmnings- och ventilationssystem. Jag kan inte uttala mig 

för hela landskapsregeringen, men jag ser det som ett framtidsbeslut att 

köpa vindenergi. Ett beslut som för övrigt ÅHS:s styrelse har tagit. 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad.  

Ltl Olof Erland 

Fru Talman! Jag blev så inspirerad när jag hörde mitt namn nämnas i det här 

sammanhanget, så jag måste göra några kommentarer. 

När det gäller solens kapacitet och värmegenerering, så skulle jag säga att den 

allra viktigaste genereringen av värme, det är när man får uppvärmd jord och 

bergvärme från solen egentligen. Solens värme går via jorden och via berget till 

värmepumpar till vatten i allmänhet. Det är ett bra sätt att lagra värme och att ta 

vara på värme. Sedan finns det förstås teknisk utveckling, solceller och lagring 

med kemikalier, salt o.s.v. Där finns det andra sätt att ta till vara solen. Sedan det 
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som nämndes här om idrottsanläggningar har en viss betydelse på det sättet att 

solenergin, som man tar i solfångare eller solceller är ju för det mesta på sommar-

halvåret när det är mera ljus, inte nödvändigtvis mera värme utan det är ljuset, 

solstrålarna som ger energi. Då kan man fråga sig när det gäller lagtingets energi 

på sommarhalvåret går det inte åt så mycket energi och på vinterhalvåret genere-

rar debatterna energi och värme. Så mycket duschande och sådant är det ju inte. 

Det kanske inte är så bra exempel på att just använda solenergi. Det som är själva 

finessen och idén med idrottsanläggningar och sommarstugor och sådant är inte 

det att man behöver värme på sommaren utan det är det att det duschas någon-

ting fruktansvärt mycket. Tänk er en fotbollsmatch, bortsätt från ungdomslag, så 

är det 22 spelare med reserver och ledare, föräldrar, supporter o.s.v. och många av 

de här skall duscha kanske inte före matchen men åtminstone efter matchen och 

det här är enorma mängder energi, som man lätt kunde bygga ut med hembyggda 

solfångare. Samma sak med alla sommarstugor på Åland, där dusch kanske är det 

viktigaste med litet varmvatten. Där kunde man med mycket enkla medel sätta in 

det här. Har man el till så har man också den här drivpumpen försörjd.  

Rent allmänt tycker jag att solenergi är en underskattad energikälla och sol-

fångare är underskattade. Solceller är på kommande och där kommer vi säkert om 

några år att få mycket effektivare system. Det som är viktigt också för landskaps-

regeringen, som har ett planeringsansvar, att sätta byggnormer och planer så att 

man förbereder sig för den här energiformen. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

 

Remiss 

8 Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion om utvecklande av sophanteringen på 
Åland (HM 15/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Talman! Det är så att det åländska samhället är ett väldigt debattglatt samhälle 

och det är bra. Det har vi konstaterat tidigare. Det är väl få saker som har väckt så 

mycket debatt på de sista två åren, som just sophanteringen. När det gäller MISE 

och debatten runt MISES vara och icke vara så får man väl konstatera att det är 

sällan, som något sjösatts här på Åland, som har hamnat så till den milda grad 

snett, när det gäller att få förtroende hos dem som de skall betjäna. Ledningen 

hanterade i början det massiva missnöjet som var mot MISE genom att nästan 

anse att folk var litet dumma, som inte förstod det fina i det här. Var MISE står 

idag vet inte jag, men det kanske den liberala miljöministern vet. Jag är tacksam 

som jag har sagt tidigare att ministrarna tar del i debatten i de ämnesmotioner vi 

har. Men jag har i alla fall konstaterat att Liberalerna tidigare haft tre olika linjer 

när det gäller MISE men det kanske finns en gemensam linje idag. Det kanske vi 

kan få höra någonting om. Men i varje fall tycker jag att det intressanta vore att 

innan debatten riktigt spårar ur när det gäller själva administrationen av sophan-

teringen så borde man försöka ta sikte på själva grundproblemet d.v.s. sopmäng-

derna. Hur sopmängderna skall kunna nedbringas. Jag hoppas att ingen anser att 
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Åland har fått sin slutgiltiga lösning av sophanteringen genom att vi transporterar 

bort det brännbara avfallet härifrån. Det är absolut ingen hållbar lösning på sikt. 

En egen förbränningsanläggning på Åland har förts upp tidigare i debatten. Då 

har det ofta framhållits att det finns för små avfallsmängder här på Åland. Det går 

inte att få någon ekonomi i en förbränningsanläggning o.s.v. Den här uppfatt-

ningen, som jag har uppfattat att den, baserar sig på en utredning som Marie-

hamns stad för kanske 10-15 år rent av 20 år sedan, det är länge sedan i alla fall 

tekniken har förbättrats avsevärt sedan dess. Norge har gått i bräschen när det 

gäller till att få fram småskaliga förbränningsanläggningar.  

Dagens energipriser har också lett till att det brännbara avfallet på vissa håll 

börjar bli hårdvaluta. 

Frågan om förbränning av kadaver är också fortfarande olöst. Detta är något 

som kunde tas i beaktande i samband med en utredning om en förbränningsan-

läggning för brännbart avfall, där avfallet omvandlas till energi. Dagens debatt har 

rört mycket om energi i olika former. 

Sammanfattningsvis har utvecklingen gått så mycket framåt sedan den första 

utredningen om en förbränningsanläggning gjordes att det är hög tid att ånyo ut-

reda frågan. 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget hemställer hos land-

skapsregeringen om en utredning över förutsättningarna för att anlägga en för-

bränningsanläggning för brännbart avfall. 

Ltl Gun Carlsson replik 

Fru Talman! Det är viktigt att administrationen av avfallshanteringen verkli-

gen inte är slutligt löst, det är alldeles klart. Största problemet där är att från 

början var upplagda för Mariehamns stad. Jag tror att man behöver MISE 

land och MISE stad eller någonting åt det hållet. Det går inte att ha det som 

vi nu har det, det vet vi alla. När det gäller motionen om en förbränning så är 

det en gammal centerfråga, som vi stött i många år och fört fram på många 

sätt. Jag tror också att man får bara inte lämna den frågan. På det sättet 

tycker jag att det är viktigt att social- och miljöutskottet verkligen går framåt. 

Vi måste själva kunna lösa våra avfallsproblem och det löses inte av sig själv. 

Vi måste aktivt göra någonting. Det här någonting som centern har fört fram 

i olika repriser på många sätt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sista så är det mycket möjligt, jag har rent av en viss kän-

nedom om vilka frågor Centern har drivit tidigare. Så kan det kanske vara. 

Skillnaden är den att vi från Ålands Framtids sida, inte vill bara fram frågor-

na, utan vi skulle också vilja få någonting att hända när det gäller det här. 

Tyvärr har vi tillsvidare stått i sådan position att inte kunna påverka det me-

dan Centern har alla möjligheter till att se till att man har fått de här bitarna 

på plats. Men summan av kardemumma är vem som driver och vem som vill 

få till stånd en lösning är kanske är en annan femma. Det viktiga är ändå, 

som jag uppfattar det, att vi är överens och att det finns ingen slutgiltig lös-

ning på sophanteringen ännu i landskapet Åland och att man skulle lägga 

mera energi på att diskutera hur man kan får ner sopmängderna i stället för 

själva hanteringen runt den och till följande MISE debatt. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Fru Talman! Min åsikt var inte att säga vem som gjort vad, utan jag bara be-
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rättade att underförstått skulle man ta det som en motion som Centern har 

viss förståelse för eller stöder rent av. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag förstår inte det underförstådda, alltså det jag skulle förstå, var att Cen-

tern stödde det här förslaget från Ålands Framtid. Tackar för det. 

Ltl Åke Mattsson replik  

Tack fru Talman! Det är viktigt att den här frågan lever och vi kommer att 

titta på den här för det är ganska angelägen och omdebatterad fråga här på 

Åland just nu. Social- och miljöutskottet var och tittade, under förra perio-

den till Gottland, på soporna där och jämförde Ålands situation. Det är mer 

än dubbelt mera innevånare där med övernattade turister o.s.v. och betydligt 

längre och dyrare transporter. Men Gottland såg ingen möjlighet, för 4-5 års 

sedan, i den utredningen som gjordes där, att bränna soporna. Problemen 

var så pass stora. Av de här diskussionerna som ltl Eriksson hade, går det 

inte riktigt så, för det är så att har man en egen sopförbränning minskar kan-

ske inte produktionen av sopor utan det motsatta. Man tycker att jag kan ösa 

på med sopor för de kommer väl till passlig användning. Skall de transporte-

ras bort med färja så lyfts de verkligen fram att medborgarna ser att så här 

mycket sopor producerar vi på Åland och man håller igen på sopproduktio-

nen. Det kan vara en fördel.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den där sistnämnda psykologiska effekten tror jag inte på, för den har jag 

aldrig hört tidigare, mycket möjlig, men jag tror inte på den. Däremot vad 

det intressant det som ltl Åke Mattsson sa. Det kände jag inte till att man 

rent av har jobbat så pass mycket med de här frågorna att man har varit till 

Gottland och studerat tekniken där. Det som kom fram då så talar inte riktigt 

för det här förslaget. Jag skulle hoppas att man från social- och miljöutskot-

tet också kunde ta kontakt till Norge och få reda på vad det är som gör att 

man där tydligen får ekonomi i de här anläggningarna på ett helt annat sätt 

än man får på andra ställen. Det här projektet har oftast fallit på att sop-

mängderna är för små. Vi skall inte starta en förbränningsanläggning och 

konstatera att sopmängderna är för små och sedan börja importera sopor hit 

till Åland för att få ekonomi i vår förbränningsanläggning. Märkväl, det tar 

inte motionen sikte på. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru Talman! Såsom jag sade inledningsvis att frågan lever och att man 

inte får stanna upp. Tekniken går väldigt snabbt framåt på många områden. 

Det här börjar bli fyra år sedan, nästan fem år sedan som vi var till Gottland 

så det kan ha förändrats sedan dess. Det man pratade om förra året, när det 

var representanter från Gottland här, var framförallt det här att man lyfte 

fram, i samband med sopor, den här transporten med färjorna och att man 

försökte få ner sopanvändningen. Det kanske är sådant som man inte har 

marknadsfört tanken tillräckligt tydlig här på Åland hur man skall använda 

den. Transporten på färjor som man är väldigt rädd för. Jag tycker det näs-

tan är värre att man ser att det far dubbla bilar. Folk är upprörda över att ena 

gången kommer Renhållningen i Finström, andra dagen Kuhlman osv. Läg-

ger man ihop de kilometrar som körs på Åland så kanske det är betydligt 
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mera än när vi transporterar bort hårt komprimerade sopor. Färjorna har le-

diga platser just då när sopbilarna kommer, för de far inte under högsäsong 

och när det är fullt på färjan utan de far när det finns plats. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att hos social- och miljöutskottets ordförande finns ett intresse 

för den här frågan, det är bra. Är man inte intresserad så brukar det ganska 

snabbt hamna i ett speciellt soparkiv, som jag brukar nämna. Det finns ett 

intresse och det är precis ltl Mattsson säger att tekniken har gått mycket 

framåt. Jag hoppas att ni försöker pejla runt litet. Mitt tips är att ta kontakt 

mot Norge och ser vad man gör där.  

Vtm Talman Gunnar Jansson, replik 

Tack fru Talman! Jag vill upplysa kollegan Anders Eriksson om att Libera-

lerna har en linje i renhållningsfrågan. Den linjen är väldigt tydlig. Alla män-

niskor i sina respektive hushåll producerar avfall och sopor alla dagar. Där-

för är det en ytterst angelägen uppgift för samhället och dess aktörer att man 

också effektivt, rättvist och kostnadsmedvetet tar hand om detta avfall. Libe-

ralernas åsikt kom senast till uttryck tillsammans med Centern i förslaget till 

tilläggsbudget, som vi debatterade för en vecka sedan. Där framgår väldigt 

tydliga skrivningar om den rollfördelning, som vi vill driva, om kommuner-

nas uppgifter, andra aktörers uppgifter, renhållningsföretagens uppgifter och 

landskapets uppgifter. Avseendes ser skillnader i problemavfall, producent-

ansvar, till behov av en uppgradering och uppdatering av den landskapsom-

fattande avfallsplanen. Det finns ingen orsak att betvivla liberalernas linje, 

den har vi och den driver vi. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru Talman! Det där tycker jag att låter positivt. För de facto så har det fun-

nits tre linjer hos det liberala partiet tidigare där den värderade vtm Gunnar 

Jansson har förfäktat en linje. Det har bidragit litet till det vakuum som har 

varit länge och den litet vildvuxna debatten runt MISES vara och icke vara. 

Är det så, såsom vice talman Jansson säger, och jag har ingen anledning att 

betvivla hans ord, att nu har Liberalerna en linje. Då kanske de här frågorna 

också kan börja gå framåt och det är viktigt för det är hög tid. 

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Fru Talman! När det gäller avfallshanteringsfrågan så är det ett kommunalt an-

svarsområde. I egenskap av landskapsregeringsledamot så har jag inte ens rätt att 

uttala mig t.ex. på MISE stämman. Mitt ansvarsområde i landskapsregeringen är 

miljön och jag har min roll fullständigt klar för mig. Jag verkar för en helhetssyn 

och för samtliga kommuner på Åland, när det gäller avfallshanteringen.  

Det arbete som pågår i landskapsregeringen är att revidera avfallsplanen. Det 

kommer att sändas ut på remiss till samtliga kommuner. Vi skall också revidera 

renhållningslagen.  
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Jag delar motionärernas uppfattning om att man behöver se över sopmängder-

na som vi producerar. Det viktigaste när det gäller sopmängden och våra sopor är 

att de återanvänds, och för det andra att de återvinns, och för det tredje att de de-

poneras eller bränns upp. Jag tror också på att tekniken utvecklas på det här om-

rådet och så har det också gjorts de här senaste åren och det finns all anledning 

för landskapet Åland att följa med vad som händer i utvecklingen av avfallshan-

teringen.  

När det gäller förbränning av kadaver och kadaverfrågan på Åland, så är den 

inte olöst. Det är numera tillåtet att gräva ner självdöda djur. Det är ett speciellt 

undantag som isolerade regioner ha fått och det har också Åland fått. En viss 

mängd av kadaver transporteras bort och det främst från slakterierna. Där gör 

man den bedömningen inom miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna att det är små 

mängder och det förorsakar inget problem.  

När det gäller utredningar om avfallsförbränningsverk på Åland så gjordes den 

senaste faktiskt, om jag är rätt informerad, av AB Skogen för inte så länge sedan. 

Där konstaterade man att det är höga investerings- och driftskostnader i förhål-

landet mängden brännbart avfall som produceras på Åland.  

I landskapsregeringens arbete att ta fram en energiplan så ingår det också att 

utvärdera förutsättningarna för en egen förbränningsanläggning. Alltså det gäller 

att hålla sig ajour med teknikutvecklingen. Det är inte så lätt som det framförs i 

debatten att det skulle vara så enkelt att anlägga ett förbränningsverk på Åland. Vi 

vet vilka svåra och komplicerade frågor det var när man skulle installera och star-

ta upp Haddnäs. Det är väldigt komplicerade frågeställningar. Inte bara när det 

gäller en lämplig lokalisering utan man skall också ha tillgång till fjärrvärmenät, 

kompetent personal, stor mängd avfall som helst produceras vintertid, då energi-

åtgången är som störst. Åland har producerat mest sopor sommartid. Det ställs 

mycket höga krav på rökgasrening men trots det så finns det risker för ökade hal-

ter av giftiga dioxiner i området runt förbränningsverk. Rökgasrester och aska 

måste deponeras någonstans. Idag transporteras dessa rester både från Sverige 

och också från Danmark till Norge, eftersom det inte är möjligt att deponera så-

dana här saker i EU länder.  

Avståndet från Åland till Uppsala är inte alls långt om man jämför med de 

transportsträckor, som avfall transporteras till förbränningsverk inom Sverige. 

Dessutom med hyfsade miljövänliga alternativ om man tänker på sjöfarten och 

färjorna. Faktum är, som motionären också påpekar, att avfallsförbrännings ka-

pacitet är under uppbyggnad både i Sverige och också i Finland. Enligt uppgifter 

har man tagit en ny anläggning i bruk i Riihimäki och man planerar också i Kotka 

och Helsingfors regionen. Även Danmark och Norge som idag förbränner mycket 

av sitt avfall i Sverige håller på att bygga ut förbränningskapaciteten, vilket kan 

leda till att det uppstår ökad konkurrens i Sverige, med sjunkande priser som 

följd.  

Det är betydligt större sannolikhet att det är mera ekonomiskt lönsamt för 

Åland att bygga en biogasanläggning på Åland för omhändertagande av de biolo-

giskt nedbrytbara avfallet, än att transportera bort den rest som behöver brännas. 

Det här är uppgifter och fakta som finns på miljöbyrån.  

Renhållningsmyndigheten, alltså kommunerna ska upphandla olika typer av 

avfallsbehandling. Kommunernas uppgift är att finna det miljömässigt och mest 

ekonomiskt fördelaktigaste lösning för hushållen.  
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Det skulle kunna bli lönsamt att bygga om Mariehamns förbränningsverk, 

d.v.s. ett nytt miljötillstånd och förbättras rökgasrening, kanske även matningen 

skulle behövas göras om. Frågan är då om Mariehamn vill elda sopor i staden.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den sista frågan blev lite hängande i luften och den kan jag omöjligtvis be-

svara. Jag tycker det var flera intressanta synpunkter som miljöministern 

hade. Det är mycket möjligt att det här med biogas är något som kan vara 

ekonomiskt mera lönsamt än en förbränningsanläggning. Den kunskapen 

har jag inte att jag kan säga att det är rätt eller fel. Det som är det viktiga, 

som ligger till grund för den här motionen, är att man får stopp på de här 

borttransporterna av vårt brännbara avfall. Det är inte en hållbar lösning på 

sikt. Inom alla miljösymposium och internationell miljöpolitik går det alltid 

ut på att var och en tar vara på de avfallsrester man lämnar efter sig.  

Jag får återkomma till kadaver i nästa replik. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! När det gäller utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle, så 

ska man ta både miljö och ekonomi i beaktande. Där gäller det för Åland att 

fundera vilken väg man ska gå. Vilket som är ekonomiskt och miljömässigt 

det mest smarta? Miljöbyråns bedömning är, som det ser ut i dagsläget vill 

jag understyrka eftersom tekniken går framåt, att det mest ekonomiska och 

miljömässigt försvarbara skulle vara en biogasanläggning.  

När det gäller avfallshanteringen på Åland så är den extremt dyr. Vi har 

inte deponier på Åland. Allt som inte går att återanvända och återvinna så 

ska deponeras. Det gör vi inte själva på Åland, utan allt ska fraktas bort.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst, värderade minister Sjögren, ska vi använda oss av den smartaste lös-

ningen. Problemet är ju förstås att det tar lite tid att komma fram till vilken 

som är den smartaste lösningen. Jag hoppas att man från social- och miljö-

utskottets sida kan syna det här kortet som vi lägger fram nu med en mera 

småskalig förbränningsanläggning. Att man försöker ta till sig den kunskap 

som synbarligen finns i Norge.  

Ministern sade att frågan om kadaver var löst. Vi skrev i motionen att frå-

gan om förbränning av kadaver är också fortfarande olöst. Jag tror att det är 

den bästa lösningen, även om mängderna inte är så stora så det skapar mil-

jöproblem. Men för dem det berör, när man tidigare vare sig kunde förbrän-

na kadaver eller gräva ner dem, var det helt förkastligt. Den frågan har ju fått 

en lösning. Men inte förbränningen av kadaver.   

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Ja, överlag så blir man ju lite uppgiven, när det gäller den här 

avfallshanteringsfrågan. Vi skulle ha mycket viktiga frågor att diskutera när 

det gäller avfallshanteringen. Vad ska vi göra för investeringar? Vad ska vi ha 

för beredskap? Hur ska vi få ner avfallsmängden? Det stupar på det här 

kompakta missnöjet som finns med den här praktiska avfallshanteringen 

idag. Det tycker jag är ett stort bekymmer och ett underkännande av den 

kommunala demokratin. Att man inte lyckas få den här frågan att fungera. 

Det var fatala missbedömningar, som man gjorde i början, som är oerhört 

svåra att reda upp. Landskapsregeringen har initierat ett möte 14.5 med 
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samtliga kommuner för att diskutera frågor som investeringar, beredskap, 

avfallsplan och renhållningslag. Då hoppas jag på ett stort intresse.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag ska be om att förlänga debatten lite med ett anförande som jag 

först inte tänkte hålla. Det här är en intressant fråga.  

Först en övergripande reflektion, jag hör till dem som alltid tror på ålänningar-

nas förmåga och ser Ålands folk som raketingenjörer. Ålänningarna kan uppnå 

otroligt mycket, flyga till månen om det så vore behov av det. Jag tror också på att 

ålänningarna kunde ha mycket mera självstyrelse och klara av att välja rätt politi-

ker o.s.v. Det finns en fläck på den här skölden och det är när man tar del av hur vi 

inte klarar av vår avfallshantering. Jag skulle gärna vara med och torka bort den 

här fläcken. Den går stick i stäv med min uppfattning i övrigt. Att vi inte klarar av 

en så enkel sak, som att ta vara på vårt avfall. Det är en skrämmande indikator 

över vår förmåga.  

Som politiker har man ofta en uppfattning, den hävdar man i sten. Väldigt säl-

lan vill man aktivt bli övertygad om att man har fel. När det gäller den här motio-

nen så är det så för mig. Jag skulle hemskt gärna vilja bli övertygad om att jag har 

fel och de andra har rätt. Min uppfattning är att det är fullt möjligt att förbränna 

de åländska brännbara resterna av soporna idag. Det blir på tok för dyrt. Det blir 

mycket dyrare än vad det är idag när vi kör dem med enstaka lastbilar till Uppsala 

eller gör något annat med dem. Varför det blir dyrt, ja det är för att skalan är väl-

digt liten, som minister Sjögren var inne på. Vi har förhållandevis lite sopor jäm-

fört med vad man behöver ha för att få en förbränningsanläggning att löna sig. Vi 

lever under en regim med väldigt hårda krav på avgasrening, det tycker jag är bra 

att man har rökgasrening och inte släpper ut miljögifter från avfallsförbränning. I 

och med EU har vi väldigt tydliga krav, vilket gör rökgasreningsprocessen väldigt 

dyr. Det är inte bara en skorsten från pannan, utan det ska vara väldigt avancerad 

rökgasrening om man ska kunna elda de typer av sopor som vi sätter i våra sop-

kassar idag. Det är ett sammelsurium av bränslekvalitéer. Att försöka räkna ut vad 

förbränningsresten är, är inte lätt. Fortsättningsvis använder vi mycket förpack-

ningsmaterial och särskilt när man förbränner dessa blir de giftiga, miljögifter.  

Vi har inget stort behov av värme förutom Mariehamn och möjligtvis några tät-

orter på landsbygden. Mariehamn är redan rätt så välförsörjt med alternativ bio-

energi. Det är också intressant att ställa sig frågan; kan man ha ett sådant här sop-

förbränningsverk inne i Mariehamn, på ett sådant avstånd att man kan ta till vara 

Mariehamns värmebehov? Om man kan sälja värme till Mariehamn, ska man slu-

ta elda åländsk flis i så fall? Skalan är för liten, för att med dagens lösning ska 

kunna genomföras. Då bör man importera sopor. Vill vi importera sopor till 

Åland? Det är väl kanske lite bakvänt. Man kanske kunde ta till vara färjornas allt 

avfall istället för att det körs till Finland eller Sverige, också annat avfall som pas-

serar förbi. Man kunde göra det till en affärsidé. Frågan är om det är de affärsidé-

erna vi ska utveckla på Åland?  

Jag påstår att med dagens tillbuds stående teknik och lösningar går det inte to-

talekonomiskt att elda upp det åländska brännbara avfallet. Jag vill ingenting 

hellre, än att någon visar att jag fel, att det kunde vi göra lokalt här på Åland.  
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Frågar man ålänningarna så vill ju alla ta hand om sina egna sopor. Man kän-

ner att det är fel att belasta någon annan med det avfall man har skapat. Det finns 

säkert 95 % som understöder den åsikten. Ännu har jag inte sett någon lösning, 

som skulle vara tillämpbar på den åländska situationen, med alla förutsättningar 

som finns här.  

Det kanske lite märkligt att folk vill att vi ska elda upp våra sopor. Inte har vi ju 

glasbruk här som smälter ner våra glasburkar och fönsterrutor o.s.v. Det kör vi 

bort. Det är glasbruk någon annanstans som smälter ner det och återanvänder det 

till annan sorts glas eller vad man gör med det. Det finns olika saker man kan göra 

med behandlat glas. Inte återanvänder vi vårt papper här, vi har massor med tid-

ningspapper och vanligt papper, det förs också bort och blir en annan klass på 

papper i en fabrik utanför Åland. Alla våra ölburkar som vi säljer på åländska fär-

jorna, de smälter vi inte heller ner. Vi trycker ihop dem och skjutsar iväg dem till 

ett aluminiumsmältverk, där de blir aluminium på nytt. Våra bilar o.s.v. skrotar vi 

själva, vi för bort dem och någon annan smälter ner dem. Man kan räkna upp hur 

mycket som helst av vårt avfall. Tillsammans så blir det här långt mycket mera än 

det brännbara avfallet, som visserligen är en stor fraktion, men vi har mycket 

andra sopor som ingen reagerar över att vi inte tar tillvara själva. Varför gör vi 

inte det då? Därför det är inte skalenligt motiverat att 27 000 personer har ett 

eget aluminium smältverk o.s.v. Man får lov att acceptera att en liten befolk-

ningsmängd inte har så mycket sopor.   

Jag är benägen att hålla med ltl Åke Mattsson att om man har en stor soptipp 

eller ett stort förbränningsverk kan det bli så, kanske inte för den enskilde kon-

sumenten men för samhället och politikerna, att det är lätt att inte vidta åtgärder 

för att minska avfallsmängden. Tvärtom kanske ekonomin blir bättre i det här ge-

nom att öka avfallsmängden eller inte vidta minskande åtgärder. Det tror jag skul-

le vara närmast katastrofalt om man mot all sans skulle ha förverkligat soptippen i 

Haddnäs. Där ser vi det bästa exemplet, när lemlänningarna fick det hotet över 

sig, tänkte man att nu tusan ska vi visa dem. Då byggde man upp Ålands bästa av-

fallshanteringssystem som kunde tjäna som modell för hela Åland. Jag skryter 

över min egen friska mor, men det är så att Lemland är den kommun som sorterar 

överlägset mest. Den brännbara fraktionen som kommer från Lemland är den 

med högsta kvalité o.s.v. Det är för att det är enkelt och för att det har blivet en 

livsstil för lemlänningarna att sortera. Visst finns det saker att förbättra där också, 

det funderar kommunen på. Vi ska inte ta den här debatten ner till MISE, vi ska 

hålla oss på förbränningsnivå. Det här är min åsikt, jag skulle gärna se att jag blev 

överbevisad.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är synd, för jag skulle oerhört gärna överbevisa ltl Sundman. Upphovet 

till den här motionen var en artikel som jag läste om de avfallsmängder som 

man hade i Norge, som jag jämförde med de avfallsmängder vi hade här. Jag 

blev lite sen i dag och letade febrilt på kansliet efter artikeln men hittade den 

inte tyvärr. Jag ska se till att social- och miljöutskottet får mera information. 

Ltl Sundman påstår att det för små mängder på Åland. Det tror jag är ett på-

stående som baserar sig på väldigt gamla utredningar som har gjorts. Det 

skulle vara intressant att få en sådan här utredning "up to date".  Resone-

manget om man skulle ha en förbränningsanläggning eller inte i stan, jag 

kommer väl ihåg när Renhållningen skulle försöka etablera sin sorteringsan-

läggning så försökte man i olika landsbygdskommuner med etablering. Det 
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var fullständigt omöjligt överallt, den hamnade i Norrböle. Kanske det går så 

med den här förbränningsanläggningen också, vem vet?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller de norska exemplen så är de intressanta. Jag har 

med intresse följt flera goda exempel där. Norge har inte riktigt samma krav 

på rökgasrening i o m att man inte tillämpar de EU bestämmelser som vi är 

tvungna att tillämpa. Det är oklart dock om vi är tvungna till det. Det kan 

hända att det här räknas som så liten skala att man inte är låst vid de här di-

rektiven. I storskalig avfallsförbränning har EU väldigt tydliga bestämmel-

ser. Samtidigt räknar EU brännbart avfall som förnyelsebar energi. Det är 

bättre att elda sopor än att ta upp fossilenergi från marken som gas eller olja 

Det finns också fördelar med EU:s sätt att se på sopor. Man har väldigt hårda 

krav. Det gör att man måste ha stor skala för att använda de tillgängliga lös-

ningarna idag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Ett spår i ltl Sundmans mycket initierade anförande var just den 

farhågan som också miljöorganisationer påpekar, att har man flera förbrän-

ningsanläggningar så mister men incitamentet som är det viktigaste också 

enligt EU. Att för det första ska man återanvända, för det andra återvinna. 

Det är ett mynt med två sidor det här. Det är en sak som man också måste ha 

i bakhuvudet. Jag tycker det var ett intressant anförande som ltl Sundman 

hade.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Tackar för det. Det jag inte sade i mitt anförande det var att det finns ju 

mycket att göra om man också accepterar att våra sopor ska förbrännas nå-

gon annanstans. Det finns förslag på att man skulle ha balningsanläggning 

och transportera bort det med småtonnage till en förbränningsanläggning 

som ger det bästa priset för stunden. Man skulle spela ut de tillgängliga av-

fallsbränningsanläggningar som finns runt Östersjön mot varandra. Det 

finns nog saker att göra även om man inte börjar förbränna lokalt. Jag hop-

pas att landskapsregeringen ska titta på sådana saker tillsammans med aktö-

rerna på avfallsmarknaden.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag delar också den uppfattningen med ltl Sundman. Tänk om vi 

skulle få det här basala att fungera. Så att vi kunde börja fundera saker som; 

hur vi kan minska kostnaderna? Vilka investeringar vi ska göra? Hur vi ska 

kunna bala? Det är min högsta önskan, när det gäller avfallshanteringsfrå-

gan, att få acceptans för den människonära avfallshanteringen och börja 

fundera över de här stora övergripande frågorna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Olof Erland 

Fru talman! De här frågorna om renhållning kommer vi inte undan, tvärtom det 

kommer att finnas ett stort behov av det. Motionen gäller teknologin, där tror jag 

det finns mycket att göra. Utvecklingen av renhållningen kan man dela in i flera 

olika faser där den första är sorteringen. Sorteringen av sopor har gått framåt 

mycket de senaste 10-15 åren. För 15 år sedan kunde man gå ut i skogen och se 

alla sorters sopor i en enda hög, kopplat till varje hushåll. Det brändes överallt. 

Sedan har vi fått en hantering där man tar hand om de sorterade avfallet. Vi har 

fått system för logistiken. Nästa steg är kanske att börja fundera på kretslopp där 

man faktiskt återanvänder och återvinner och deponerar med tanke både på avfall 

som resurs och när det gäller ekonomin.  

När det gäller förbränning så är det exempel på en av de tekniker som man bör 

studera noggrant och följa vad som händer i omvärlden. Det finns alltså kompri-

meringsanläggningar, sortering, kompostering och framförallt kanske det som 

borde vara intressant för Åland just nu i den här fasen, biogas. Där finns det aktö-

rer som ser på det, t.ex. ÅCA och också användning av bioavfall som skogsbruket. 

Här finns det mycket att göra. Om det ska göras i Social- och miljöutskottet eller 

landskapsregeringen det kan man fråga sig. Jag kan intyga om att det pågår en 

diskussion på fältet som är ganska intensiv just om teknologifrågorna och vad 

man ska kunna utnyttja för system.  

När det gäller Liberalernas linje i MISE frågan så är det samma rena linje. Vi 

vill minimera avfallet och återvinna det som går att göra och se det hela ur ett 

energiperspektiv.  

Det som händer nu i renhållningsfrågan, ett faktum är, hur gärna man än vill så 

är MISE inte längre någon helhetslösning för de åländska kommunerna. MISE 

riskerar att falla sönder mer. Då måste man hitta andra lösningar. De lösningarna 

har vi diskuterat tillsammans med landskapsregeringen. Det är nödvändigt att ta 

tag i det här på en övergripande nivå och samtidigt ta in de här tekniska möjlighe-

terna. Jag har inte sett några exempel på att förbränningsanläggningar skulle vara 

lämpliga och effektiva på Åland men tekniken går framåt och man måste följa 

med utvecklingen också på det området.  

Social- och miljöutskottet kan ju ta en studieresa till något lämpligt ställe, hit-

tills är biogas den teknik tillsammans med komprimering och kompostering det 

som är det mest sannolika.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

 

Remiss 

9 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om kärnkraft och slutförvar av radioaktivt 
avfall (HM 41/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkän-

nes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Det här är tredje gången på kort tid som jag håller ett anförande om 

kärnkraft. Tidigare var det fråga om självstyrelsepolitiska nämnden betänkande 
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över landskapsregeringens redogörelse, och senast var det i tilläggsbudgeten jag 

hade det här temat i mina anföranden.  

Nu börjar hända saker när det gäller kärnkraften och dess vara eller icke vara. 

På Åland har det bildats en aktionsgrupp mot kärnkraft. De har ordnat seminari-

er, utbildning och senast en demonstration mot kärnkraft på Tjernobyldagen i 

söndags, 23 år efter den fruktansvärde olycka, som fortfarande under en mycket 

lång tid framöver kommer att ge svåra skador på allt levande och även på de ännu 

ofödda. Demonstrationen i söndags utanför lagtinget syftade till att minnas olyck-

an och hedra dess offer, samt att göra oss åländska politiker medvetna om kärn-

kraftens negativa effekter, samt att få oss att inta en kritisk hållning mot mer 

kärnkraft i våra närregioner.  

Jag anser att vi har en skyldighet att sätta oss in i problematiken med en ut-

byggd kärnkraft och att få slutförvar av radioaktivt avfall i våra närregioner. Att 

aktivt protestera mot kärnkraft och visa på alternativ i form av vindkraft och 

solkraft t.ex. det här förslaget om solceller här på lagtingstaket, gärna på en massa 

andra tak också, det ger kraft bakom viljeyttringen ett grönt Åland i ett blått Ös-

tersjön.  

Vi kan inte vara för kärnkraft och för ett hållbart Åland eller hållbar utveckling. 

Man kan inte vara både och. Ettdera är man för kärnkraft annars är man för ett 

hållbart samhälle utan kärnkraft med andra förnyelsebara energikällor som ska 

driva elnätet bl.a.  

Socialdemokraterna vill att landskapsregeringen ska visa med handling att man 

jobbar för hållbar utveckling. Därför har vi lämnat in den här motionen.  

Lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att i brådskande ordning in-

hämta forskningsbaserad fakta om riskerna med att bygga slutförvarsanläggning-

ar för kärnbränsleavfall i ett högseismologiskt område vid den känsliga Östersjö-

kusten samt att landskapsregeringen anhåller om att få avge utlåtanden till de 

MKB-processer som nu pågår i Forsmark och Olkiluoto. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! När det gäller slutförvar av utbrunnet kärnbränsle så är det en 

mycket viktig fråga för Åland. Den hör dock inte till Ålands direkta behörighet. 

Landskapsregeringen har påpekat inför regeringen att vi vill vara delaktiga i pro-

cessen. Vi har redan ett slutförvar, öster om oss, Olikiluoto. Riksdagen förväntas 

ta ett principbeslut om i vilken utsträckning man ska bygga ut kärnkraften i Fin-

land. Då aktualiseras också hur stort slutförvaret i Olkiluoto ska bli.  

När det gäller Forsmark, har landskapsregeringen fått uttala sig om miljökon-

sekvens beskrivningen, alltså det har inte gjort en miljökonsekvensbedömning 

ännu. Ärendet är komplicerat och det krävs en hel del resurser och kunskaper på 

miljöbyrån.  

När det gäller den andra delen i den socialdemokratiska hemställningsmotio-

nen så ställer sig landskapsregeringen öppen till att stöda olika verksamheten och 

det gör också landskapsregeringen genom fördelningen av PAF medel. Inför årets 

budget fick vi till stånd en betydande ökning av PAF medel för direkta miljöpro-

jekt och miljöåtgärder. Så fort det kommer in ansökan så behandlas den på kor-

rekt och sedvanligt sätt av landskapsregeringen.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 
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För kännedom 

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga om stimulansåtgärder för byggsektorn på Åland 
(EF 18/2008-2009) 
 

Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan 

vilket i detta fall betyder att svar bör avges den 25 maj 2009. Kan frågan inte besvaras ska 

landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak till att svar inte ges.  

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls måndagen den 25 maj 2009. Plenum är avslutat.  

(Plenum avslutades kl. 15.14.). Trevlig Valborg och första maj! 
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Plenum börjar  
Närvaroregistrering, 27 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Ulla-Britt Dahl för privata angelägenheter samt 

ltl Johan Ehn och ltl Torsten Sundblom p.g.a. sjukdom. Beviljas. 

  

Meddelande 
Meddelas för kännedom att landskapsregeringen genom brev 4.5.2009 återtar framställ-

ningen 21/2007-2009 om förslag till nya behörighetskrav inom socialvården. 

Landskapsregeringen genom brev 25.5.2009 har återtagit framställning 9, 2008-2009 med 

förslag till ny lagstiftning om allmän ordning och säkerhet.  

 

Bordläggning 

1 Lagutskottets betänkande nr 13/2008-2009 om parkeringsregler (FR 14/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 27 maj 2009. Godkänt. 

2 Kulturutskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående ny lag om landskapsbidrag till 
bildningsförbund (FR 4/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 27 maj 2009. Godkänt. 

 

Andra behandling 

3 Lagutskottets betänkande nr 12/2008-2009 angående ändring av 1 § landskapslagen 
om Ålands landskapsregering (LM 3/2007-2008) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. 

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Eftersom utskottet föreslagit 

att lagtinget inte ska godkänna det i lagmotionen ingående lagförslaget kan under diskus-

sionen väckas förslag i enlighet med lagtingsordningens 54 § 4 mom. om att lagmotionen 

ska läggas till grund för behandlingen. Väcks inget sådant förslag förklaras andra behand-

lingen avslutad sedan diskussionen i ärendet avslutats. 

Diskussion. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! En minister är en minister som är en minister. Det noterades redan 

för ett år sedan när den här lagmotionen skrevs, men långt före det också i sam-

band med behandlingen av nuvarande gällande självstyrelselag har frågan varit 

till diskussion. Vi på Åland har haft den uppfattningen att en minister är en minis-
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ter. I förra lagtinget valde talmannen att uttrycka sig på det korrekta sättet när det 

gäller den praktiska frågan även om man inte hade gjort en lagförändring då.  

I lagutskottet har det visat sig att man har samma uppfattning, det föreligger 

inte juridiska hinder att kalla landskapsregeringsledamöter för ministrar. Det 

finns ingen kritik i lagutskottets betänkande mot den formulering av landskapsla-

gen om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands landskapsregering eller dess 

motiveringar varför lagtinget alldeles uppenbart kan anta den lagframställningen i 

form av lagmotionen.  

I debatten 27.4 var det också en bred enighet om att det här kunde göras. Det 

fanns ingen som talade emot det. Därmed underlaget för lagutskottets majoritet 

uppfattning om att en runda via den överbelastade lagberedningen inte behövs. 

Man kunde direkt här i lagtinget bestämma det. Det är vår uppgift att fatta den 

här typen av beslut och genomföra lagstiftning när det gäller landskapsregering-

ens organisation.  

Beaktande den föregående diskussionen och synpunkterna så föreslår jag att 

lagmotionen läggs som underlag för behandlingen. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag behöver inte upprepa mina argument från första behandlingen. 

Jag vill stöda ltl Roger Janssons förslag. Det här är en lagändring som mycket väl 

kan antas av lagtinget utan närmare beredning. Vi är på det klara med vad som 

avses med den här ändringen. Det är bara att godkänna som förslaget ligger i mo-

tionen.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Jag skulle nog ändå avråda från ett förfarande där man ändrar 

den här typen av grundläggande lagstiftning utan vidare omgångar, eller hur 

kollegan Sundman uttryckte sig. En ändring av landskapsregeringens lag, 

kräver 2/3 majoritet. Även om vi i remissen var för den här åtgärden, så 

skulle jag nog rent konstitutionellt avråda från en alltför lättvindlig hanter-

ing av den här typen av grundläggande författningar.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag skulle inte kalla det lättvindligt när lagutskottet har brytt sina 

tankar ganska grundligt om frågeställningen om det här kräver ytterligare 

beredning. Slutsatsen som lagutskottets majoritet har kommit till handlar 

bara om politisk systematik att det ska gå via landskapsregeringen och 

komma som en framställning. Jag tror inte att lagberedningen och land-

skapsförvaltningen kommer till några andra slutsatser än att det här kan 

genomföras på det här sättet. Därför ser jag det, precis som ltl Roger Jans-

son, som en onödig belastning på en redan högt belastad lagberedning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Under diskussionen har ltl Roger Jansson, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit att 

lagmotionen nr 3/2007-2008 skulle läggas till grund för ärendets fortsatta behandling.  

Ärendets sakliga behandling avbryts därför för fattande av beslut med anledning av ltl Roger 

Janssons förslag. 
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Omröstning kommer att verkställas. De som omfattar att lagutskottets betänkande kvarstår 

som grund för behandlingen, röstar ja; de som röstar för att lagmotionen läggs till grund 

röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.   

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.  

Ltl Anders Eriksson 

Jag understöder förslaget.  

Talmannen 

Öppen omröstning har förslagits av ltl Roger Jansson och understöds av Anders Eriksson. 

Öppen omröstning kommer att ske.  

Majoritet för nej. Lagtinget har beslutat att behandlingen fortsätter med lagutskottets be-

lagmotion som grund för behandlingen.  

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

 Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i lagmotionen ingående lag-

förslaget för andra behandling. Godkänt? Godkänt! 

Ärendets andra behandling är avslutad.  

 

Enda behandling 

4 Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2008-2009 om undersökning av cancerfö-
rekomst, allmän regelmässig prostataundersökning och vaccination mot livmoder-
halscancer (HM 38-40/2007-2008 och HM 9-10/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det är viktiga och angelägna ärenden som man har motionerat om. 

Vi har i social- och miljöutskottet prioriterat ärendena. Vi har godkänt en utav de 

här och förkasta fyra. Jag vill inledningsvis poängtera att till den del vi har förkas-

tat de här motionerna så betyder det inte att vi inte har tagit innehållet på allvar, 

vi anser att det är angelägna frågor. Det här är på gång, vi anser att det fungerar 

bra idag.  

Inledningsvis kan vi ta Barbro Sundbacks motion 38 om allmän regelmässing 

prostataundersökning för män. Det är viktigt att det fortgår som det är idag att 

alla män som har behov och vill bli undersökta har möjlighet till det. Vi har en ut-

byggd företagshälsovård där man gör de här undersökningarna rutinmässigt. Jag 

återkommer till varför man inte ska införa det för samtliga män över 50 år.  

Man ska göra utredning varför det på Åland förekommer så mycket cancer i 

förhållande till övriga regioner. Enligt vad det har framkommit i vår utredning så 

är det inte mera cancerfall på Åland än vad det är i kringliggande regioner. I den 

mån man kan påvisa att det finns i vissa områden så är det ofta vällevnadscancer 

det är fråga om, som beror på för mycket alkoholkonsumtion, felaktig kost o.s.v. 

Man kan inte påtala exakta omständigheter. Vill man fördjupa sig i det här så 

finns det idag väldigt mycket material. Man kan jämföra det här internationellt. 

Man samlar mycket fakta när det gäller cancerutredningar. Det är inget som hind-

rar att man från landskapsregeringen beställer de här utredningarna. Problemet 

med cancer är att man inte kan direkt påvisa skada och när skadan gjorde så att 
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det blev cancer, det kan vara många olika faktorer som spelar in. Det kan också 

vara så att de här faktorerna är väldigt svåra att påverka i efterhand. Vi har Tjer-

nobyl, kanske vi hade ett ev. betydligt större nedfall än vad man trodde över 

Åland, och att det skulle ha påverkat cancerfrekvensen här. Det är väldigt svårt att 

göra något åt det idag.  

Man vet också att om man solar mycket i solarium eller om man bränner sig 

som barn, så är det stor risk för hudcancer 30 år senare i livet.  

Om man ser inom jordbruket med olika växtskyddsmedel som tidigare fanns så 

har man i efterhand kommit underfund med vilka som är cancerframkallande. De 

har nu försvunnit från markanden. Det kan kanske också påverka 30-40 år efter-

åt. Det här är svåra saker att få klarhet i. Vi anser att det inte är angeläget att man 

går vidare med det, just i det här skedet.  

Beträffande allmänna vaccinationen av flickor och HPV virus så har vi avslagit 

att man ska införa obligatorisk vaccinering. Det händer en del på den här fronten, 

det finns väldigt mycket olika åsikter om det här. Därför har vi godkänt den mo-

tion, av vtm Lindholm, som säger att landskapsregeringen ska utreda behovet av 

att införa en vaccination. Från utskottet anser vi att man behöver man titta på det. 

HPV virus finns hos väldigt många kvinnor, men det är få som drabbas av cancer 

p.g.a. av detta. En del av viruset kan man vaccinera sig mot. Det är två stycken av 

tretton olika HPV virussorter som går att vaccinera sig mot. De här två virussor-

terna är de som står för merparten av cancer, därför kan det vara intressant. 

Ett problem som har dykt upp och som figurerat lite i massmedia är att man 

haft problem med att unga flickor har insjuknat i samband med vaccinationer. 

Man är lite osäker på om alla vaccin fungerar riktigt bra ännu. Det får man också 

fundera kring.  

Ytterligare ett problem som man upptäckt är att deltagande i PAPA undersök-

ningar har minskat. Det är allt fler kvinnor på Åland som avstår att gå på den ob-

ligatoriska undersökningen. Varför det är så, vet vi inte. Det skulle vara väldigt 

viktigt att man tryckte på mera på det området, för det kan inte ersättas med nå-

gon vaccination. De här undersökningarna räddar många kvinnor från en de-

struktiv cancer. Den här motionen har vi godkänt, så där får man gå vidare.  

När man tittar på PSA prov, vad är ett PSA prov? Jag tänkte att man skulle gå 

in lite djupare på detta. Det är ett blodprov som man gör för att undersöka hur 

prostatan mår. I vissa fall tar man PSA prov om man har problem med urinvägar-

na och har svårt att kasta vatten eller om man har förstoringar eller övriga smär-

tor. Man kan också lämna screeningsprov, man lämnar ett prov spontant när man 

har passerat 55 år för att undersöka om man har förhöjda värden. Alla män har 

olika värde på det här. Därför kan det vara bra om man har lämnat ett prov så att 

man har ett grundvärde som man kan utgå ifrån. Framförallt om man har två eller 

flera manliga släktingar som har haft prostatacancer, då bör man absolut göra den 

här utredningen.  

Det är viktigt att veta att förhöjning av PSA provet inte är detsamma som pro-

statacancer. Av dem som det tas prov på är det ungefär 10 % som har förhöjda 

värden, av dem så är det 2-3 % som har cancer. Även om man har normala värden 

så kan inte det heller utesluta cancer. Det är ganska oklart med att ta de här pro-

ven.  

Vad har vi för fördelar och nackdelar med det här då? Ja, man får reda på om 

man han cancer och man kan genom olika ultraljusundersökningar gå vidare med 

det här och få klarhet i det. Men man vet inte vilken typ av cancer det är. Det kan 

vara en aggressiv form som tar död på en. Det kan också vara en ganska fredlig 
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cancer som inte hinner ställa till dödliga problem före man avlider av andra sjuk-

domar. Det har visat sig att av de män som avlider i 70 års ålder, har 40-50 % re-

dan den här typen av cancer. Man kan då konstatera att livskvaliteten blir mar-

kant försämrad när man vet att man har någon typ av cancer i kroppen. När man 

får det här beskedet att man har cancer så kan man inte säga säkert om det är den 

aggressiva formen eller den lugnare formen. Då ska man välja om man vill ha vård 

för det här.  

Vården är problemet idag. Man får inkontinensbesvär, man får potensbesvär 

och man också få problem med tarmen. För den skull så kan det vara en behand-

ling som egentlig var onödig och som märkbart försämrar ens livskvalitet. Det här 

är en del av debatten som finns i det här.  

Vi har konstaterat i utskottet att man kan inte kan få ett enhetligt svar på det 

här, om det är bra eller dåligt. Därför är det ganska bra som det är idag att alla 

män på Åland som vill göra den här undersökningen, PSA provet, kan göra det i 

dag i samband med läkarbesök. Det är kanske bäst att man låter det vara på det 

sättet.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Det var mycket snabb behandling som utskottet har utfört. 18.3 

skrev jag en hemställningsmotion angående ett vaccinationsprogram för livmo-

derhalscancer. Redan nu, när vi återkommer efter det här uppehållet, låg det här 

utskottsbetänkande på bordet. Snabbt och bra arbetat, verkligen. Ytterst glädjan-

de är det för mig eftersom den motion, som jag skrev, har blivit godkänd också 

från utskottet.  

Men, de stora vinnarna hoppas jag blir de unga kvinnorna i framtiden på 

Åland. Jag hade tänkt att jag skulle ställa den frågan till landskapsregeringen, ef-

tersom det här är en hälsning som går till landskapsregeringen, att man ska utre-

da och se över det här behovet och möjligheten till ett vaccinationsprogram mot 

livmoderhalscancer. Jag hade hoppats att jag skulle få en bekräftelse på att land-

skapsregeringen tar emot den här motionen och utskotts positiva betänkande an-

gående den här frågan och faktiskt tar tag i den här frågan. Blir inte det här heller 

verkställt så då är det ingen som har vunnit. Då tror vi att vi har gjort något bra 

men i verkligheten så leder det ingen vart. Jag skulle verkligen vilja få det bekräf-

tat att man tar tag i den här frågan och leder den vidare. Det här är ett väldigt an-

geläget ärende för många, framförallt för de unga kvinnorna på Åland. Det ensamt 

är inte tillräckligt, som jag också har skrivit i min motion, men med ett vaccina-

tionsprogram, tillsammans med PAPA undersökningar, är ett fullgott skydd.  

När det gäller de motioner som utskottet har behandlat vad beträffar prostata 

undersökningar och hur man ska hantera dessa, så hade jag hoppats på att man 

hade haft en ännu mer positiv skrivning och kanske gått inför att också penetrera 

dessa frågor. Det som har kommit fram till mig är att man vid de här regelmässiga 

hälsoundersökningarna t.ex. företagshälsovårdens provtagningar så ingår det inte 

PSA prov i det ordinarie programmet när man tar prover. Det kunde ju vara en 

början att företag, som skickar sin personal på företagshälsovård, också hade den 

här provtagningen med. Jag tror att vi kvinnor, ni får gärna protestera nu, har lät-

tare att gå till läkare och gå på undersökningar och ta tag i de här frågorna, än vad 

åtminstone män har haft. Det kanske har ändrat, men åtminstone har bilden sett 

ut så tidigare. Vi har kanske också varit mer vana att gå till gynekolog och andra 

läkare i o m graviditeter och annat.      
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Jag är väldigt glad för det här och jag hoppas att det här tas emot på positivt 

sätt i landskapsregeringen och att man går vidare med den här frågan, annars har 

vi inte vunnit någonting.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag vill poängtera att vi är ganska neutrala från utskottet 

sida om det är bra eller dåligt. Vi anser att det är så pass nytt när det gäller 

vaccinationen. Utredningar och effekter av vaccinationerna har varit på gång 

i tre år. Här bör man vara väldigt vaksam och vara på gång och utreda det 

här vidare. Därför har vi sagt att vi ska utreda det vidare, vi har inte godkänt 

vaccinationsprogrammet som sådant. När det gäller det här PSA provet där 

går utvecklingen också väldigt snabbt framåt. Där är man ganska vaken på 

vad som händer. I Amerika idag så har man olika nya screeningsprov och 

man bara väntar på den dag man kan säga om det är en aggressiv cancer eller 

inte, då kommer man i princip att införa PSA provet. Just nu så finns det så 

otroligt mycket negativa effekter med att meddela det här. Därför så kan det 

vara bättre att man själv får välja om man vill ha reda på det. Vi kanske inte 

ska trycka ner det i halsen på folk, att de behöver få det här svaret som kan-

ske inte har någon betydelse men förstör livet för dem ganska mycket.   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vad beträffar den motion som ni har godkänt så är klämmen väldigt 

allmänt formulerad. Det var en tanke när jag skrev den, att till detta kan ju 

ingen säga nej. Det ger också en möjlighet till en fortsättning. Det skulle ha 

varit intressant att höra hur man har tagit emot den i landskapsregeringen 

från ledamotens och ifrån landskapsläkarens sida. Jag ser att de blivit hörda 

i utskottet. Det finns en stor förväntan i det åländska samhället på en fort-

sättning och allra mest ifrån Cancerföreningens sida där man tar emot en 

fortsättning på det här initiativet med öppna armar.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Vi kan konstatera från vår sida att det var en väldigt ag-

gressiv marknadsföring som har gjorts, som tydligen gått hem otroligt myck-

et hos läkarna. Från utskottets sida konstaterade vi att personal som jobbar 

ute på fältet var väldigt positiva till det här och driver frågan. Det bör vi ta till 

oss och ta på allra största allvar, därför förde vi också det här vidare. Medan 

de personer, som jobbar mera administrativt som analyserar det här och tit-

tar på siffror och fördjupar sig i det, är betydligt mera reserverade till det 

här. Även om man gå utanför Åland så är det ungefär samma inställning som 

man har till det här. Det kan vara så att marknadsföringen har påverkat lä-

karna lite också. Vi får se hur det går.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack, talman! Det är ganska talande det som ltl Mattsson sade att den som 

arbetar mera med siffror är mera negativ än de som arbetar med människor. 

Då får vi hoppas att de som arbetar med människorna faktiskt vinner det 

här.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Det är väldigt svårt för en lekman att veta vad som är det bästa be-

träffande vilken eller vilka metoder som kan dels förhindra att man drabbas av 

cancer eller vad som upptäcker cancer i ett tidigt skede.  

Beträffande motionen, som vtm Gun-Mari Lindholm skrivit, om att utreda be-

hovet av om möjligheten till ett vaccinationsprogram mot livmoderhalscancer så 

har det tagits väldigt väl emot av läkare på fältet, de som jobbar praktiskt med det. 

De menar att det är ett bra och effektivt sätt att förhindra att unga kvinnor kom-

mer att utsättas för den här typen av aggressiv cancer i framtiden.  

Jag hade också, redan året innan, en liknande motion men den var mera direkt 

på att man skulle införa ett vaccinationsprogram. Nu har ett enigt utskott valt att 

gå den här andra vägen, att gå lite mjukare fram, att man först ska utreda frågan. 

Nu får vi verkligen hoppas att det kommer att hända något beträffande den här 

motionen. Att det inte går som med den motionen, som jag hade tidigare om över-

fallslarm för utsatta kvinnor, som godkändes och landskapsregeringen sade att de 

ska ha larmen klara i februari, men ännu har inget sådant system kommit i bruk.  

Jag tänkte utvidga den här diskussionen lite grann. Jag fick ett SMS tidigare 

idag från en cancerpatient som skrev att det värsta har inte varit sjukdomen utan 

bristen på ett bra och empatiskt bemötande samt den obefintliga informationen. 

Jag tycker att det här budskapet är riktig allvarlig kritik mot dem som ansvarar för 

hur de cancersjuka tas omhand. Man måste vara frisk för att klara av att vara sjuk 

är något som man ofta får höra.  

Klagomålen till patient- och klientombudsmannen har under de senaste år, i 

alltför hög grad, berört den onkologiska avdelningen. Jag hoppas minister Sjö-

gren, om hon hör detta, att hon och landskapsläkaren tar itu med hur cancerpati-

enter bemöts inom ÅHS, även hur man bemöts inom FPA.  

Socialdemokraterna har nu, under ledigheten, fördjupat sig i hur cancerpatien-

ter bemöts inom vården, när man få sin diagnos. Det är väldigt sorgligt, hörde 

man från så många håll. En cancerdiagnos innebär ju ett stort trauma hos den 

drabbade och dess närstående. Om man dessutom får ett dåligt bemötande av en 

ansvarig cancerläkare och dessutom har svårigheter när man ska kontakta FPA, så 

blir ju traumat ännu större. Forskning visar dessutom att immunförsvaret försva-

gas av dåligt bemötande och att man inte tas på allvar. Istället för att samla kraft 

för att orka bli frisk så ska man kämpa för att få den ekonomiska situationen att 

fungera och att få sina ekonomiska rättigheter tryggade.  

Socialdemokraterna föreslår att man måste jobba vidare med cancerproblema-

tiken. De här fem motionerna är ju ett sätt, det är mera kliniskt. Nu måste vi också 

gå in på hur vad händer med de människor som får cancer och vad får de för hjälp 

och hur blir de bemötta? Man räknar med att var tredje person i norden beräknas 

få en cancerdiagnos under sin livstid. Många av de här cancerformerna går ju att 

bota idag, men fortfarande är det ett trauma. Vi måste se till att det finns rutiner 

inom ÅHS för det här. Att vår tillsynsmyndighet, landskapsregeringen ska kräva 

av FPA att det fungerar när våra patienter kommer dit för att få sina rättigheter 

tillgodosedda.         
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Vi kan konstatera att är man i opposition är det lätt att 

komma med önskelistor. Vilket ska vi prioritera? Ska vi ta hand om cancer-

patienterna eller vaccinationer? Bägge två är kostnadsdrivande, något måste 

man ta i första hand. Vilket är nummer ett och vilket är nummer två? 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag tror inte att ett bra bemötande är kostnadsdrivande. Det 

handlar om att man har respekt för patienterna, att man kan se och lyssna på 

dem. Idag lär man sig teknik hur man bemöter människor i kris. Det kan inte 

vara kostnadsdrivande. Vi har också förslag t.ex. cancerfonden kunde bekos-

ta en sådan utbildning. Vi har Kirsi Vesas minnesfond, som också är utanför 

landskapets budget, som kunde bekosta en sådan här utbildning. Det är vik-

tigt att den här frågan belyses och att inte de människor som drabbas av 

sjukdom får gå hem och må ännu sämre för att man har blivit dåligt bemött 

av en läkare när man går och begär hjälp.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Man kanske inte ska utmåla enskilda tjänstemän, här i 

lagtinget, att det är några speciella läkare som beter sig illa. Det handlar nog 

om resursbrist. Har man tid, resurser och möjlighet att sätta ner på patien-

terna så kan man ge dem det bemötande som man förväntar sig. Det är ofta 

frågan om att man är stressad, man har inte tid och man måste forcera vida-

re till nästa patient. Ger man resurser så kommer man också att ha tid att 

bemöta patienterna betydligt bättre, det är jag ganska övertygad om. Det är 

kanske något som man måste satsa på. Rätt utrymmen, tillräckligt med per-

sonal och kuratorer o.s.v. Det kostar, det är det jag menar att är kostnadsdri-

vande.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, jag är inte så övertygad om att det behöver kosta. Man strukturerar om 

saker och ting, kanske också att ser till att få rätt person på rätt plats. Om jag 

har förstått saker och ting rätt så är inte rätta personer på rätta platser idag. 

Det är att beklaga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag hade faktiskt tänkt avstå från att delta i den här diskussionen 

men efter att ha hört ltl Åke Mattssons försvar för ett dåligt bemötande av cancer-

patienter eftersom läkarna har så brått, så tycker jag att jag måste ta till orda.  

Något sådant kan man ju inte acceptera! Läkarens första uppgift är ju att lyssna 

på sin patient och respektera personens sjukdom, rätt till information och rätt till 

förståelse och stöd. Det är ganska upprörande att social- och miljöutskottets ord-

förande släpper ur sig sådana grodor. Det här är en högt avlönad tjänstemanna-

kår. Det som de ofta vill med nya resurser, det är att få högre lön. Men samhällets 

krav är inte lika tydligt. Nu är det så, som ltl Carina Aaltonen sade, att vi har inte i 

vårt parti, bara hört cancerpatienter utan också patienter med förslitningsskador 

och andra sjukdomar som har gjort att det inte kunnat klara sin försörjning. Det 

genomgående är att man inte får korrekt information, man får inte ledning på 

sjukhuset och läkarna vet inte ens vilka blanketter de ska fylla i. Det är med andra 
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ord inte frågan om att pricka enstaka tjänstemän, det är att framföra en generell 

kritik mot en högt uppsatt tjänstemannakår som tydligen inte klarar av sitt jobb 

till fullo. Det måste väl ändå vara medborgarnas och patienternas åsikt som är 

vägledande för oss politiker. Inte spekulationer över att någon läkare är så stres-

sad så att han avfärdar en cancersjuk och tycker att man kan gå hem och ta igen 

sig eller något annat huvudlöst. Den här typen av klagomål inom ÅHS är vanliga. 

Det är hög tid för ledamot och ordförande i utskottet att ta dem på allvar.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag kan inte låta bli att reagera på ltl Sundbacks utfall mot ltl 

Mattsson. Jag protesterar mot Sundbacks tolkning av Mattssons uttalande. 

Det handlar inte alls om något som har att göra med frågan om god vård och 

gott bemötande inom hälso- och sjukvården, det är ju alla för. Det är inte där 

problemet ligger. Jag tycker faktiskt det var ett inlägg från ltl Sundback som 

närmast var en mobbning.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är rörande att höra ltl Sjölunds stiga upp till försvar för sin 

stackars partibroder som blir så illa behandlad av den stygga ltl Barbro 

Sundback. Om det förbättrar patienternas ställning och bemötande så då gör 

jag det!  

Ltl Åke Mattsson tror jag nog har muskler att klara av det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets klämmar och 

därefter betänkandets motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt! 

Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd! 

Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd! 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling.  

Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. 

Ärendet är slutbehandlat. 

 
Föredras 

5 Landskapsregeringens svar med anledning av lagtingsledamoten Barbro Sundbacks 
enkla fråga om Eckeröhallens framtid (EF 17/2008-2009) 
Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lant-

rådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med anledning av 

svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, 

vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan 

rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden 

samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Barbro Sundback   

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Avtalet för driftsbolaget Eckeröhallen Ab utlöper år 2010. Driftsbo-

laget vill fortsätta att driva hallen men har inte kunnat komma överens med land-
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skapet om hur avtalet ska se ut, bl.a. vill man ha investeringshjälp av landskapet 

med en ny konstgräsmatta. Stora ekonomiska värden står på spel om inte land-

skapet med det snaraste förmår avgöra på vilket sätt Eckeröhallens framtid ska 

tryggas.  

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande 

medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När och på vilket sätt tänker 

landskapsregeringen besluta om Eckeröhallens framtid? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman!  Lagtingsledamot Barbro Sundback begär besked i följande enkla 

fråga: "När och på vilket sätt tänker landskapsregeringen besluta om Eckeröhal-

lens framtid." 

Svaret är kortfattat så här, genom upphandling och inom juni månad 2009. Jag 

ska utveckla det här lite mer. Det privata driftsbolaget har sagt upp det här avta-

let. Frågeställningen är den här konstgräsmattan och dess förnyelse. I botten finns 

det ett avtal mellan driftbolaget och landskapet, där det klart står att en ny matta 

ska bekostas av driftsbolaget. Det här har visat sig ekonomiskt betungande för 

dem. Allhallen är uthyrd för 10 år från och med den 1 september 2000. I hyresav-

talet anges att avtalet förlängs med fem år i sänder om inte någondera av parterna 

säger upp avtalet, så har nu skett. Det innebär att hyrestiden löper ut den sista au-

gusti 2010. En av orsakerna till uppsägningen angavs vara att den befintliga 

konstgräsmattan inte längre fyller nutida krav på underlag för fotbollsspel. 

Efter att avtalet sagts upp inledde landskapsregeringen diskussion med berörda 

parter redan i fjol. Vi har haft möten och kommit fram till att för att kunna sköta 

det här måste man göra en ny upphandling och det avser vi att göra under 2009. 

Jag kan inte, av förståeliga skäl, gå in på den här avtalsklausulen och villkoren 

för att vi i dagsläget redan har förhandlingar. Frågeställningen kanske finns varför 

vi inte kan gå in och ge pengar direkt? Det är viktigt att komma ihåg att vi har ett 

pågående avtal och det finns klara villkor. Vi har gjort en utredning och det sägs 

så här från förvaltningen, att om landskapet nu bekostar den här konstgräsmattan 

under den här avtalsperioden så är det upphov till diskriminering och förbjuder 

statligt stöd. Därför har vi valt den här formen som jag just nämnde d.v.s. en ny 

upphandling.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Ibland när man har varit i opposition så tvivlar man ju på om allt 

arbete som man gör har någon nytta. I den här saken tycker jag den här frågan 

ändå har haft en viss betydelse på så sätt att regeringen tydligen 18.5 hade möte 

och beslöt då att den här frågan nu ska föras till beslut och att man ska göra en ny 

upphandling i juni 2009. Frågan är inlämnad 22.4 så även om det nu har gått en 

god tid sedan den lämnades in, så tycker jag att jag kan vara glad över att nu har 

landskapsregeringen givit besked i den här frågan. Diskussioner har pågått väldigt 

länge. Man måste ju få en lösning på frågan, för bolaget och hallen, för att man 

ska kunna marknadsföra den 2010.  

Därför tycker jag det innehåller åtminstone en del bra i det här svaret. Däremot 

undrar jag om man tror att det framtida halldriftsbolaget faktiskt ska ha råd med 

den här investeringen? Det visar ju sig att det inte går att driva det här bolaget 

med vinst. Det har det inte gjort och kommer knappast att göra. Den här invester-

ingen kostar åtminstone 300 000 euro har jag förstått. Hur resonerar landskaps-
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regeringen ekonomiskt och inte bara juridiskt vilka avtal och upphandlingar man 

gör. Hur tänker man lösa den här frågan ekonomiskt?  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Det har visat sig att den ekonomiska biten är den svåra. Det är där-

för driftsbolaget sade upp det här avtalet. Vi var i kontakt med berörda parter re-

dan i fjol. Då hade vi lämnat över bollen till driftsbolaget. Vi hade ett möte i maj, 

som Sundback nämnde. Ambitionerna är detsamma, som Sundback och jag har, 

att det här ska kunna löna sig, att det ska vara en hall och att de ska kunna mark-

nadsföra sig och ha de här avsedda verksamheterna där. För att kunna göra det 

här så måste vi ha en ny upphandling där vi kan diskutera avtalsvillkoren. De dis-

kuterar vi just nu, men jag kan inte gå in på det i det här skedet i o m att det före-

ligger ett förhandlingsförhållande mellan oss och parten. Den här upphandlingen 

kan ske om de villkor vi kommer överens om. Det är möjligt att man skulle kunna 

ha en viss finansiering från landskapets sida, för att vi inte ska hamna i det här 

som jag just nämnde, att man har ett pågående avtal och ändrar, då är det diskri-

minering och brott mot statsrättsreglerna. Det här är enda sättet för att vi troligt-

vis ekonomiskt ska kunna garantera fortsatt verksamhet.  

Ltl Barbro Sundback 

Det är så att den här hallen, den tillkom, framförallt dess placering efter en väldigt 

lång politisk process. Den röstning som avgjorde placeringen var ju ytterst knapp. 

Många av oss som inte trodde på den här placeringen utgick just från att det inte 

var ekonomiskt hållbart. Det har visat sig att det har det inte varit. Samtidigt kan 

man väl konstatera att underskottet de senaste åren ändå har varit ganska rimligt.  

Det förefaller ganska osannolikt att något slags driftsbolag ska kunna gör den 

här stora investeringen och att det skulle kunna gå med vinst. Det förefaller gans-

ka så illusoriskt.  

Jag tolkar ministern så att landskapsregeringen, i o m den här avtalsupphäv-

ningen, går in i en diskussion där man tydligen är villig att gå in med vissa pengar 

för att finansiera en ny matta. Det värsta skulle ju vara om hallen skulle stå tom 

eller inte skulle utnyttjas så som den var tänkt. Man har ju en viss flykt av spelare, 

speciellt åländska lag åker inte dit ut i samma utsträckning som tidigare. Medan 

svenska lag nog kommer hit.  

Det är mycket viktigt att landskapsregeringen är aktiv i den här frågan och ser 

till att det blir en lösning. Det är landskapets hall. Tokigt nog står den på annans 

mark, så det har varit mycket dåliga saker som har skett där också. Så är det nu. 

Jag undrar ändå om landskapsregeringen är villig och gå in och stöda det här 

mattbytet? Så att det blir möjligt att bedriva verksamhet där i framtiden.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Jag kan inte stå här och säga hur de ekonomiska transaktionerna 

ska bli utan att förstöra något, vi har en upphandling på gång. Då ska de här, hop-

peligen, intresserade aktörerna visa sitt intresse. Jag har också kontrollerat upp 

tidigare och de fanns även intressenter vid den första upphandlingen. Vi kan inte 

säga hur avtalet ska bli och vilken ekonomisk beredskap vi har. Det är att föregri-

pa en kommande förhandlingsomgång. Jag håller med Sundback att det är riktigt 

att vi ska få hit verksamhet och att man ska bedriva den verksamhet som den är 

byggd för. Hallens placering kan man diskutera hur mycket som helst, men det är 

nu ett faktum. All vishets begynnelse är att erkänna fakta. Nu är hallen där och det 

är ingen idé att orda om varför den finns där.  
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Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Föredras 

6 Landskapsregeringens svar med anledning av lagtingsledamoten vtm Gun-Mari 
Lindholms enkla fråga om stimulansåtgärder för byggsektorn på Åland (EF 18/2008-
2009) 
 

Samma regler gäller som för föregående fråga.  

Ordet ges först till lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! ÅHS:s styrelse har förordat att anta de lägsta inkomna anbuden för 

att bygga psykiatrihuset på sjukhusområdet. Styrelsen utgår från att landskapsre-

geringen tillser att alla underleverantörer innehar näringsrätt samt kartlägger hu-

ruvida de föreslagna anbuden kan tillräknas som stimulansåtgärder i det åländska 

samhället. All offentlig byggnation borde under nuvarande konjunkturläge koor-

dineras med utbudet av lokal arbetskraft och lokala entreprenörstjänster. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande 

medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Avser landskapsregeringen 

att fullfölja projektet även om kartläggningen visar att de önskade stimulanseffek-

terna inte blir uppnådda? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Landskapsregeringen har godkänt den upphandlings som ÅHS sty-

relse och byggnadskommitté har utfört. Den har utförts som en EU upphandling 

som därmed också ställer speciella krav på den. Vi har konstaterat att ett av de fö-

retag som har fått jobbet inte har åländsk bas för sin verksamhet. Vi utgår från att 

näringsrättsinstrumentet måste uppfyllas till den delen att företag ska beviljas 

åländsk näringsrätt för att kunna verka här.  

När det gäller projektet om att kartlägga stimulanseffekterna så har landskaps-

regeringen följt med i utvecklingen inom byggbranschen inom hela den totala sys-

selsatta arbetsstyrkan på Åland i samarbete med AMS och ÅSUB. Vi har kunnat 

konstatera att någon arbetslöshet av nämndvärd grad inte har förändrat eller 

uppkommit sedan årsskiftet. Vi ligger kvar på samma nivåer. Dock så att det finns 

något mindre lediga jobb än tidigare. Vi följer utvecklingen noggrant och har en 

stor beredskap att start flera mindre projekt om det skulle behövas som stimu-

lansåtgärder.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Landskapsregeringen har avgivit ett skriftligt svar på det här. Man 

uppmanar ÅHS styrelse att man ska följa principen för upphandling. Jag skulle 

vilja att landskapregeringsledamot, minister kanske vi kan säga fr.o.m. nu, att 

man redogör för de EU upphandlingsregler som finns, som man stöder det här på. 

Det har vi inte fått till oss vare sig från avdelningen eller från ansvariga minister 

inom sjukvården.  

Ett utav de företag som har vunnit anbudsrundan, d.v.s. det som gäller arbetet 

med el har också varit den byrå som har projekterat det här el-arbetet.  



  

674 

Överensstämmer det här med minister Jan-Erik Mattssons uppfattning med de 

upphandlingsregler som finns? Enligt mitt sätt att se det, så borde det här ha de-

lats upp, om det är möjligt för att stimulera den åländska byggsektorn. Det kanske 

totalekonomiskt hade varit försvarbart genom att man få skattepengar som ändå 

blir här hemma på Åland.  

Principerna som man hänvisar till och sedan de här möjligheterna för en pro-

jekterande byrå att också lämna in ett anbud på det här bygget. Överensstämmer 

det med principerna som gäller?    

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! När det gäller grunderna för EU upphandling så var jag inte full-

ständigt på det klara med att den frågan skulle bli följdfråga. Den totala grunden 

för EU handling är att alla företag inom EU ska ha samma rätt att verka inom 

EU:s områden. Där har Åland ett undantag redan i kravet på näringsrätt, som hit-

tills har använts för svenska och finska företag, dock inte för några andra företag 

som jag känner till. Grunderna för det är lika behandling. Vi kan inte diskriminera 

någon.  

När det gäller detaljkunskapen om att den firma som har utfört el-projektering 

också är den firma som räknat hem anbudet, det kände jag inte till förrän vid det-

ta tillfälle. Den biten påstår jag att den som har upphandlat, ÅHS styrelse och 

byggnadskommitté, borde ha varit klara över huruvida man får räkna redan vid 

anbudstillfället. Det förekommer båda tillämpningar i allmän praxis, tror jag. Den 

som utför projektering kan inte räkna på arbetet. Det här fallet känner jag inte till 

det.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Det kändes kanske lite överflödigt att fortfarande diskutera den här 

frågan eftersom den är avgjord på alla olika nivåer. Det har också "signats" inom 

landskapsregeringen. Eftersom de svar som vi inte får, betyder det här att det är 

en fråga som man bör diskutera och som vi borde penetrera på ett annat sätt. Om 

det är så att skrivningarna som landskapsregeringen har skrivit och gett till lag-

tinget, som visat sig stå bakom hela lagtinget här, om det är så att man ska bygga 

så ska de verkligen vara som en stimulansåtgärd för den åländska byggsektorn, 

specifikt för den åländska byggsektorn. Det är det arbetet och skatteinkomster vi 

värnar om. Eftersom man inte kan svara på vad de här EU upphandlingsreglerna 

är, som jag försökt få svar på. Jag hade velat att man här hade redovisat för dem, 

eftersom man alltid hänvisar till dem. Därför kunde man inte heller ta ett annat 

företag än det lägsta, vad beträffar el-arbetena åtminstone.     

Den kartläggning från ÅHS styrelse, som vi också har frågat efter, den kan man 

inte heller redovisa ifrån landskapsregeringens sida. Man säger bara att man har 

det här under kontroll och visar det sig att man behöver göra något mera så kom-

mer man att starta byggen. Vilka byggen är det? Vilken storlek? Kan man då i så 

fall avvika från de upphandlingsregler som man alltid hänvisar till? 

Vad beträffar att man har projekterat och också fått arbetet. Den frågan borde 

man också ha penetrerat i landskapsregeringen, eftersom man borde ha tagit till 

sig alla fakta som fanns i det här ärendet, när man visste att det låg en enkel fråga 

på bordet och väntade. Man borde kanske ha förberett sig på ett lite annat sätt.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Grunden för EU upphandling är trots allt att det är lika behandling 

för alla europeiska företag. Det är därför man har så lång anbudstid för att man 
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ska hinna räkna och upphandlingen kan ske inom hela EU. Till den delen är det 

regelverket klart. Det skiljer inte särskilt mycket på regler för det som sägs att inte 

är EU upphandling. Lika behandling kommer, åtminstone för mig, alltid i första 

rummet. Sedan ska man kunna ställa krav på ett företags förmåga att genomföra 

ett projekt. Där finns ett urvalskriterium. Man måste ha en ekonomisk grund att 

stå på som företagare. Man måste kunna redovisa att man kan genomföra projek-

tet, då kan man frångå och ta ett annat företag. Om vi behöver upphandlingsregler 

för den nuvarande situationen, när det gäller att få fram stimulansåtgärder, det 

går jag med på att vi behöver titta över i regeringen. Om vi har en möjlighet att 

kunna styra upphandlingar på ett annat sätt, än det som gäller generellt under en 

krissituation som den offentliga ekonomin befinner sig i, svaret på den frågan är 

att landskapsregeringen behöver titta på det.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Remiss 

7 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en utredning av hästnäringen (HM 
22/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt.  

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! I morse när jag åkte in till stan passerade jag åtta hästar som stod på 

fyra olika beten i Kungsö. Jag tror att många av er, bästa lagtingsledamöter, gör 

detsamma om ni bor på landsbygden. Ni ser hästar på var och varannan gård. 

Tomma ladugårdar får nya hyresgäster, ängar och hagmarker gälars in och häs-

tarna gör ett gediget arbete för att bidra till öppna landskap. Det är en positiv och 

bra utveckling som jag anser att sker i det tysta. I varje fall är detta ingenting som 

landskapsregeringen och dess näringsbyrå verkar ta någon större notis om. 

Anledningen till att jag har skrivit denna motion är att det i det jordbrukspoli-

tiska meddelandet 5/2007-2008 uppges att det enligt statistik endast finns 243 

hästar på Åland. 243 hästar är ju nästan en förolämpning mot denna för lands-

bygden allt viktigare näringsgren. Bara genom att prata med hästfolk kommer 

man fram till att det totala hästantalet på Åland torde röra sig kring 700-1000 

hästar. Kanske fler? Ingen kan med säkerhet säga hur stort antalet är.  

I meddelandet som vi diskuterade för ett år sedan säger man även att hästnär-

ingen skulle vara betjänt av en grundläggande kartläggning för att få en fakta-

grund för vidare satsningar. Bra så. Men detta utredningsarbete hade ännu inte 

påbörjats i mars 2009 då jag skrev denna motion. Även om politiker och förvalt-

ning inte har tagit hästbranschen på fullaste allvar så kan man inte längre ha 

skygglapparna på när det gäller hästsektorns stora relevans för en jordbruksnär-

ing i förändring.  

Hästbranschen är idag stor ekonomisk betydelse för landsbygden och dess 

jordbruksföretag. I Sverige räknar man att 10 hästar skapar en årsarbetsplats vil-

ket innebär att hästnäringen är en generator för sysselsättningen och nyskapandet 

av arbetsplatser på landsbygden. Jag såg nyligen siffror från Sverige där antalet 

hästar är ca 300 000 och ca 40 000 personer arbetar inom hästrelaterad verk-



  

676 

samhet. En halv miljon svenskar rider regelbundet och näringen omsätter 46 mil-

jarder kronor. Det är ungefär lika många som rider som spelar golf i Sverige. Det 

tycker jag att är en intressant jämförelse. Men det är sällan som satsningar för att 

utveckla hästturismen, och då andra former än travsporten, diskuteras offentligt. 

Vi har en enorm närmarknad när det handlar om hästintresserade familjer. Hur 

ser Destination Åland ut för dem?  

Men för våra åländska ungdomar har utvecklingen gått framåt på Åland de se-

naste 20 åren, i synnerhet om man är hästintresserad. Idag har vi fem ridskolor, 

sex ridhus, sex föreningar för trav- och ridintresserade, vi har utbildning, utbilda-

de lärare. Cirka 1000 hektar odlas idag för foder och beten, mot 200 hektar för 20 

år sedan.  

En häst kostar stora pengar per månad, stallhyra, foder, hovslagare var 7-8 

vecka. Veterinärbesök, utrustning, försäkringar man måste lägga ut ganska myck-

et pengar per månad för att hålla en häst.   

Orsaken till varför Näringsavdelningen och politiker inte tar den här branschen 

på fullast allvar är kanske p.g.a. att hästar till stor del är en fritidssysselsättning 

för mestadels tjejer. Annat är det med golf, jakt och fiske. Då finns ett engage-

mang utöver det vanliga. Nej, nu borde det vara dags för att alla hästtjejer och 

hästintresserade politiker här i lagtinget och ute i kommunerna börjar kräva änd-

ring. Man kan också fråga sig varför hästföretagen inte räknas som jordbruksföre-

tag. De är alltså inte stödberättigande så som andra jordbruksföretag.  

Hästnäringen har en stor potential att utvecklas ytterligare men då krävs en 

näringspolitisk strategi som även inbegriper utbildning, rådgivning, infrastruktur 

för ridvägar osv.  Vi måste först få en kartläggning av antalet hästar, en uppgift på 

vilken ekonomiskt omsättning hästarna genererar och se över hästens roll i jord-

brukspolitiken.  

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget hemställer hos land-

skapsregeringen om att en utredning över hästsektorns ekonomiska betydelse tas 

fram och att den skall ligga som grund för en näringspolitisk strategi beträffande 

hästnäringens utvecklingsmöjligheter på Åland. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är trevligt att man uppmärksammar hästnäringen och hur 

den har kunnat utvecklas utan utredningar. Jag tycker det är intressant att se 

att den faktiskt har vuxit så mycket som den har gjort under de senaste åren. 

Detta dock med ett visst stöd ifrån landskapsregeringen. Till skillnad från det 

som ltl Aaltonen sade så har det utbetalats en hel del stöd till flera företag för 

diversifiering och som sysslar med export.  

Den ekonomiska betydelsen av olika näringar brukar ÅSUB, med jämna 

mellanrum, få i uppdrag att ta fram. Den senaste som kom var turismens be-

tydelse. Det kan tänkas att hästnäringens betydelse kan vara en sådan som 

kommer på sikt. Det är viktigt att ta det här tas på allvar. Hästnäringen har 

en stor sysselsättande effekt framförallt på landsbygden. Jag vill särskilt no-

tera att den har vuxit fram utan samhällets stora inverkan. Jag hoppas att 

den kan fortsätta med det.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Då tolkar jag det som att centerledamot och minister Matts-

sons försvarstal mot att stöda andra jordbruksföretag med bidrag, det är 

egentligen förkastligt. Man borde ta bort alla bidrag och låta dem få jobba 
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utgående från hästnäringen för att det är så man kan få fram livskraftiga fö-

retag. Så tror jag verkligen inte att det är. Jag tror inte att man på Närings-

avdelningen hänger med riktigt vad det är som händer ute på bygden. Man 

brys sig inte om hästnäringen så mycket, för att det är en fritidssysselsätt-

nings som mestadels kvinnor sysslar med. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Aaltonen har missat det stora som Näringsav-

delningen och Utbildningsavdelningen och tidigare landskapsregeringen har 

gjort för hästnäringen. Ta in den i de stödformer som finns, ja, det har man 

gjort. Det har utbetalats stöd för det. Man har skapat utbildning och arbets-

platser även där för att få till stånd en utveckling. Nog har både den här och 

tidigare landskapsregeringar varit mycket väl medveten om att hästnäringen 

har en potential. Den skulle vara större om man kunde få diversifieringsstöd 

inom lantbruket att användas för det här.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, det var trevligt att man börjar få upp ögonen på Näringsavdelningen för 

den här näringen. I det meddelandet som vi fick för ett år sedan, där påstod 

man att det enligt statistik finns endast 243 hästar på Åland. Man säger att 

den här näringen borde ytterligare kartläggas. Det är det som jag vill få till 

stånd, det ska inte bara skjutas på framtiden. Ge ÅSUB det här uppdraget. 

De har verkligen kompetens och kapacitet att göra verkligt bra utredningar. 

En levande landsbygd är också värd en politik som gör rätt satsningar, en 

strategi hur man ska rikta in rätt åtgärder för att få hästnäringen att blomst-

ra ytterligare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Ett par korta kommentarer från min sida. Alla förslag som dyker 

upp här på bordet, när det gäller att främja sysselsättningen på landsbygden, så 

ställer jag mig väldigt positiv till. I likhet med motionären tror jag att det finns ut-

vecklingsmöjligheter inom hästnäringen. Tittar vi på intresset för lantbruksut-

bildningen och jämför det med intresset för hästskötarutbildningen så tyder 

mycket på att det är där som framtiden finns.  

När det gäller turismen så tror jag att man kan göra mera när det gäller häst-

näringens roll.  

Ett par frågor ändå; skulle offentlig statistik vara så fel att man enbart känner 

till 25 % av det verkliga antalet hästar här i landskapet? Det verkar lite märkligt. 

Kan det faktiskt vara på det sättet?  

Motionen tar sikte på en utredning över hästsektorns ekonomiska betydelse, att 

den ska ligga som grund för den näringspolitiska strategin beträffande hästnär-

ingens utvecklingsmöjligheter på Åland. Om vi utgår från att det här är en lands-

bygdsnäring som stöds via landsbygdsutvecklingsmedel. Jordbruksinvesterings-

stöd brukar vissa kalla det för. Jag tror inte att den här typen av utredningar, som 

man efterlyser här, har gjorts t.ex. när det gäller potatisodling eller mjölkproduk-

tion. Jag tycker att möjligheterna finns. Däremot när det gäller EU stöd bör man 

ha en viss minimiareal, om jag är uppdaterad. Det hänger ihop med att man ska 

undvika att stöda direkt hobbyverksamhet.  
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Vad är riktigt de stora hindren för en utveckling? Det nämns i motionens moti-

veringar; "utbildning, rådgivning, infrastruktur för ridvägar". När det gäller ut-

bildning så där tror jag att den biten är ganska bra tillgodosedd, mycket tyder ju 

på det. När det gäller rådgivning, möjligheter att differentiera ett landsbygdsföre-

tag, så torde rådgivning också finnas på landsbygdscenter. När det gäller infra-

struktur för ridvägar så har jag inget bra svar på hur man skulle kunna lösa den 

problematiken.  

Jag tror absolut att det finns möjligheter att göra något här. Men vad är riktigt 

de konkreta hindren? Det skulle vara intressant att höra mer om den biten? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tycker ltl Anders Eriksson har en bra analytisk infallsvinkel 

på det här. Det är helt riktigt, som han säger, att man kan peka på vissa pro-

blem men då måste de också vara faktiska. När det gäller antalet registrerade 

hästar så är det bara de hästar som är registrerade för kapplöpning, alltså 

travhästar, som finns i Hippos register.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Okej, det var intressant. Jag tänkte att i dagens samhälle har man ju i stort 

sett varje hår på boskapen registrerade. Då blev jag lite förvånad över att den 

offentliga statistiken kunde skilja sig så till den milda grad. Om jag förstår 

det rätt, så den typ av hobbyhäst hållning som finns, finns inte med i någon 

statistik. Det var väl det som var näringsministerns svar.  Så kanske det kan 

vara.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Till vår förvåning så har inte EU placerat gula lappar i öronen 

på våra hästar ännu. Det tycker jag vi ska vara glada för, så länge det får vara 

så.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ltl Anders Eriksson frågade här om begränsningar ifråga om utbildning. Ja, i 

och med att vi inte har någon uttalad strategi eller politik för det här området 

så drar man nu, i o m landskapsregeringens sparbeting, in den påbyggnads-

utbildning som skulle ha startat på Naturbruksskolan i höst, den som skulle 

rikta sig till hästföretagare. Det är väldigt kortsiktigt, tycker jag. Vi går mot 

en lågkonjunktur och vi säger att vi ska utbilda mer människor, vi behöver få 

flera företagare i vårt samhälle. Folk som skulle kunna sätta sig på skolbän-

ken ett år och göra satsningar för att bli turistföretagare inom hästbran-

schen, de fråntas möjligheten nu. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det exemplet, som ltl Aaltonen tog upp, så är jag inte speciellt 

insatt i det. Jag utgår från att, annars är det inte rätt person på rätt plats, om 

man ska spara pengar och dra in någonstans, måste man ju dra in där beho-

ven är minst. Jag kan inte annars förstå på vilka grunder man skulle dra in 

den utbildningslinjen? Jag vet troligtvis mindre än ltl Aaltonen när det gäller 

den delen.  
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Talman! När man inte har några riktiga visioner eller strategier som man föl-

jer så blir det lite att rycka, dra och ta till osthyvelsprincipen. Även om den 

här påbyggnadsutbildningen skulle behövas, så att vi står rustade när låg-

konjunkturen vänder, så finns det ingen helhetssyn på hur man driver en 

landsbygdspolitik, i synnerhet inte hästpolitiken. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller nu gällande stödprogrammen så hade man ett väldigt omfat-

tande analysarbete. Var är de områden där vi kan ha bäst utveckling? Jag vill 

ändå påstå, utan att jag kan allt, att man har tagit fram visioner och strategi-

er vad man ska satsa på.  

Märkväl, ltl Aaltonen, att i grund och botten är jag positiv till den här ty-

pen av initiativ och jag tror definitivt att hästnäringen är en näring som kan 

bli allt viktigare. Jag var intresserad att veta vad det fanns för direkta hinder 

för att inte den här utvecklingen kan ske nu. Det kanske man i näringsut-

skottet kan ha vänligheten att titta på.  

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Jag tycker det här är en bra motion. Det är en jättebra motion. Sär-

skilt för att den vänder sig till en grupp människor som ofta inte har så väldigt hög 

status heller när det gäller etableringar och investeringar.  

Ltl Aaltonen säger att nu är det dags att tjänstemän och politiker vaknar upp 

och börjar intressera sig för de här frågorna. Jag tar inte åt mig där, inte jag per-

sonligen. Jag har haft många olika initiativ vad beträffar just hästnäringen. Jag 

har lyft frågan om veterinärklinik med tillhörande röntgen. Nu finns det ingen 

från landskapsregeringen här som skulle kunna svara på frågan var det ärendet 

ligger. Jag har uppfattat att det har varit ett stort intresse för det från lagtingets 

sida. Det finns inte någon aktivitet i den frågan just nu, mig veterligen.  

Ltl Aaltonens räknade upp att det fanns sex ridhus på Åland. Det är väldigt få 

av dem som används av allmänheten. De flesta är privatägda. Ryttare med egna 

hästar, som skulle kunna åka till ett allmänt ridhus, har en väldigt begränsad möj-

lighet att få tillgång till tid. Jag tror att det finns en potential för ett ridhus till, där 

man faktiskt kan vara i privat regi, att man öppnar upp det för allmänheten. Idag 

är en del av ridhusen bara för privat bruk.   

Ett annat initiativ som vi har diskuterat här i lagtinget är hur man tar hand om 

döda hästar. Idag har vi fått den möjligheten att man kan gräva ner djuren. Vi har 

fått dispens från EU att göra det. Man kan inte föra en häst till slakt till slakteriet, 

för den ska då vara registrerad. Är den inte registrerad så kan man inte föra den 

till slakt, vilket många människor tycker att är en naturlig del av hästnäringen. 

Det går inte om man inte har hästen registrerad i det finska Hippos. Tro mig, jag 

har försökt ringa och få hästar registrerade i Hippos och prata svenska, det går 

inte att få dem registrerade genom att tala svenska inte.  

I näringsutskottet var det tal om att man skulle man använda hästar i skogen, 

särskilt när man ska köra ut virke ur ungskog. Det vet jag att man gör uppe i norra 

Sverige, där är det faktiskt en näringsverksamhet. Det här har man inte varit sär-

skilt intresserad av i landskapet att göra.  
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När man skulle ha Ramsholmens skötsel ut på entreprenad var det en person 

som hade möjlighet att sköta utkörning av olika saker med häst. Det var man inte 

heller intresserad av ifrån landskapets sida. Man tog en annan entreprenör. Häst-

näringen har nog blivit lite styvmoderligt behandlad.  

Ltl Anders Eriksson drog en parallell till potatisodling, att man inte heller har 

olika utredningar för den. Men det ingår väl i andra sammanhang i EU stöds for-

mer, jordbruksstöd och gårdsbruksstöd och vad allt det nu heter. Det finns ju inte 

för den här näringen. Det finns direktiv om vad man är tvungen att göra för inve-

steringar om man har fler än fem hästar. Det vet jag av personlig erfarenhet. Då 

gäller precis samma som för vilket jordbruk som helst. Man ska ha dyngplatta och 

det ska vara tak över o.s.v. Investeringarna är man satt att göra, men något stöd, 

det får man inte. Det kan man tycka är helt rätt men då ska det vara rätt också att 

man inte har andra möjligheter till stöd. Då spelar alla i samma division.  

Jag tycker det här är en jättebra motion och jag hoppas verkligen att utskottet 

tar den här till sig och penetrerar den här frågan både ur ett fritidssysselsätt-

ningsperspektiv och ur ett näringsverksamhetsperspektiv. Det är en viktig fråga 

det här.  

Ltl Olof Erland 

Talman! Ser man hästnäringen ur ett tioårs perspektiv så har den genomgått en 

enorm expansion och utveckling. Den har också medverkat till att differentiera 

lansbygdsnäringarna. Man kan se det här som en parallell till utvecklingen inom 

jordbruket, där man en gång i tiden brukade jorden och fick de produkter jorden 

gav. Sedan blev det mera lantbruk, mera företag och maskinell verksamhet och 

mera företagsinslag. Idag har jordbrukspolitiken kanske gått över till mera lands-

bygdspolitik och det är fråga om företagande.  

Det är viktigt för näringsutskottet, när man ser på en sådan här motion, att se 

att det finns fritidsintressen och det finns också företagande när det gäller hästar.  

Den näringspolitik som har förts under ett tio års perspektiv, den bygger ju på 

utredningar om hästens betydelse för nya verksamheter. År 2001 tog lagtinget ett 

beslut, efter mycket debatt, om att bygga till travbanan. Samtidigt har man ut-

vecklat stöd till foderproduktion för hästar, en mycket viktig jordbruksprodukt, 

skulle jag säga utan att veta desto mer om det. Utgångspunkten är att det oftast är 

fråga om hög kvalitet på fodret. Det är krävande och därmed kan man också få ut 

ett högre pris. När jag var aktiv inom den här verksamheten diskuterade man ock-

så export av foder till kameler i norra Afrika, jag vet inte hur det gick med det? 

Kanske expansionen av hästar har gjort att fodret går åt ändå. Det visade sig att 

det här med foder och produktion av det som hästar behöver är en viktig sak.  

Utbildningen vid Naturbruksskolan har alltid haft med hästskötarutbildning 

som en möjlighet.  

Om man återkommer till det här perspektivet med företagande på landsbygden 

så gäller det att man tar egna initiativ och inte ropar på mera stöd det första man 

gör. Man kan säga att andra får stöd, men det är ett system som vi har hamnat in i 

när det gäller jordbrukspolitiken, som beror på hela EU lagstiftningen.  

När det gäller hästnäringen så finns de infrastrukturella förutsättningarna, och 

de kan förbättras. När det gäller turism finns samma stödmöjligheter och affärs-

möjligheter som för andra turistföretagare. Näringen är ju expanderande. Den är 

välutvecklad.  

När det gäller registerfrågan så har det länge varit en diskussion om och ett 

problem att man inte behöver registrera sina privata hästar. Aktiva hästar är regi-
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strerade till 250, antalet i verkligheten är väl ca 3-4 gånger det. Det kan väl ingen 

direkt svara på. 

I perspektiv av företagande och affärsmöjligheter bör man kanske tänka på, i 

näringsutskottet, att se på vilken information som går ut när det gäller just före-

tagsverksamhet inom landbygdsnäringarna och vilka möjligheter det finns till ak-

tiviteter för turism, produktion av foder, byggnader och ridstall o.s.v. Den här när-

ingen är väl i utveckling om mer kan säkert göras. När det gäller resurssituationen 

för landskapet så är det inte utveckling av bidrag och stödsystemet som är den rät-

ta vägen, utan utveckling av möjligheterna att skapa nya produkter, nya tjänster 

och utveckla affärerna.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag vill påpeka att jag absolut inte är en förespråkare för se över mera stöd-

system för hästnäringen. Det är bristen på stöd gjort att man verkligen har 

utvecklat sig så mycket som man har gjort. Däremot så säger ltl Erland att de 

infrastrukturella förutsättningarna finns, jag menar att de är väldigt svaga de 

infrastrukturella förutsättningarna. Om man då tänker på planering för häst-

relaterad verksamhet, var finns de kommuner där man planerar in hästvägar 

och ridstigar o.s.v.? Det är fortfarande upp till enskilda markägare att ge till-

stånd att få rida. Det blir väldigt svårt för en företagare att utveckla turistiskt 

verksamhet om man ska kontakta hundratals privata markägare. Det borde 

finnas någon slags övergripande planering.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Det är möjligt att det är så. Jag tycker att man ser hästar överallt på 

olika stigar i avlagda ängsmarker och liknande. Det är möjligt att man ska se 

över det här med privat äganderätt, det kanske är lösningen. Jag tror inte 

det, men alltid kan man väl utreda också detta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det är in intressant motion. Det var intressant att höra vtm 

Lindholms uttalande att det är svårt att registrera en häst på svenska i Finland. 

Det är något som landskapsregeringen ska ta till sig, det ska inte få förekomma. Vi 

ska naturligtvis ha möjlighet att kunna registrera hästarna. Det är bra att man 

kommer med sådan information.  

Tittar på man på hästen som resurs så är det frågan om hönan och ägget. Det 

finns stor resursutveckling för hästen, men man kanske behöver ha bidrag för att 

komma vidare också. Var ska man börja för att klara av det här?  

Hästen blir ett allt viktigare inslag i den åländska landsbygden. Det kan bli en 

framtidsnäring. Det är positivt att jordbrukets bas också bräddas. Vi vet inte vad 

som händer med chipspotatis och bettorna har försvunnit o.s.v. Hur mycket kan 

hästen ta över där? Det kan finnas stora potentialer där, det är helt klart.  

Man producerar hästfoder och ger beten. Man har också en viss affärsverksam-

het, främst ridskoleverksamhet och travhästar men även verksamhet inom turist-

näringen.  

Hästens betydelse som fritidssysselsättning är enormt viktig, bl.a. för folkhäl-

san och rehabilitering o.s.v. Tittar man på hästen och uppfostran så är det ett stort 

intresse för många ungdomar, det är en sport. Hästen som fostrare kräver att man 
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lär sig ta ansvar för en annan levande individ. Väljer man att tillbringa sin tid till-

sammans med hästen så måste man röra sig mycket, vilket också främjar hälsan. 

Det är också viktigt att man träffas från staden och landsbygden i olika samman-

hang.  

Hästen som en del i jämställdheten har man lyft fram. Då måste jag titta till 

min egen närmiljö. I Svartsmara, där jag bor, så finns Finströms äldsta fotbolls-

plan. De som är farfäder idag inledde sin fotbollskarriär där. Min son hade målet 

uppspänt där, men efter ett tag så kom det upp en liten hage som de tränade häs-

tar i. Ser man idag så har damerna har tagit över den tidigare fotbollsplanen och 

man har olika hinder där. Alla ser det nog som positivt. Flickorna är där betydligt 

mera än vad han tränar fotboll. Med jämställdheten är det nog så, att har man för-

slag och ställer krav så har man också möjligheter att komma framåt i det här. Det 

är inget som stoppar dem direkt.    

Det ökande antalet hästar är positivt för det öppna landskapet och den biolo-

giska mångfalden, betande hästar är betydligt bättre än de här små gröna gräs-

klipparna som man ser att snurrar på allt fler tomtar. Alla som ser en häst blir ju 

glada. Det är helt klart att Åland blir attraktivare av det här.  

Det är viktigt att man tänker på planeringen av områdena i tätorterna att man 

har en framtida planering. Jag upptäckte att man bör tänka på hundar, i o m att 

jag inte har häst, men jag har hund och ser vilka stora problem det kan vara för 

hästägarna, att vissa hästar kan vara regera väldigt negativt på det här. Det är nog 

bra om man avdelar vissa områden för hästar.     

Hästturismen kan bli hur stort som helst. Den är på frammarsch i hela väst-

världen, bl.a. turridningar, körningar med vagn och släde, man kan bo på lantgård 

med hästskötsel, paket med ridning och ordna olika hästevenemang o.s.v. Det 

finns en enorm potential men det är ingenting som landskapsregeringen själv kan 

ta initiativ till. Idéerna måste komma nerifrån, att man driver de här frågorna och 

så får man hoppa på tåget också från landskapsregeringens sida. Det är mark-

nadsföringen som är viktig. Det är svårt för en enskild företagare och några få att 

ha en ordentlig marknadsföring som hörs i bruset. Vi är alldeles för små på Åland, 

vi kanske skulle behöva bli lite större. Man är i en gråzon, man har inte tagit tag i 

det här och blivit stora. Det är en fritidsverksamhet och hobbyverksamhet ännu. 

Det behövs lite tid så skulle man ta klivet vidare. Där tycker jag att landskapsre-

geringen ska vara behjälplig och ställa upp när man kommer med bra förslag. 

Det är beklämmande att man inte tar sådana förslag på allvar, just det här med 

ungskog som presenterades tidigare.  

Hästsjukvården är en käpphäst som vtm Lindholm lyfter upp. Det borde man 

satsa på. Det går en gräns vid ungefär 1000 hästar, det finns ju uppgifter på att vi 

ska ha 1000 hästar på Åland. Vi borde ha en klinik. Med tanke på trav och liknan-

de som engagerar många skulle det vara bra att man hade klart något med sak-

kunniga. Det skulle vara boxar, behandlingsrum, röntgenrum ev. reception och 

sedan kontorsutrymmen med omklädning och dusch o.s.v. Det är en ganska stor 

investering. Många som kommer hit har lång resväg, det är besvärliga omständig-

heter för dem. Även om man ska resa bort med hästar härifrån är det väldigt dyrt 

och besvärligt.  

Man kan inte helt bortse från risken för personskador med hästar heller. Det 

kanske inte är värre än vid annan idrott. Man bör ha det med när man behandlar 

det här i utskottet, om man har tillräckligt mycket säkerhetstänkande där.  
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I övrigt är det bara positivt att säga om den här motionen. Det här är något som 

man ska satsa på och gå vidare med, tycker jag, bara initiativet kommer från fäl-

tet.       

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Det var många intressanta synpunkter som ltl Mattsson 

kom med här. Han nämnde bl.a. en klinik som man borde ha för att ta hand 

om hästarna på bästa sätt. Det var tydligen en ganska omfattande verksam-

het som ltl Mattsson efterlyser. Tänker sig ltl Mattsons att det här är samhäl-

lets ansvar? Eller är det hästägarnas ansvar eller någon annans ansvar att 

skapa en sådan här klinik?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Naturligtvis är det bäst om man kan få företagarna och enskilda att satsa på 

den här kliniken. Den ska vara självbärande. Jag tror att landskapet måste gå 

in och vara drivande för att få den till stånd och ställa sig bakom den till en 

början. Det är ganska svårt för enskilda, som det ser ut just nu, att få igång 

det här, så en kombination av det hela. Det är inte färdigt tänkt, man bör ut-

reda vilka möjligheter det finns och hur dyrt det är. Det kanske inte går att 

genomföra kliniken på Åland, men man borde titta på det i alla fall från land-

skapets sida.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Det kräver säkert ytterligare utredningar och beredning 

innan man kan fatta beslut. Jag tror ändå det är viktigt att veta vilken princi-

piell inställning ltl Mattsson har. Om det här är en näring, är det då faktiskt 

motiverat att samhället ska gå in med stödfunktioner, eller ska det finansie-

ras av de här hästägarna eller de som sysslar med sporten? Jag tycker att det 

är ganska avskräckande med den här smådjurskliniken för hundar och kattor 

som samhället nu finansierar. Det tycks vara nästan omöjligt för det borger-

liga lagtinget att kunna göra sig av med det. Får vi nu dessutom hästkliniker 

på halsen så blir det allt mindre pengar till människorna, som ändå är hu-

vudsyftet med ÅHS. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! För att förtydliga mig, är det lite som med motorbanan, 

som jag också ställer mig bakom. Man gör en utredning om vad det har för 

samhällsfunktioner, vad finns det för möjlighet att man kan lycka? Går den 

att genomföra o.s.v.? Sedan får man se vidare hur det ska finansieras, hur 

man driver den. Däremot tror jag inte det är genomförbart att landskapet 

helt ska stå för hästkliniken. Det måste på sikt vara självfinansierande.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Kollegor, jag har på äran att på lagtingets vägnar hälsa ambassadörsparet från republiken 

Litauen välkommen till Ålands lagting. 

Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet. 
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 Remiss 

8 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om certifiering av brunnsborrare (HM 
17/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack herr talman! Själva upptakten till föreliggande motion, med förslag att det 

skulle införas certifiering av brunnsborrare, har sin bakgrund i den debatt som vi 

förde under våren i år om förbudet om borrande av djupare borrhål än 60 meter 

inom 300 meter från strandkant.  

Det var med viss förvåning, under utforskande av bakgrunden till förbudet och 

vilka tekniska krav m.m. som ställs för borrandet över huvudtaget, som man kun-

de konstatera att några regler inte finns för hur man ska agera som brunnsborrare 

och vilken utrustning man ska använda och framförallt saknas även krav på någon 

form av dokumenterad erfarenhet.   

På Åland har vi två professionella borrföretag som utför allehanda borrningar i 

berg. Som vi konstaterade i motionen, så finns det inte några som helst krav som 

ställs på de här borrentreprenörerna. Då kan man ju ställa sig frågan varför vi i 

övrigt har krav i samhället på en rad områden. Det krävs någon form av utbild-

ning, någon form av certifiering för att utföra el-arbeten. Även utbildning när man 

spränger berg och krav på att man ska kunna köra taxi och lastbil. Hur har vi då 

nonchalerat ett område där faktiskt verksamheten kan leda till allvarliga skador 

på miljön? Det är väl det här motsatsförhållandet, mellan å ena sidan landskaps-

regeringens förslag och införande av borrförbud kontra avsaknaden av krav på 

dem som gör jobbet, som ligger till grund för den här motionen.  

I dagens situation är en fastighetsägare alltid är ansvarig för den skada som 

åsamkats på miljön eller då för tredje man d.v.s. en granne. Det är fastighetsäga-

ren som blir skadeståndsskyldig om en borrare klantar till det.  

En borrare och en fastighetsägare har idag oftast inte någon som helst kontakt 

sinsemellan utan allting går oftast via en tredje hand, en värmepumpsinstallatör. 

Faktum är, att det är fastighetsägaren som står med ansvaret över skadan. Det 

finns nog anledning till att ta sig en djup funderare på om det här nuvarande sy-

stemet är bra.  

När man bekantar sig med de krav som på svenska sidan ställs på utförande av 

borruppdrag så är slutsatsen den att utförs en borrning på rätt sätt, av rätt person, 

med rätt utrustning, så sker heller inte några skador på grundvattnet i o m att 

uppdraget utförs på ett helt korrekt sätt.  

Här har vi infört ett borrförbud på Åland, visserligen är det nu delvis slopat 

p.g.a. att man infört ett temporärt undantag, som gäller till 31.7 men efter det så 

gäller igen ett allmänt förbud för borrningar längs strandkanten. Borde vi inte se 

till att vi har ett regelverk som gör att vi undviker dåligt utförda jobb och därmed 

undviker skador på miljön. Vi kommer också ifrån det omaket att vem som helst 

egentligen kan starta ett borrföretag och ge sig i kast med borrandet av energi-

brunnar.  

Motionen tar sikte på att få till stånd någon form av certifiering d.v.s. någon 

form av godkännande av dem som utför borruppdragen. Det finns olika varianter 
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att ta mall efter från svenska sidan som har störst erfarenhet i norden av den här 

typen av borrning av vatten- och energibrunnar. 

Landskapsregeringen har tagit till sig, när det gäller borrning över huvudtaget 

det som kallas Normbrunn 07 , vad gäller allmänt hur man ska gå till väga. Men 

inte vad gäller den här biten som rör de personer som utför borrning.  

Jag hoppas, som motionär, att vi ska få ett näringsutskott som aktiverar sig i 

den här frågan. Att man fördjupar sig i den här problematiken och att vi har imor-

gon år X ett regelverk som ser till att vi har borrare som enbart, på förhand, är 

godkänd av en myndighet.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag ifrågasätter det här med att det inte skulle bli något 

problem om man är en certifierad borrare. Borrare man igenom den här lin-

sen med sötvatten för att kommer ner till saltvattnet, som man gör många 

gånger om man borrar på minde öar, så har man nog kontaminerat de här 

bägge nivåerna med varandra. Då har man saltvatten i sötvattnet. 

Jag begärde replik för att jag undrade lite kring hur man har det i Sverige, 

är det lagstiftat där? Jag har förstått att det inte är så, man får väl borra ock-

så där utan certifikat? Det är en rekommendation att man ska ha det här. Det 

finns ett färdigt system. Men är det lag på att man måste ha certifikat på att 

få borra i Sverige?   

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Om vi börjar med den sista frågan först, så är det inte ett 

lagstadgat krav, som ltl Mattsson mycket riktigt antyder, som finns på svens-

ka sidan. Man har utvecklat ett system där, för hur man blir certifierad. Man 

skaffar sig den här kompetensen frivilligt. I alla sammanhang så rekommen-

derar man ifrån ansvariga myndigheter, inte minst från Sveriges geologiska 

undersökningsinstitut, att man alltid ska anlita en borrare som är certifierad. 

Den fastighetsägare som har lite självbevarelsedrift ser ju till att det är rätt 

företag som gör jobbet, med tanke på vad fel utrustning och hantering kan 

leda till.  

När det gäller specifikt risken för skador på grundvattnet så återkommer 

jag i nästa replik.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag ställer mig personligen bakom den här motionen. Det 

är bra att man har certifiering. Att man har kontroll på vem som borrar. Det 

var det förtydligande som jag begärde replik för. Det är angeläget att man 

har kunskap när går ner på de här områdena. Man kanske kan lätta lite på 

lagstiftningen längre fram i så fall att man kan konstatera att det här funge-

rar, det är inte omöjligt, det är ingenting som är skrivet i sten ifall det finns 

förutsättningar. Det kan vara ett steg i rätt riktning, vi möts på halva vägen 

med den här motionen, mot den diskussion vi tidigare hade när det gällde att 

man inte fick borra närmare än 300 meter från strandlinjen 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Om vi då tänker oss scenario där vi har en borrentrepre-

nörsgrupp, de är personligt ansvariga för det jobb det utför, då kan man ju 

nästan stå här och garantera att de, i de fall som ltl Mattsson mycket riktigt 

anger att det finns en uppenbar risk, också kommer att se till att man gör det 
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med den teknik som finns till buds idag. Man ser till på förhand att man har 

tätat innan man börjar borra. Det är dyrare för fastighetsägarna men fastig-

hetsägarna upplyses om det på förhand. Borrentreprenören, som är ska-

deståndsskyldig för framtida skador av ett felaktigt utfört uppdrag, kommer 

att se till att man följer de tekniska förutsättningar som finns i samband med 

borrning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

näringsutskottet.  

 

Remiss 

9 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om säkerhetsföreskrifter för natur, 
äventyrs- och upplevelseaktiviteter (HM 23/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! I min förra motion som handlade om hästnäringen så kom vi in på 

differentiering av landsbygden. I den här motionen kan man också säga att det 

handlar om en differentiering.  

Människors semestervanor har förändrats. Istället för att komma till en stuga 

och stanna i fem veckor så blir man allt kortare tid. Många besökare idag vill upp-

leva något istället för att bara sitta i en solstol. Vi har ett växande antal företagare 

inom natur-, äventyrs och upplevelsesektorn. Det är ju i linje med den Ålandsbild 

som vi kommunicerar ut till vår omvärld. Många som söker upp natur- och även-

tyrsaktiviteter har nödvändigtvis inte alltid den erfarenhet eller vana att röra sig i 

skog och mark och på vatten. Vi har människor, som kommer från storstäder och 

från andra delar av Europa och Ryssland, som kanske aldrig har suttit i en båt, 

kanot eller en kajak tidigare och som inte kan läsa de tecken som vana människor 

kan se, t.ex. att det ska blåsa upp till storm.  

Det kan ske olycksfall och det har skett olycksfall i Brändö senaste år. Det var 

mycket olyckligt när en fiskare drunknade.   

För att förebygga att olycksfall sker, och för att definiera vilken miniminivå 

man bör ha när det gäller säkerhet inom natur-, äventyrs och upplevelseaktivite-

terna samt för att öka säkerheten, så behöver vi ta fram säkerhetsplaner.  

Målsättningen är att Åland skall vara en trygg plats där besökarna känner att de 

åländska upplevelseföretagen tar ansvar för säkerheten samtidigt som besökarna 

får uppleva olika former av spänning och äventyr.  

I Finland finns sedan år 2003 specificerade anvisningar för främjade av säker-

heten hos kringaktiviteter. Det är en ganska imponerande tjock folder som kon-

sumentverket har tagit fram.  

I Sverige håller man som bäst på att utforma motsvarande anvisningar. För att 

Åland inte skall halka efter i utvecklingen bör landskapsregeringen ta fram riktlin-

jer och anvisningar så att alla företagare som säljer programtjänster kan utforma 

specificerade säkerhetsplaner för de aktiviteter de arrangerar. Anvisningarna bör 

även innehålla riskbedömning av aktiviteten, grundläggande krav på personalen 

och den utrustning som används och beredskap för nödsituationer.  
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Den här motionen, ja den är kostnadsdrivande, men om en olycka skulle ske så 

skulle det innebära en oerhört dålig PR för Åland och för våra turistföretagare. 

Jag tycker det är en merkostnad som vi måste ta. Det blir också en ökad profes-

sionalism hos företagarna som kan användas i marknadsföringen av Åland. Vi 

månar om våra besökare, vi vill inte att det ska hända dem olyckor p.g.a. bristan-

de utrustning eller brist på kunskap hos arrangörerna. Det är också ett sätt att 

höja standarden på de aktiviteter som vi säljer.  

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget hemställer om att 

landskapsregeringen tar fram anvisningar för att främja säkerheten hos natur-, 

äventyrs- och upplevelseföretag.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.  

 

Remiss 

10 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om ett kvalitetsprojekt för gästhamnar 
(HM 27/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Vi har på Åland tidigare haft ett EU projekt "Kvalitet i värdskap och 

service" som har handlat om att om att höja kvaliteten bland turistanläggningarna 

runt om på Åland. Projektet har utfallit väl och behöver få en fortsättning med 

gästhamnarna i fokus. Konkurrensen mellan gästhamnarna är stor, särskilt ut-

vecklas servicen mycket i hamnar både i öster och väster. Ålands läge och vackra 

skärgårdsnatur kommer alltid att locka seglare och båtfarare. Det är viktigt att 

dessa möts med ett serviceinriktat värdskap och god kvalitet på varor och tjänster. 

Många hamnar på Åland idag är säkert bra både till innehåll i service och i bemö-

tande medan andra är sämre. Det vore viktigt att titta på samtliga ur ett likvärdig-

hetsperspektiv och se till hur man på olika sätt kan främja att få ut mera lokala va-

ror till försäljning både livsmedel och hantverk.  

Miljön är en väldigt viktig kvalitetsaspekt inom turismen. Gästhamnarna bör 

miljöcertifieras. Man sätter upp en tidtabell och en strategi för hur det här kunde 

ske. Särskilt borde man erbjuda latrintömning.  

Det vore viktigt att det här projektet förankras lokalt och genomförs i samråd 

med lokala företagare och olika aktörer som byalag, Leader-grupper, samfällighe-

ter och kommuner med målsättningen att skapa en verksamhet som många invå-

nare månar om. 

Det finns mycket som kan utvecklas kring en gästhamn, t.ex. grillplatser och 

annat som är beroende av kringliggande markområden.  

När det gäller den här miljöaspekten så är det särskilt viktigt att vi på Åland 

kommunicerar ut vårt engagemang och vår vilja att värna om Östersjöns miljö. 

Man får hoppas och tro att det fortplantar sig också bland båtgästerna, så att de 

inte lämnar sopor på holmar eller dumpar latrin och annat skräp i havet.  

Miljöaspekten borde man kanske hantera på det sättet att man helt enkelt in-

formerar och upplyser om vilka krav som ställs för att kunna miljöcertifiera gäst-

hamnar. Det finns olika typer av märkningar, svanen, krav, gröna nyckeln och 
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många andra olika typer av märkningar, jag vet inte vilken som är det rätta. Man 

borde locka gästhamnarna att anpassa sig till någon av dessa. Det här skulle ge-

nomsyra verksamheten både vad gäller inköp och avfallshantering och driftsruti-

ner.  

Vi har i tankesmedjan jobbat med en vision om det gröna Åland i det blå Öster-

sjön. Jag tror att det här vore ett led i det arbetet, att det också märks för besöka-

ren att man kommer till den gröna ön i det blå havet. Gästhamnarna är då en vik-

tig kontaktpunkt. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.  

 

Remiss 

11 Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion om en affärsplan för ekologisk odling 
(HM 33/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag står här i talarstolen och 

propagerar igen för ekologisk odling. Anledningen till den här motionen kommer 

upp, som har rubriken affärsplan för ekologisk odling, får vi kanske tacka Anders 

Eriksson för som i någon av de senaste diskussionerna menar att det är väl det 

som skulle behövas tas fram. En affärsplan om vad en omställning innebär av det 

åländska jordbruket till ekologisk odling, eftersom det är omfattande strukturom-

vandling som kräver noggranna studier och ekonomiska överväganden. En sådan 

här affärsplan har vi inte sett eller hört ännu om, så därför har Socialdemokrater-

na lämnat in den här motionen.  

Vi ser att det finns en växande efterfrågan på rena och hälsosamma livsmedel i 

hela Europa. Om man besöker livsmedelsbutiker i vårt västra grannland så ser 

man att andelen ekologiska matprodukter växer hela tiden. Enligt KRAV i Sverige 

har försäljningen av ekologiska produkter har ökat med drygt 40 % under 2008. 

Det är ju en väldigt stor ökning.  

För Socialdemokraternas del har vi länge haft den här visionen att hela Åland 

skulle vara ekologisk och GMO-fritt. 

Vilka frågeställningar bör man ta fram i en sådan här affärsplan? Det är viktigt 

är att studera hur konsumenterna fortsätter att fråga efter ekologiska produkter 

framöver, även om det blir mindre pengar i plånboken? Kommer man att fort-

sättningsvis att välja ekologiska produkterna? Är det ekonomiskt lönsamt för 

jordbrukarna att ställa om produktionen? Finns det kompetens i lantbruksföreta-

gen? Eller behövs det mer utbildning? Finns det nytänkande i produktutveckling-

en och hur skall de ekologiska produkterna distribueras? Kan det åländska jord-

bruket få ännu större framgång och inbringa högre ekonomiska vinster om man 

lägger om all areal till ekologisk odling? Kan man beräkna hållbarhetseffekten för 

Åland vid en total omläggning till ett eko-lantbruk? Frågorna är många och debat-

ten går het. Speciellt när man ser att den europeiska unionens jordbruksstöd ska 

fasas ut till 2013. Var ska det åländska jordbruket få plats på en mer marknads-
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passad och globaliserad marknad? För att komma vidare i debatten behövs mera 

fakta och tydligare mål. 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget hemställer om att 

landskapsregeringen gör upp en affärsplan för en övergång av det åländska jord-

bruket till ekologisk odling.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker det här är en väldigt bra motion. Jag har haft en ungefär 

likalydande motion tidigare. Jag har haft en vision om att Åland skulle vara 

en giftfri zon i Östersjön. Vi kan se att det också finns ett projekt som land-

skapsregeringen stöder, tanken om en grön ö i det blå havet. Man kan väl 

säga att det är ett steg i rätt riktning. Landskapsregeringen ska ha en eloge 

för det arbetet, trots att det nu har blivit nedskrivet i tidningarna, tyvärr. Den 

här motionen vill jag verkligen understöda. Jag stöder tankearbetet och ar-

betet till fullo. Jag hoppas verkligen att det för en gångs skulle kunna gå vi-

dare och att det skulle komma ett positivt betänkande från ett utskott, att 

hela lagtinget skulle kunna enas om den här visionen.   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tackar varmt för det fina stöd som jag fick av vtm Lindholm. För att få 

den här diskussionen om ett ekologiskt Åland att lyfta lite så behövs nu fakta 

på bordet. Jag ser att minister Jan-Erik Mattsson har taltur efter mig. Jag 

hoppas verkligen att vi ska få klargjort en hel del fakta. Hur ska man gå vida-

re för att se om det finns en framtid för det ekologiska jordbruket på Åland? 

Hur ska det se ut? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! I flera motioner har Socialdemokraterna velat gå in och styra upp-

ifrån. Det brukar vara det budskap man har. Här vill man, i alla fall, att det ska 

vara landskapsregeringen som ska styra. Det är kanske vår roll.  

Det finns en del frågeställningar affärsplanen för ekologisk odling som är berät-

tigade att ställa.  

Jag stöder, precis som landskapsregeringen gör, den ekologiska odlingen gans-

ka mycket mer än vad den andra traditionella odlingen stöds. Redan idag är den 

en prioriterad form av odling som sakta mak under tidens gång har vuxit p.g.a. av 

entreprenörskap av dem som utövar det. Det är jag väl medveten om. Det finns 

också en vilja för att arbeta lite mer än med traditionell odling.  

Hittills har utvecklingen av den ekologiska odlingen grundat sig på entrepre-

nörskap och frivilligt åtagande att jobba med de här merarbetes grödorna. Jag 

tror att vi har tagit ett par viktiga steg i den här inriktningen. Vi vet att just nu, 

fr.o.m. i fjol, har sockerbetsodlingen minskat från en ganska stor ekonomisk po-

tential till att sjunka ner till en nivå som snart antagligen inte finns. Man brukar 

tala om sagan om tio små negerpojkar, just nu är det bara åtta sockerbetsodlare 

kvar för den inkommande säsongen. Det här har skapat ett utrymme för väsentligt 

mycket mera spannmålsodling. Det är fina marker som det går att odla högkvali-

tativ spannmål på.  
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Landskapsregeringen har genom ett investeringsstöd, till enskilda företagare, 

skapat möjligheter för att producera och göra affärer med betydligt mera ekolo-

giskt spannmål. Man här även skapat underlag genom ett annat investeringsbi-

drag för att även den traditionella odlingen ska ha möjlighet att expandera på ca 

900 hektar som varit sockerbetsodlingar. 

Vi har ånyo det s.k. Beras projektet aktuellt, det är kanske en del av den affärs-

plan eller strategiska tänkandet som har funnits, för att få fram möjligheten att 

producera ekologisk mjölk, som ligger ganska nära för att kunna verkställas. Det 

är ett stort projekt, det är ett ställningstagande som måste utredas. Jag hoppas att 

man den här gången fyller kravet för att få detta till ett Interreg projekt, genom 

Central Baltic.  

Det görs det en hel del strategiska beslut när det gäller det ekologiska jordbru-

ket på Åland. Regeringen är definitivt positiv till det.   

Det står i motiveringen till hemställningsmotionen om att Åland skulle vara en 

GMO-fri zon också. Jag stöder motionsställarna i de tankarna. Det har förekom-

mit en del diskussioner. Det är Finland som ska göra Åland till en GMO-fri zon, 

men det ska ske med vår goda vilja. Jag har upplevt att det finns mycket god vilja 

till det här. Det behöver inte inkräkta på vare sig det traditionella eller på det 

ekologiska jordbruket. Det är en hög önskan att Åland skulle vara GMO-fritt för 

att kunna utveckla den ekologiska odlingen också.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Det är sant att Socialdemokraterna har väldigt höga ambi-

tioner när det gäller ekologisk odling. Det har vi alltid haft. I vårt valprogram 

för 2007 så talade vi om att vi vill att hela Åland på sikt ska bli helt ekologiskt 

och på det sättet trygga ett hållbart lantbruk. Det är synd att inte alla har den 

ambitionen. Det kan vi inte göra något åt. I parlamentariskt system är det de 

som har majoriteten, och som ofta vill minst, som bestämmer takten. Ett re-

sonemang som minister Mattsson förde som jag tyckte var väldigt spännan-

de var det här med uppifrån. När Socialdemokraterna hemställer om en för-

ändring eller en affärsplan då kommer det uppifrån? När minister Mattsson 

fattar beslut, varifrån kommer det då? Kommer det nerifrån kanske?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ja, till skillnad från Socialdemokraterna så vill jag inte att vi 

uppifrån ska bestämma att alla odlare på Åland måste vara ekologiska. Jag 

tror på den fria företagsamheten, på entreprenörskapet. Jag tror att det 

kommer att ske en utveckling i den riktningen ändå. Socialdemokraterna vill 

införa ett krav att i princip får du inte odla om du inte odlar ekologiskt. Ef-

tersom hela Åland ska vara ekologiskt odlat så måste det innebära det, som 

jag förstår det. Det finns ingen valfrihet mera att odla traditionellt om hela 

Åland ska vara ekologiskt odlat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var intressant. Det skulle vara väldigt bra att minister 

Mattsson tog fram några dokument eller uttalande som stöder hans "upp-

ifrån teori". Vi vill göra de stöd som finns så förmånliga som möjligt för det 

ekologiska jordbruket. Vi skulle t.o.m. kunna tänka oss att man går så långt 
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att inget annat jordbruk får stöd, utan enbart det ekologiska jordbruket. Det 

skulle vara en metod. Några tvångsmetoder uppifrån har det inte varit tal 

om. Jag hoppas att ministern skulle vara lite mer seriös i sina synpunkter på 

Socialdemokraternas syn i den här frågan.  

Den här motionen handlar inte om den saken. Det handlar om att man 

skulle göra en ekonomisk analys vad en övergång skulle innebära. Det är en 

annan sak.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller synen på hur det här ska gå till så fick vi nu reda 

på att Socialdemokraterna ämnar styra jordbruksutvecklingen genom att 

prioritera en form av odling. Det betyder att man i princip förbjuder den tra-

ditionella odlingen. Det här är inte mitt sätt att se hur Åland ska utvecklas. 

Tala om att ha behov av övergångstider! Jag tror att behovet av en ett sådant 

genomförande ska vara ganska lång. För mig gäller nog lika behandling. Vi 

har redan idag ett mera generöst system för den ekologiska odlingen med ex-

tra rådgivning och man har tillgång till mera stöd. Dessutom kommer 

miljöstöden att utformas så att man gynnar ytterligare den ekologiska od-

lingen. Jag fick svar på en fråga jag ställde. Nu vet vi var Socialdemokraterna 

står i den här frågan. Det är bara ekologisk odling som ska erhålla EU stöd, 

därmed vet vi hur framtiden för det ska se ut.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Minister Mattsson talar om att Socialdemokraterna vill styra uppifrån. Så 

länge som man har huvudet högst, så styr man väl uppifrån, hoppas jag. Det 

handlar mycket om stöd och jordbruksstöd när minister Mattsson pratar om 

jordbrukspolitik. Vad kommer att hända med det framtida jordbruket på 

Åland, när jordbruksstöden fasas ut och försvinner efter 2013? Jag skulle 

gärna vilja få en klarhet i hur minister Mattsson ser på det här. Hur ska vi 

klara av att konkurrera med massproducerat industriellt och storskaligt 

jordbruk? Var finns de långsiktiga strategierna? Socialdemokraterna är i alla 

fall beredda på att vi ska ta fram en affärsplan, att vi ska kunna se riktlinjer-

na och se vad förutsättningarna är.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Stöden ges ju inte ut som någon generös utgåva uppifrån. Stö-

den erhålles av stödmottagaren efter att man har ansökt om dem. Alla stöd 

måste ansökas från ett mycket rigoröst regelverk.  

Efter 2013 aviserar man en utfasning av jordbruksstöden och en föränd-

ring av dem till mera miljöinriktade åtgärder. Att ta bort dem helt är något 

som har dykt upp i den EU debatt som pågår inför det här valet. Det blir nog 

väldigt intressant att se hur den ekologiska odlingen kommer att se ut, om vi 

ska ha någon form av självförsörjningsgrad, om all odling helt plötsligt 

kommer att vara utan stöd. Jag tror inte att den ekologiska odlingen heller 

kommer att erhålla stöd om alla jordbruksstöd tas bort.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tycker att minister Mattsson är väldigt motsägelsefull här. I en tidigare 

motion som vi diskuterade när det gällde hästnäringen, där har man inte fått 
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några stöd alls. Den har utvecklats enormt bra. Det är lite hur det passar sig. 

De partier, som Centerns kandidat kommer att sitta i om deras kandidat blir 

invald till EU parlamentet, Mittengruppen, jobbar stenhårt för att man ska ta 

bort alla jordbruksstöd i EU. Stöden är 30 % idag och de nationella stöden, 

de åländska skattemedlen är 70 %. Vi kan inte hålla på att diskutera sådana 

här stödmaximeringar eller inte, tycker jag.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller att jämföra odling av spannmål och högkvalitati-

va råvaror för mat, så hör vi till en odlings zon som är på gränsen till att det 

överhuvudtaget går att odla. Det är jättesvårt, det är av den orsaken vi har 

våra stöd, eftersom skördarna är så pass mycket sämre än i t.ex. Frankrike.  

Däremot när det gäller hästnäringen så ser vi att när förutsättningarna är 

lika så utvecklas en näring av sig självt. Riktigt bra t.o.m. när det gäller häst-

näringen på Åland.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jordbruksnäringen kommer att genomgå många omställningar de 

närmaste åren. Debatten i lagtinget har visat i våras, för ett år sedan, där det efter-

lystes ett jordbruksmeddelande och den här debatten, så behöver begreppen redas 

ut. Det här med stöd t.ex. det ekologiska odlandet har högre stöd än annat odlan-

de. Det finns miljöstöd och övergångsstöd o.s.v. EU regelverket sätter vissa tak på 

hur mycket stöd man kan ge. Stöden är större för det ekologiska jordbruket, det 

som efterlystes här i debatten.  

Ma behöver reda ut begreppet ekologisk odling. Det är ett varumärke som är 

lanserat sedan länge. Det har lett till att man har utvecklat vissa metoder. Man ut-

vecklar vissa certifieringar, varumärken och liknande. På det sätt har man etable-

rat en special nisch inom jordbruket. Ett annat sätt är att tillämpa s.k. IP odling, 

där man anpassar insatserna i jordbruket efter behoven. På det sätt skapar man 

en annan typ av miljövänlig produkt.  

Det som är intressant i dagens perspektiv, när det gäller jordbrukets utveckling, 

är att jordbruket blir mera företagande och att det blir mera fråga om livsmedels-

produktion. Ekologisk odling är inte längre det samlade begrepp som är det miljö-

vänliga alternativen i alla sammanhang. Idag så talar man om hållbar livsmedels-

produktion. I den produktionen räknar man in alla kostnader på miljön. System-

ekologiska effekter eller vad man vill kalla det. För att t.ex. uppnå samma produk-

tivitet för ekologisk odling är man ibland tvungen att öka insatserna av fossilt 

bränsle, vilket då är kostbart för miljön.  

Det som näringsutskottet borde titta på är hållbart jordbruk i en modern bety-

delse, hållbar livsmedelsproduktion. Det visar sig att olika grödor kan odlas på 

olika sätt. Det är inte alltid givet att transportsträckorna är det som betyder mest. 

I allmänhet kan man säga att lokal produktion är en viktig princip. Man ska också 

väga in de insatser som man måste göra för att behålla produktiviteten. Skulle vi 

idag ta bort allt stöd till det konventionella jordbruket och öka stödet till ekologisk 

odling, då skulle vi rasera hela vår livsmedelsindustri. Är det faktiskt det som So-

cialdemokraterna vill göra? Eller är det bara rena omedvetenheten som gör att 

man för ut den här debatten och för ut felaktig information om stödnivåer om vad 

ekologisk odling innebär.  
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Landskapsregeringen har som måtto hållbar utveckling. Det betyder naturligt-

vis hållbart jordbruk, hållbar livsmedelproduktion. Då måste man också väga 

produktiviteten, effektiviteten, ekonomin och miljökostnaderna mot varandra. 

Byt ut begreppet ekologiskt till hållbar odling, hållbar livsmedelproduktion så 

hamnar vi förhoppningsvis kanske i rätt fåra.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet. 

  

Remiss 

12 Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion om ett övertagande av sjöbevakningens 
uppgifter (HM 18/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack herr talman! Mitt sista bidrag till vårens motionsflod handlar om en grund-

läggande hörnpelare i Ålands särskilda ställning i o m att det är kopplat till demi-

litarisering och neutraliseringen, Ålands fredade status.  

När vi började diskutera den icke militära sidan av Åland, så blir det också en 

hel del känsligare ämnen som måste på bordet.  

När det gäller sjöbevakningen har det pågått en process under 2000-talet där 

även den åländska sjöbevakningen i allt högre grad har blivit en del av det finska 

försvarssystemet. Det är inte längre någon hemlighet att så är i fallet. Det räcker 

med att läsa lagstiftning och titta i den säkerhetspolitiska redogörelse som berör 

bl.a. försvarsupplägget och därmed också gränsbevakningens ställning.  

När vi diskuterar sjöbevakningen så uppstår det lätt på den åländska himlen en 

diskussion om de goda insatserna som sjöbevakare utför. Man upplever att en 

diskussion om deras ställning skulle vara sårande. Man måste skilja på den for-

mella sidan och på det praktiska arbetet som sjöbevakningen utför.  

När vi tittar på gränsbevakningens utveckling har vi en situation idag där det 

uttryckligen sägs att gränsbevakningen lyder under inrikesministeriet. När man 

samtidigt anses vara en militär styrka så har vi en konflikt med Ålands konven-

tion.  

Rent principiellt kan man väl tycka att det är ingen stor sak att det existerar en 

sådan gränsbevakning med militärt inslag på åländskt territorium, men i o m att 

det uttryckligen i Ålands konvention sägs att det inte ska få finnas någon form av 

militär aktivitet inom den demilitariserade zonen så har vi en konflikt, som blir 

ofrånkomlig i takt med tiden.  

Med tanke på vilka förändringar som republiken Finland står inför, jag tänker 

på såväl Lissabonfördraget och biståndsklausulen av militärpolitisk art. Jag tän-

ker på NATO medlemskap med andra förändringar på det säkerhetspolitiska om-

rådet, där inte minst då ett utökat nordisk förvarspolitiskt samarbete gör det 

oundvikligt att vi också diskuterar Ålands ställning.  

Det finns ingen bra lösning, sett rent ekonomiskt, på ett förslag om ett direkt 

övertagande av gränsbevakningens uppgifter, att man för över det på åländsk be-

hörighet och åländsk förvaltning. Det är därför som det även i motionen anges att 

så länge vi saknar egen beskattning och därmed eget ansvar för det vi sköter så 

finns instrumentet med att självstyrelselagen justeras. Att den ekonomiska bör-
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dan fortsättningsvis bärs av Finland helt eller delvis beroende på i hur hög grad 

man anser att det tjänar, i först och främst, ett statsintresse. 

Jag har kanske inte så stor förhoppning om att den här motionen kommer att 

få ett positivt mottagande inom lagutskottet. Med tanke på den utlovade strategi 

som landskapsregeringen avser att framlägga för lagtinget under den här man-

datperioden så utgår jag från att gränsbevakningens roll, funktion och ställning 

kommer att bli noga analyserad så att vi i denna sal på nytt kan diskutera hur och 

om gränsbevakningens ställning på åländskt territorium måste ändras.  

Talmannen 

Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

 

Remiss 

13 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om integration av inflyttare (HM 
25/2008-2009)/Lu/ 
Ärendet avfördes. 

 

Remiss 

14 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om strategi för kompetensförsörjning 
(HM 38/2008-2009) 
Ärendet avfördes. 

 

Remiss 

15 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om kulturturism (HM 26/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack herr talman! Det finns två motiv bakom den här motionen. Det ena är kultu-

rens betydelse för turismen, generellt, som vi tycker är betydligt underskattad. 

Det andra är formen som kallas för turistprogram. Jag tänkte börja med det sena-

re.  

År 2003, i den regering som satt då var Ritva Sarin-Grufberg var näringsansva-

rig. De gav ut en väldigt tjusig rapport som är väldigt trevlig att både läsa och titta 

i. Den innehåller en hel del substans också.  

Genom att visa på vad som har hänt försöker jag säga att det har varit ett gans-

ka misslyckat sätt att jobba på ur turismens synvinkel. I det här programmet hade 

man som ambition att höja den landbaserade turistsektorn förädlingsvärde med 5 

% varje år fram till 2010, så att förädlingsvärde skulle vara 63 miljoner år 2010.  

Landskapsregeringen är duktig på att ta fram alla möjliga rapporter, det har 

just kommit en om turismens samhällsekonomiska betydelse för 2008. I rappor-

ten kan man läsa att 2008 var den landbaserade turismens förädlingsvärde 36 

miljoner. Det betyder att man ska skynda riktigt rysligt till 2010 om man ska 

komma upp till 63 miljoner. Förädlingsvärdet har ökat ytterst lite på de här åren 

sedan 2003. Det ligger stabilt lågt, som ÅSUB:s utredning säger.  
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Man hade som andra mål att turisterna skulle stanna genomsnittligt 3 nätter på 

Åland 2010, 2,1 nätter stannade man år 2001, idag 2 nätter. Det går med andra 

ord neråt vad gäller övernattningarna.  

Man skulle med den här eviga frågan om säsongsförlängning försöka få mera 

övernattningar på annan tid än under de här tre turistmånaderna juni, juli och 

augusti. Där har det varierat under årens lopp, men några stora framgångar finns 

det inte heller att skörda i fråga om det målet.  

Den här formen att politiskt jobba med turismen, den kräver nog betydligt 

mera än att man lägger in en massa fina formuleringar i snygga pärmar och an-

ställer någon reklamfirma som säkert med skäl tar betalt för det arbetet de har ut-

fört.  

Herr talman! Min poäng är att sådan här turiststrategi kräver betydligt fler in-

satser än att man bara skriver av sig och tror att förvaltningen ska göra resten.  

Nu ska också den här regeringen göra en ny turismstrategi, det gör mig något 

orolig. Snart har halva mandatperioden gått, de brukar bli klara och godkända 

ungefär under det sista året i mandatperioden. Sedan har nästa regering ingenting 

med det dokumentet att göra, så det blir inte mycket av det heller. Vissa har trött-

nat på detta och har gjort egna förslag. Då finns dokumentet "Attraktiva Åland, 

den åländska turismens framtida utveckling". Här finns igen en massa förslag till 

allt som ska göras och t.o.m. ibland vem som ska göra det. Jag är rädd för att det 

inte finns pengar och inte heller några andra resurser att lägga in för att det här 

ska förverkligas.  

Herr talman! Jag tror vi måste utnyttja bättre det som vi redan har. Vi måste 

vara mera effektiva och samarbeta. Ett område som vi i den socialdemokratiska 

gruppen anser är försummat och som har väldigt låg status i de här turistsam-

manhangen är kultur. Det kanske också har att göra med det som gäller hästspor-

ten att det är mycket kvinnor som både utför kulturarbete och som också utgör 

den övervägande andelen av dem som besöker olika kulturevenemang och på det 

viset utgör den viktigaste målgruppen.  

Jag har vid olika tillfällen talat med representanter för turistförbundet om de-

ras jämställdhetspolicy. Ännu har det aldrig funnits någon som systematisk an-

vänts sig av sådana kunskaper. Om man inte gör det så blir allt traditionellt, man 

riktar in sig på allt det som män värderar och som de sysslar med. Tittar man på 

Ålands turistförbunds broschyrer så finns det om cykling, fiske och segling o.s.v. 

Det finns en massa aktiviteter som många män, som också i och för sig kvinnor 

sysslar med, men som man kunde klassificera som typisk manliga.  

Det finns en broschyr, som kom ut första gången i fjol och där har jag varit med 

och tryckt på, som handlar om kultur. Där ingår musik, teater, konst alla kultur-

områden ryms inom en broschyr. Det är inte dåligt, men när man tänker på att 

det finns många olika marknadsföringsbroschyrer för enskilda aktiviteter som 

t.ex. fiske. Frågan är om det är så hemskt mycket mera värt än t.ex. musikevene-

mang? Jag är inte så säker på det.  

Det finns problem inom det som kallas kulturturism. Det är ett mycket splittrat 

fält. Det behöver i sig inte heller vara en svaghet. Det visar bara på mångfald. Det 

finns också ett stort värde i vårt kulturliv att det har så stor regional spridning. 

Det finns ute i skärgårdskommunerna, det finns på fasta Åland och det finns i Ma-

riehamn, olika typer av återkommande kulturevenemang. Det är en verksamhet 

som har mångfald, regional spridning och dessutom verkar som säsongsförlänga-

re. Tänker man på Åland Winter Jazz, Vera filmfestival som börjar få ett gott re-

nommé om sig, det är inte bara ålänningar som går på filmfestival, och vi har 
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framförallt Litteraturdagarna. Det är stora kulturevenemang som är "off season". 

Men de här evenemangen saknar de stora sponsorstöd som t.ex. PAF Open får och 

många av de här sportevenemangen. Kulturen brukar ofta beskyllas för att det är 

kulturarbetarnas eget fel. Jag tycker att det är lite oförskämt eftersom det finns 

många som jobbar inom den här sektorn med många olika evenemang med otro-

ligt stora ideella krafter. I stället för att kritisera kulturturismen så borde landska-

pet ha en aktiv sammanordnande roll. Landskapsregeringen borde även komma 

med förslag till hur man resursmässigt kan stöda de här verksamheterna.  

När man gör det här nya turismstrategipaketet så borde man ha ett partssam-

mansatt organ med representanter för kulturproducenter, turistnäringar och 

landskapsregeringen som skulle utarbeta olika sätt att få de här evenemangen att 

hänga ihop och arrangörerna också skulle få stöd av varandra. Det som är svårt 

med kulturevenemang är framförallt marknadsföringen. Den är jätte dyr. Ska en 

liten förening t.ex. orgelfestivalen, Katrina kammarmusik, Island in the sun eller 

Jazzfestivalen marknadsföra sig hos Ålands turistförbund så går det tusentals 

euro åt för det. Det är en stor del av budgeten för de här små föreningarna. Såda-

na pengar har man i regel inte. Den här marknadsföringen är något som man kan-

ske på Näringsavdelningen borde se till att det finns särskilda pengar för just de 

här kulturevenemangen, men också andra resurser.  

Vad beträffar det här med PAF, så är PAF en väldigt mansdominerad organisa-

tion. Det ger bl.a. utslag i stora stöd till idrotten och de traditionellt stora manliga 

idrottssektorerna. Det är nästan omöjligt för ett kulturprojekt att få särskilda 

pengar för kulturevenemang från PAF. De har olika argument för varför de inte 

kan sponsorera kultur. Där krävs nog också en måldiskussion.  

Det som är svårt, som sagt var, är det här med marknadsföring och att få peng-

ar till det. Jag tror att man måste samarbeta och ha mycket mera gemensamt ar-

bete mellan de här kulturevenemangen och organisationerna. Det räcker inte 

krafterna till idag, att det är någon som ska organisera det här. För att nå dit krävs 

nog att landskapet går in med särskilda resurser, men då måste man tro på kultu-

ren som en lockande och säljande kraft. Det gör vi. Jag hoppas att den här motio-

nen får ett positivt gensvar i utskottet.    

 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet. 

   

Remiss 

16 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en nationalpark (HM 29/2008-2009) 
Ärendet avfördes. 

 

För kännedom 

Republikens presidents framställning med förslag till lag om ändring av 59c § självstyrel-
selagen för Åland (RP 9/2008-2009) 
Landshövdingen har genom ett brev av den 12 maj 2009 överlämnat presidentens fram-

ställning till lagtinget. Ärendet upptas till behandling vid plenum den 27 maj 2009. 
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Presidiets framställning om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2009-2011   
(P1/2008-2009)  
Ärendet upptas till behandling vid plenum 27.5 2009. 

 

Föredras från tilläggslista 

17 Finansutskottets betänkande nr 5/2008-2009 om förslag till första tilläggsbudget för år 
2009 (FR 15/2008-2009 jämte FM 70-84 och 86-97/2008-2009) 
Ärendet bordläggs till plenum 27.5.2009.  

 

För kännedom 

Landskapsregeringens framställning angående ny lag om ordningsvakter (FR 16/2008-
2009) 

Landskapsregeringens framställning angående blankettlag om privata säkerhetstjänster 
(FR 17/2008-2009) 

Landskapsregeringens framställning om ny ordningslagstiftning för landskapet Åland (FR 
18/2008-2009) 

Landskapsregeringens meddelande om landskapsregeringens samlade Östersjöpolitik 
(M 4/2008-2009) 
 

Ärendena upptas till behandling den 29 maj 2009.  

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls onsdagen den 27 maj 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslu-

tades kl. 15.54). 
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Plenum börjar  
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Ulla-Britt Dahl på grund av privata angelägen-

heter. Beviljas. 

Remiss 

1 Republikens presidents framställning med förslag till lag om ändring av 59c § självsty-
relselagen för Åland (RP 9/2008-2009)  
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! På basen av lantrådets frånvaro ska jag hålla en kort presentation av 

det här ärendet.  

Vi har nu på vårt bord republikens presidents framställning 8/2008-2009 till 

Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med för-

slag om ändring av självstyrelselagen 59 c §. 

Ändringen skall ske i grundlagstiftsordning i riksdagen samt enligt 69 § själv-

styrelselagen med kvalificerad majoritet i den här salen. 
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Det här ärendet är resultatet av ett långt hårt arbete. Landskapsregeringen har 

haft ett konstruktivt samarbete med själstyrelsepolitiska nämnden, som gett grönt 

ljus för det här förslaget, vilket får en stor betydelse när man tänker på att alla 

partier företrädda i lagtinget är företrädda i självstyrelsepolitiska nämnden. 

Fru talman! Det har varit en lång process. Det började redan i ett arbetsgrupp-

betänkande från 2005 , men som senare förföll efter att det konstitutionella för-

draget blev inaktuellt. 

I juli 2006 tillsatte utrikesministeriet en arbetsgrupp med åländskt deltagande. 

I maj 2006 gav EU domstolen dom i snusfrågan, vilket med all önskvärd tydlighet 

visade på felaktigheterna i systemet. 

Mandatet var att bl.a. att utreda de situationer där Åland har ett rättsligt intres-

se att utöva talerätt och framlägga förslag till en utveckling av praxis för hur land-

skapets synpunkter skall beaktas vid beredningen av Finlands ståndpunkt inför 

EG-domstolen. Arbetet avslutades i augusti 2007.  

Propositionen baserar sig på ett arbetsgruppsbetänkande från slutet av 2008 

där Matti Pellonpää var ordförande och Åland var representerat av två tjänste-

män.  

Fru talman! Som sagt, det här är ett resultat av ett långt arbete som jag just kort 

beskrev. De viktigaste ändringarna är att bestämmelser om fördragsbrott regleras 

nu på lag nivå. Landskapets ståndpunkt skall framgå ur Finlands svar, om saken 

gäller åtgärder eller underlåtelse från landskapets sida.  

Landskapet har även rätt att deltaga i det muntliga förfarandet vid domstolen. 

Landskapet har rätt att ta till initiativ till att Finland ska bl.a. intervenera i mål 

där vi har ett intresse att vara med i en process. Intervenering betyder att man blir 

med som part i en pågående process. Huvudsyftet med ändringen är att man ska 

ha garanterat landskapet ett rättvist förfarande i mål som behandlas i EG-

domstolen. Det innebär att lagfästa att landskapets ståndpunkt kan komma fram 

till kommissionen, till EG domstolen, även i det fall då riket och Åland har olika 

uppfattningar som t.ex. snusfrågan.   

Det här var väl huvudpunkterna i det här förslaget.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! När den ursprungliga texten till talerättspropositionen var 

aktuell under fjolåret, hänvisade tidigare EU-domare, Leif Sevón till det fak-

tum att EU domstolen inte känner till något som kallas för parallell talan. Nu 

bygger hela talerättspropositionen på en form av parallell talan, Åland - Fin-

land tillsammans. Kan kansliministern upplysa om vad som har hänt, som 

nu har förändrat förutsättningarna, att landskapsregeringen kunnat ge sitt 

godkännande till den här propositionen?  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Man ska beakta att det är bara stater som kan bli svarande, om 

vi diskuterar svarandeproblematiken. Det är enskilda stater som kan bli sva-

rande i en process i EG-domstolen. I det här fallet är det staten Finland. Det 

här lagförslaget, har på det bästa möjliga sett, garanterat landskapet Åland 

en rätt att utföra sin talan inför EG-domstolen. Då har man beaktat syn-

punkterna här. De här diskussionerna har jag tyvärr inte deltagit i. Som jag 

sade inledningsvis, presenterar jag det här på basen av lantrådets frånvaro. 

Vi ser att det finns en möjlighet, i teorin i alla fall, att det kan bli två ombud i 

EG-domstolen. Det är ett intressant faktum.  
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag ställer frågan för att kansliministern även har EU an-

svaret enligt landskapsregeringens handlingsprogram. Känner ministern om 

det har skett en förändring i EU-domstolens rättegångsregler eller stadgar 

som skulle tillåta ett sådant förfarande med parallell talan? Att det har skett 

en sådan förändring av teknisk natur, sedan självstyrelsepolitiska nämnden 

hade den här frågan på sitt bord under fjolåret? Frågeställningen är ganska 

avgörande hur landskapsregeringen agerat i o m att man godkänt proposi-

tionstexten på förhand.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Det här ärendet har varit i självstyrelsepolitiska nämnden, där 

också alla partier har gett grönt ljus för detta. Det här med två ombud, om 

man läser lagtexten i förhållande till detaljmotiveringen, så finns det en 

diskrepans där. Jag har personligen den uppfattningen att lagtext går före 

detaljmotiveringen. Där står det helt klart att Åland ska ha rätt att muntligt 

framföra sina åsikter inför domstolen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! ”Audiatur et altera pars” lyder en grundläggande romersk 

rättsregel som är adopterad som sådan in i den germanska rätten och därför också 

har kommit in i vår rättsordning. Den betyder direkt översatt ”även den andra 

parten bör höras”. I vår rättsordning har den fått en mycket snärtigare översätt-

ning och tillämpning, första gången år 1734 och lyder ”döm ingen ohörd”. Det här 

är också ett uttryck som genomsyrade hela den juridiska utbildningen som före-

kom hos oss efter 1734. Man brukar lite skämtsamt säga, det fanns i mitten på 

1700 talet en mycket berömd professor från Uppsala, som avslutade alla sina före-

läsningar till denna regel och säga; ”och sen mina barn, glöm ingen ohörder” . 

Fru talman! Det kan inte vara ett mål att i EU umgänget hamna i EG-

domstolen, varken som svarande eller kärande, eller annan partsställning. Men 

det händer. Då är det helt nödvändigt att denna ”Audiatur et altera pars” regel 

också tillämpas på Åland, som inte kan vara en självständig part i domstolen men 

vars intressen är på den nivån att talerätt måste finnas. Dit har vi nu kommit och 

det är väl.  

När politikens medel upphör vidtar juridiken. Vi är en lagstiftande församling. 

Det är vårt uppdrag att skapa regler för hur man reder sig i en juridisk process. 

Även om lagtinget som lagting inte deltar i den. Det som kanske är mest framträ-

dande, som skiljer den politiska processen från den juridiska, är att den politiska 

kan man råda över. Den är dispositiv, parterna hanterar den och formulerar avgö-

randet. Medan den juridiska processen kännetecknas av den svagheten eller styr-

ka att parterna är parter i ärendet men kan inte påverka utgången. Utgången har 

man då överlämnat till en domstol som i det enskilda fallet säger vad som gäller. 

Det här är ingenting nytt, vi är alla bekanta med det. Det som är lite speciellt i det 

här fallet är att processen har så starka politiska drag.  

Vi har ingen bra översättning till den term som flitigt används i EG-rätten och 

övrig internationell rätt, ”Law Inforcement bodies” betyder ungefär organ som 

framtvingar lag. Det är domstolarna som är ”Law Inforcement bodies”. Det heter 

så allmänt taget på det språket. Det visar att parterna har avhänt sig rådigheten 
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över det som är föremål för process och får finna sig i ett avgörande som sista 

hand, vid behov, genomförs med våld. Det är också kännetecknande för vår de-

mokratiska rättsordning. Därför är en talerätt helt nödvändig i ljuset av självsty-

relsen räckvidd.  

Den här processen har också mycket tydligt illustrerat självstyrelselagens bety-

delse som instrument för reglering av umgänge mellan landskapet och riket. 

Självstyrelselagen har många andra dimensioner, men självstyrelsepolitiska 

nämnden och hela lagtinget har hållit hårt på principen att regler för det umgäng-

et ska ingå i självstyrelselagen, av det enkla skälet att det instrumentet kan vi med 

politiska medel påverka. Så sker också i det här fallet, det är som det ska vara. Det 

är en fråga om bedömning om det här är bra eller dåligt.  

På den liberala lagtingsgruppens vägnar kan jag meddela att vi är tillfreds med 

de uppnådda resultaten. Det är många och sega förhandlingar som lett fram till 

detta, som vi också nyss hörde. Landskapsregeringen har gjort ett gott arbete. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har aktivt deltagit i det och samsyn har uppnåtts. 

Vi ger vårt erkännande till regeringens fögderi och omfattar resultatet.  

Vad gäller resultat kan man också säga att det förstärks av det principbeslut 

som Finlands regering fattade 23.4 i förbindelse med inflytandefrågor. Det här 

ska ses som en helhet. Flera ändringar av självstyrelselagen kommer att följa och 

flera överläggningar kommer att utföras mellan parterna i det här systemet och 

det är precis så det ska vara.  

Jag vill återkomma och avluta med min käpphäst i sammanhanget, det är själv-

styrelsens förmåga att växa från objekt för andras fögderi till subjekt i sina egna 

ärenden. Det är en målmedveten utveckling som startade redan 1917, som hade 

svårigheter i början men där linjen är väldigt tydlig. Tidigare andra och starkare 

makter beslöt om Ålands och ålänningarnas öden, ofta t.o.m. utan att fråga oss, 

den tiden är tack och lov bakom oss. Ålands demokratiska organs ställning av sub-

jekt i egna ärenden är erkänd. Den här processen har stärkt den egenskapen på 

det sätt att Ålands förhållande till EU klarläggs. Det betyder samtidigt att Ålands 

förhållande till riket i minst lika hög utsträckning klartläggs på dessa områden. 

Vi tillstyrker bifall.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag skulle vilja säga att det är lite varning för Kejsarens nya klä-

der. Hur kan man vara tillfreds med en ändring som de facto endast är en 

kodifiering av praxis. Det som sägs i domstolen ska på förhand vara godkänt 

av den ena parten. Då finns det bara en part. Åland har ingenting att säga till 

om, om man inte är överens med Finland. Backar vi tillbaks bandet och ser 

på de frågor som har varit till domstol, så har vi inte alltid varit överens. 

Tvärtom, vi har varit synnerligen icke överens. Då är det ingen skillnad med 

den här lagen. Det som skrivs och det som sägs ska Finland godkänna. På 

vilket sätt ger det här oss ökad talerätt? Vi kommer att dömas att ohörda 

även i fortsättningen. Nu är nertystningen av vår åsikt, enligt självstyrelsela-

gen, systematiserat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Jag brukar och jag tror det är klokt att skilja mellan formellt in-

flytande och reellt inflytande. Det formella regleras här. Men det är i sig inget 

mål att få medel för att utöva inflytande. Målet är att inflytande är reellt. Det 

ankommer bara på oss själva att vara så pålästa, kunniga och företagsamma 
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att det inflytande som nu skrivs in i paragrafer också får en materiell ut-

formning, en reell innebörd. Ett annat svar på repliken kunde vara, att så 

kan det förhålla sig, som kollegan Sundman säger. Men det är också så i poli-

tiken, som livet i övrigt, att man ska undvika att göra det goda till det bästas 

fiende. Det bästa, enligt det här resonemanget, vore då egen talan i EG-

domstolen. Det skulle förutsätta att Åland är medlem av EU, det är vi ju inte 

så länge Åland är en del av ett medlemsland.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är klädsamt att vtm Gunnar Jansson erkänner att det här 

inte är något framsteg utan det är en kodifiering av praxis. När det gäller 

förhållandet mellan formellt och reellt inflytande så har vi redan det här in-

flytande reellt. Det har vi också utövat i EG-domstolen. I det fallet var vi på 

”Speaking terms” med Finland. Om vi inte är det, som i fallet med snuset, då 

står vi oss helt slätt med den här skrivningen. Tvärtom ger den orsak till att 

utesluta Ålands åsikt på ett systematiserat sätt. Det är i sådant fall ett steg 

bakåt. Jag kan inte förstå hur man är nöjd med det här. När det gäller för-

dragsbrott som är innanför vår egen behörighet, där bara Åland har gjort ett 

fel, varför ska någon annan bestämma vår ståndpunkt?  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! Det här är en del av processen. Inte tar livet slut med den 

här ändringen av självstyrelselagen, lika lite som med någon annan lag hel-

ler. Om vi ser vad som har hänt efter 1994 så har självstyrelselagen undergått 

fyra ändringar, praktiskt taget vid varje fördragsrevision har det gjorts in-

grepp i självstyrelselagen. Det här är ingalunda den sista och inte något som 

kommer att utgöra en norm för all framtid. Det här är en del av den process, 

den politiska process som kännetecknar umgänget landskapet - riket, som 

regleras i självstyrelselagen. Därför dömer jag inte ut något. I politik bör man 

ha förtroende för att komma vidare. Det här är ett framgångsrikt sätt att 

komma vidare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson 

Fru talman! Det Lissabonfördrag som nu ligger och väntar på en lösning visar på 

att vår behörighet kanske kommer att inskränkas ännu mera. Därför har också de 

här inflytandefrågorna blivit så viktiga för oss, eftersom vi anser att det här kan vi 

återgärda på något sätt nu innan vi slutligen klubbar eller inte klubbar Lissabon-

fördraget. Det som varit aktuellt nu är hur man ska lösa bristen på talerätt. Det 

har vi sett tydligt vad det medför, i samband med bl.a. snusfrågan. När man tittar 

på inledningen av den här propositionen så är det lite intressant när man faktiskt 

säger redan i första stycket; ”landskapets möjligheter att påverka är otillräckliga”. 

Samtidigt medger man att det idag är statsrådet som i sista hand besluter om ut-

formning av ställningstaganden, precis som vi hörde. Man påminner också om 

den här senaste ändringen som grundlagsutskottet införde 59 d § om böter, som 

kom utan att vi var förberedda. Man säger i en konklusion om syftet med den fö-

religgande propositionen; ”det ska bättre framgå att statsrådet för sin del ska dra 

försorg om att landskapet kommer i åtnjutande av ett rättvist förfarande, såväl i 

den nationella beredningen inom statsrådet som i behandlingen i Europeiska ge-
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menskapens domstol”. Man säger att nu så ska man försöka komma till ett bättre 

system. Jag tycker ändå det är lite positivt. Man anger också i allmänna motiver-

ingarna om riktlinjerna. Det är också en hel del som är positivt för landskapet när 

man säger; ”det nationella systemet ska utvecklas så landskapet i enlighet med 

sina berättigade krav ska ha möjlighet att försvara sig och föra fram sina stånd-

punkter inför EG-domstolarna”. Det är ändå en liten framgång. Man säger också; 

”om behandlingen av ministerrådet ska föregås av en diskussion med statsminis-

tern, om landskapsregeringen så önskar”, d.v.s. innan man i ministerutskottet be-

handlar frågan. Det tycker jag också är bra, det förbättrar det åtminstone.  

När det gäller påstådda brister i landskapslagstiftningen; ”ska riket och land-

skapet föröka enas om hur svaromålet utforma. Med beaktande av självstyrelsesy-

stemet har regeringen en skyldighet gentemot Åland att beakta och föra fram 

landskapsregeringens synpunkter till den del saken hör till landskapets behörig-

het. Det är viktigt att landskapets ståndpunkt ska framgå av svaromålet”. Man 

lägger till att; ”det här hindrar inte riket att framföra sin uppfattning om hur EG-

rätten ska förstås”. Man medger i alla fall en möjlighet att framföra landskapets 

ståndpunkter.  

Jag vill säga några ord om lagförslaget, nya paragrafen. Första momentet är 

helt likalydande. Det andra ska då förtydliga och ge oss det svar vi vill ha. Här sä-

ger man ändå; ”har talan i ett ärende, som anses i första momentet, väckts p.g.a. 

en åtgärd eller underlåtelse från landskapets sida, ska en representant från land-

skapet ges rätt i det muntliga förfarandet vid domstolen”. Det här är ändå ett steg 

i rätt riktning. Man kan väl säga att det är ett första steg till en förbättring. Samti-

digt vet vi, och erkänner gärna från Centern, att det är staten som har tolkningsfö-

reträde i egenskap av nationalstatens representant. I detaljmotiveringarna så sägs 

det att; ”landskapet ska ha godtagit ställningstagandet”. Det här är, trots allt, posi-

tivt.  

Vi tror, från Centern, att det här är den enda framkomliga steget vi kan ta idag i 

en process som har varit lång. Om vi ser att resultatet blev en förbättring så kan-

ske vi säger att det blev hyfsat bra. Det återstår för lagutskottet att noga granska 

det här. Vi har, under hörande i självstyrelsepolitiska nämnden, hört att parallell 

talan egentligen är en okänd företeelse i EG-domstolen. Det är säkert bra om lag-

utskottet kan diskutera och fundera på de här frågorna. Även att lagutskottet fun-

derar över om lagtexten har företräde framom motiveringarna eller är det tvärt-

om? I det stora hela tycker vi från Centern att vi kan godkänna, samtidigt som jag 

får erkänna att målet för Centern skulle vara att få ett system som skulle likna det 

som man har Belgien, eftersom vi vet att det fungerar inom EU. Det tycker vi att 

det borde vara målet. Där är vi inte ännu.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag är inte nöjd med Centerns inställning. Ltl Gun Carlson säger 

att inflytandefrågorna är aktuella nu före vi godkänner Lissabonfördraget. 

Ja, det har vi försökt säga. Lagtinget har varit enigt i att den här inflytande-

frågan ska lösas så att landskapet får talerätt när det gäller fördragsbrott som 

beror på landskapets behörighet. Vi får själva föra vår talan. Det här lagför-

slaget är inte så. Allting ska avgöras och Finland ska vara med på det här för-

farandet. Om vi är överens är det helt okej, men då behöver vi inte ha något 

inflytande, om vi är överens. Då är det bara att skicka ner vem som helst och 

föra vår talan. Det är om vi inte är överens som vi behöver ha rätt att föra vår 

egen talan. Det får vi inte med det här. Snusfrågan var ett bra exempel, det 
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var passligt att ltl Gun Carlson tog den. Allt det här snömoset i början på 

framställningen, läs detaljmotiveringen så smälter allt snömos, tyvärr.    

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag håller med ltl Danne Sundman att det är nu som inflytandefrågorna är 

viktiga. Det har vi fortfarande inte släppt, det sade jag också. Det är därför vi 

tycker det här är viktigt. Lagtexten är ju ändå en klar förbättring eftersom 

det är ett helt nytt moment som är bra mycket tydligare än det var förut. 

Man säger att en representant från landskapet ska ges rätt att delta i det 

muntliga förfarandet vid domstolen. I svaromålet som staten ger till EU så 

ska landskapets ha godtagit det enligt detaljmotiveringen. Nog är det ändå 

en förstärkning, det får vi erkänna. Om det sedan är tillräckligt är svårt att 

säga. Finland är nationalstaten, vi kommer inte undan det idag. EU systemet 

godkänner nationer och ingenting annat. Systemet känner inte till sådana 

här små områden.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Om inflytandefrågorna är viktiga för Centern, varför agerar man 

inte som om de vore det då, och inte godkänner den här lösningen på den 

här inflytandefrågan? Eftersom det inte är det som man har velat ha. Varför 

ska man hela tiden vara nöjd med ingenting? Det här är inget framsteg reella 

tal. Det är mycket vackra skrivningar omhuldat av mycket snömos. Läser 

man detaljmotiveringen står det att man får vara två om domstolen ger tillå-

telse att två ombud pläderar, det gör man hittills inte. Men man kanske änd-

rar sig efter att Åland kommer in i bilden. Det vet man inte. När det gäller de 

skriftliga inlagorna så tar domstolen ställning till partens inlaga, alltså Fin-

lands inlaga, det som Finland har bestämt att står där. Sedan om Ålands 

papper är bilagt, spelar ingen roll. En domstol fungerar inte så att man lyss-

nar på dem som står utanför och har en annan åsikt. I det här fallet står 

Åland fortsättningsvis utanför, i det fall vi inte är överens med Finland. Är vi 

överens fungerar det här jättebra, men då behöver vi inte det här.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag sade också redan i mitt anförande att jag anser att lagutskottet bör titta 

på det här med parallell talan eftersom det är nytt och tillsvidare okänt i EG-

domstolen. Finland anser ju tydligen själva, eftersom de lagt ett sådant här 

förslag, att det ska vara möjligt. Lagutskottet har mycket att göra i den här 

frågan. Det är en sak som man måste man se över. Vi har väl lärt oss att det 

vanligen är lagtexten som står över detaljmotiveringen. Lagtexten säger en 

del, samtidigt säger detaljmotiveringen att landskapet ska ha godtagit ställ-

ningstagande, där är detaljmotiveringen starkar än lagtexten. Det återstår att 

se hur det här behandlas i olika instanser där det nu diskuteras, d.v.s. grund-

lagutskottet och riksdagen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera vtm Gunnar Janssons i övrigt ut-

omordentliga anförande vars innehåll jag delar, förutom när det gäller de höga 

växlarna som drogs på förändring när det gäller Ålands ställning som subjekt från 

att tidigare ha varit objekt i olika sammanhang. Vi är nog fortfarande i objekt i 
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högsta grad i åtskilliga frågor inte minst i alla de frågor där vi inte har egen behö-

righet enligt självstyrelselagen.  

I frågor där vi har behörighet enligt självstyrelselagen i förhållandet till europe-

iska unionen. Det är en form av anomali när man har en region med delad stats-

makt, statlig lagstiftningsbehörighet, som därmed inte enligt EU:s konstruktion 

kan vara representerad direkt gentemot EU, trots att vi är inne i EU. Där fungerar 

vi i många sammanhang fortfarande som objekt. Det vi diskuterar, i samband 

med inflytandefrågorna, är att minska positionen som objekt. Vi är långt ifrån i 

mål ännu när det gäller de frågorna, om vi någonsin kommer i mål.  

Ett politikområde där vi fortfarande är objekt är det för Åland viktiga demilita-

riserings- och neutraliseringsförhållande som gäller. Det är viktigt särskilt i kristi-

der som ännu idag kan uppkomma i vår fredliga del av världen.   

Ett stort framsteg i det här, inte i förhållandet till subjekt - objekt diskussionen, 

men när det gäller landskapet Åland sett över en lång tid, över sekler, är det klart 

att situationen idag är bättre, än vad den har varit på 700 år.   

När det gäller medbestämmande frågorna för landskapets del i förhållande till 

unionen så har det varit fyra stycken som har varit upplyfta på bordet och som är 

aktuella i samband med vårt kommande ställningstagande till Lissabonfördraget. 

Det är representationen i Europaparlamentet och vårt förhållande till europeiska 

unionens ministerråds arbete. I de två första frågorna har vi inte kommit någon 

vart. Den tredje frågan var talan inför EG-domstolen och den har vi nu på bordet 

att ta ställning till. Den fjärde frågan var subsidiaritetskontrollen och den är under 

beredning i justitieministeriet i Helsingfors, efter att den har diskuterats mellan 

lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd och riksdagen. Där finns väl någon slags 

förutsättning att komma fram till ett resultat. Två av fyra frågor är på väg att lö-

sas.  

Vad som bekymrar oss i vår grupp är att man fortfarande från landskapsreger-

ingens sida lägger en stor vikt vid statsrådets principbeslut, som nu har klubbats. 

Det principbeslutet är faktiskt ingenting annat än en nerteckning av gällande för-

hållanden som har arbetats fram under den tid som tidigare regeringar sedan 

1995 har jobbat med frågan och tidigare riksdagsledamöter som har jobbat med 

frågorna. Där är en god grundprincip, som jag delar, i de diskussioner vi har fört 

tidigare med vtm Gunnar Jansson, när det gäller förhållandet med det självstyrda 

landskapet och det självständiga riket så duger blott bestämmelser på lag nivå, 

och i det fallet i självstyrelselagen, för att få förhållandena att fungera långsiktigt 

och oberoende av politiska förändrade majoriteter mellan val och i val. Därför 

finns det fortfarande en hel del att begära av det som finns i det här principbeslu-

tet som måste intas i lag för att det ska fungera i praktiken.  

En av bakgrunden till att inställningen har förändrats i riket är behandling av 

Ålands lagtings initiativ till riksdagen 2006, som slutbehandlades i februari 2007 

i riksdagen på basen av ett betänkande från grundlagsutskottet 7.2.2007. Där man 

avseende parlamentsplatsen och lagtingets initiativ skrev att initiativet är fullt be-

gripligt med hänsyn till Ålands särställning. Ett erkännande av att det här var ett 

välgrundat initiativ ifrån lagtingets sida. Man skrev att på det hela taget kan frå-

gan om Ålands representation i Europaparlamentet inte lösas med folkrättsliga 

principer eller bestämmelser i grundlagen, utan lösningen måste i sista hand vara 

politisk. Så fattade man ett politiskt beslut 199/1 att det inte var politiskt möjligt. 

Man skrev i alla fall att utskottet anser att det är viktigt med fortsatt diskussion på 

också europeisk nivå om landskapets medinflytande i Europaparlamentet och 

hänvisade till ett tidigare betänkande. Det är motiverat också för att landskapet 
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Ålands särställning nu är unik i Europa. Det har man kommit till i grundlagsut-

skottet, men dock definitivt inte i den finska politiken ännu. 

När det gäller EG-domstolen sade man att det är väsentligt att man finner en 

lösning på hur Ålands självstyrelsestatus ska kunna beaktas när EG-domstolen 

handlägger frågor som faller under landskapets behörighet. Man skrev också att 

det är nödvändigt, beträffande ministerrådet, ”att regeringen har anledning att 

överväga hur Åland ska kunna få större medinflytande i ministerrådet när de be-

handlar frågor som är viktiga för landskapet”. Det skrev man på basen av befintlig 

självstyrelselag och den bestämmelse som finns där och som landskapsregeringen 

ständigt hänvisar till att är tillräcklig. Inte ens grundlagutskottet i Finlands riks-

dag tyckte att det var tillräckligt.  

Subsidiariteten vet vi att är på gång. Nåväl, det fanns en arbetsgrupp som job-

bade i utrikesministeriet med den här frågan och där blev man då oenig till slut 

mellan de åländska representanterna och rikets representanter hur frågorna skul-

le lösas. När den här nuvarande regeringen tillträdde så var det läget. Man satte 

igång med en förhandling om talerätten och också om de andra frågorna, men 

specifikt talerätten. I maj 2008 presenterade man ett förslag till lagtext till 59c § 

inför självstyrelsepolitiska nämnden, som man angav att var konfidentiell. Det 

kan knappast vara konfidentiellt idag när ärendet ligger på lagtingets bord. Själv-

styrelsepolitiska nämnden konstaterade att det var otillräckligt, det resultat land-

skapsregeringen hade kommit fram till.  

När det gäller närvaron i domstolen så skulle den skrivas in att landskapet, 

självstyrelsen hade den rätten. Det skulle inte räcka med praxisdokument i det 

sammanhanget. Det skulle intas i självstyrelselagen. De övriga formuleringarna 

var man i det skedet rätt nöjd med ifrån självstyrelsepolitiska nämnden. Det här 

resulterade i att landskapsregeringen tog det här på fullt allvar och förhandlade 

fram en ny arbetsgrupp som skulle titta på den frågan. Där har två tjänstemän 

från landskapsregeringens sida varit med, tf chefen för EU-enheten och förvalt-

ningschefen. Man har kommit till ett resultat som man kunde acceptera i självsty-

relsepolitiska nämnden, efter det resultat som landskapsregeringen föreslog att 

var tillräckligt. Det är bra att det kan fungera på det här sättet. Slutresultatet har 

vi nu framför oss i form av en proposition till Finlands riksdag som lagtinget ska 

lämna sitt bifall eller vägra lämna sitt bifall till. 

 Det finns några frågor i de lag formuleringar i 59c § som lagutskottet särskilt 

bör ägna tankemöda åt.  

När det gäller andra momentets första del om det skriftliga ställningstagandet 

ska Finlands svar och ställningstagandet på landskapsregeringens begäran utfor-

mas så att landskapets ståndpunkt framgår. Där här ska läsas i förhållande till de 

motiveringar som finns i den här framställningen. Det finns en hel del frågetecken 

i samband med motiveringarna som jag hoppas att lagutskottet försöker reda ut, 

huruvida motiveringarna försvagar det som vi uppfattar att lagtexten innehåller.  

Den andra delen av andra momentet är den som ändrades efter omgången via 

lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd. Det är representationen vid muntligt för-

farande vid domstolen. Det är så enkelt att statsombudet har alltid första ordet. 

Om domstolen beslutar att ingen annan får yttra sig än statsombudet så blir det 

bara statsombudet som yttrar sig. Det är den klara information vi har erhållit i 

självstyrelsepolitiska nämnden. Lagutskottet har orsak att kodifiera den uppgif-

ten, men det innebär att det kan uppstå situationer där vi inte har en acceptabel 

och tillfredställande representation i det muntliga förfarandet, som vi har rätt att 

få, enligt den nya bestämmelsen i självstyrelselagen. Här finns det också en oklar-
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het i motiveringarna till regeringens proposition som jag ber lagutskottet särskilt 

att granska.  

När det gäller det tredje momentet är det okej, att vi vill anhängiggöra ärenden 

som är särskilt väsentliga för landskapet, att Finland aktiverar sig när de är uppe i 

domstolsbehandling. Även här är motiveringarna delvis svaga. Det är de här tre 

punkter som jag hoppas att lagutskottet särskilt ska ägna sig åt, när det gäller mo-

tiveringarna.  

När det gäller själva lagtexten har vi från vår grupp kommit till att den kan ac-

cepteras såvida de inte i lagutskottets behandling kommer fram att motiveringar-

na kullkastar det som vi uppfattar att ingår i lagtextformuleringarna.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag konstaterar att utan denna positiva utveckling för 

Åland och dess självstyrelse från objekt mot subjekt, som jag hänvisade till, 

och som kollegan Roger Jansson delvis ifrågasätter, så skulle det inte ha varit 

behov av en sådan omfattande och detaljrik presentation. Då har det inte 

funnits något att berätta om subjektets möjligheter att påverka ärenden om 

sig själv. Den här propositionen vittnar om utveckling i subjektsställningen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag hoppas att det framgick av mitt anförande att jag delar den 

uppfattningen att det har varit en utveckling över tiden i den här riktningen. 

Jag fick lite den uppfattning, av den lilla delen som gällde det här i vicetal-

mannens anförande, att vi nu hade gjort stora framsteg i samband med den 

här processen i frågan om subjekt – objekt, att vi egentligen inte var mycket 

objekt i de här sammanhangen mera. Det ville jag klargöra för min del, att 

det tycker jag nog inte. Vi är fortfarande, i många frågor inom ramen för 

självstyrelsesystemet nationellt men särskilt i förhållande till EU, fortfarande 

objekt i för många sammanhang.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Lagutskottet kommer att behandla de frågor som ltl Roger Jans-

son nämnde här. Jag har en käpphäst och ett förtydligande till anförandet. 

Jag har många gånger påpekat det här när ltl Roger Jansson talar om delad 

statsmakt. Det är ett mycket otydligt begrepp för Finland är en stat utåt sett. 

Internt har vi delad utövandet av statsmakten. I o m att det blir parallell ta-

lan i domstolen så blir det frågan om en delad statsmakt rent principiellt. Det 

är ett oerhört kliv i den här subjektiviteten för Åland i statsrättslig mening. 

Om det sedan i praktiken utnyttjas, det är en annan sak.  

När det gäller statsombud, domstolen kan säga att det ska vara en talan. 

Men detta statsombud kan vara en ålänning, en av riket och Åland gemen-

sam utsedd person. Möjligheterna är ju många. Man ska inte läsa det strikt 

som att staten i det här fallet är en given person från riket.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! När det gäller statsombudet, det är riktigt att det också kan vara 

en ålänning. När det är ett markant åländskt ärende, så borde det kunna vara 

det. Jag hoppas att lagutskottet särskilt hör sig för om den frågeställningen 

huruvida det är politiskt tänkbart från rikssidan att det skulle vara en ålän-
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ning när man får ett ärende som t.ex. sjöfågeljakten, som också är intressant 

för Åboland och delar av västra Nyland. Det är inte alls säkert att man skulle 

ha givit ålänningen en sådan position som statsombud ens i det samman-

hanget. Det är bra om lagutskottet kontrollerar upp det.  

När det gäller statsmakten i Finland har jag en ganska enkel förklaring. 

Det är det som finns i Finlands författningssamling som inkluderas i stats-

makten och det som finns i beslut i årsbudgeten och tilläggsbudgeten. Det 

representerar statsmakten i Finland, resten är andras beslutsområden.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! När det gäller statmakten finns det kanske anledning att åter-

komma. Det är väldigt viktigt att sortera ut begreppen på det sätt att orsaken 

till att Åland inte har samma inflytande som en medlemsstat, är att vi inte 

har exklusiv behörighet på något område som t.ex. belgiska regioner och tys-

ka delstater har. Det gör den här skillnaden. I det perspektivet är det här 

med talerätt i domstolen unikt på europeisk nivå och en utveckling av stats-

maktsdelning. Man brukar ibland kalla det statsfragment när det gäller vissa 

delar. Finland är en stat erkänd av andra stater, det är rättsläget internatio-

nellt.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det här är en mycket intressant statsrättslig diskussion som bör fö-

ras i många olika sammanhang framöver som vi säkert kommer att föra. Fin-

land är i grunden en enhetsstat, tack vare självstyrelsen har man skaffat sig 

federala drag i enhetsstatens konstruktion. Det har erkänts av tunga stats-

rättsliga professor i landet redan. Vi här på Åland har länge haft den upp-

fattningen. Därför använder vi lite slarvigt uttrycket, delad statsmakt. Det är 

lätt att förklara vad det innebär. Runt i Europa ser man att mest likt det sy-

stem som finns i Finland är i Belgien där staten suveränt inte hanterar alla 

frågor, utan regionerna är lika starka eller starkare som staten. Det är det 

mest liknande system som vi har i Finland.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Talman! Jag tänkte föra in de här frågorna i ett större sammanhang. Nu hann re-

dan ltl Roger Jansson ta upp det som jag tänkte ta upp d.v.s. vikten av att man har 

samtliga fyra inflytandefrågor lösta innan man godkänner Lissabonfördraget.  

Subsidiaritetsprincipen, det är i princip det som sades tidigare, det arbete är på 

gång, vi har inte resultatet klart. De skrivningar som har funnits har andats att re-

sultatet av detta är beroende av lagtingets ställningstagande till Lissabonfördra-

get. Det är förtäckta hot som jag inte tycker om. När det gäller subsidiaritetsprin-

cipen tror jag att det är väldigt svårt för oss att kunna göra så mycket konkret av 

det, jag har aldrig lagt så stor vikt vid det som jag har gjort vid deltagande vid mi-

nisterrådet. Det är något som jag ser som det absolut viktigaste av de här fyra frå-

gorna.  

När det gäller den tredje punkten, europaparlamentsplatsen, har jag sett att 

majoriteten av partierna inte tror själva på en egen åländsk euparlamentsplats, 

det tyder engagemanget i nu stundande EU val på.  
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När det gäller talerätten där har vi en del lösning. De invändningar som flera 

har haft så delar jag. Lagtexten är givetvis, som ltl Gun Carlson sade, en förbätt-

ring. Det finns, precis som kansliminister Roger Eriksson sade, en diskrepans när 

det gäller detaljmotiveringarna. Därför vill jag titta lite på detaljmotiveringarna. 

Själva grundproblemet är det, som bl.a. vtm Gunnar Jansson var inne på, att 

Åland inte är en självständig part i EU domstolen. En följd av detta, som vi kan ut-

läsa från framställningen, är att endast medlemsstaten har priviligerad ställning 

som part och enbart medlemsstaten Finland d.v.s. Finlands regering är svarande. 

Detta kan vara värt att tänka på, när vissa tydligen tror att ålänningarna helt 

plötsligt ska kunna agera som statsombud när frågor som berör oss kommer upp. 

Det här är grundproblemet med EU, man kommunicerar med självständiga stater. 

Jag minns ej hur ltl Gun Carlson uttryckte sig men hon sade något om att EU inte 

känner riktigt till den typ av konstitution som Åland har. Det är ju riktigt.  

Oavsett vad man tycker om grundproblemet, tillåter inte vår konstitution det 

här. Då gäller det att försöka göra det bästa möjliga av det.  

Tittar vi på lagförslaget, detaljmotiveringarna, första momentet är ju identiskt 

med det som vi haft idag. Det sägs; ”syftet med den gemensamma beredningen är 

att på det nationella planet anstränga sig för att sammanjämka landskapets och 

rikets ståndpunkter så att Finland i egenskap av medlemsstat kan ha endast en 

ståndpunkt”. Det vet vi alla hur det gick med den sammanjämkningen bl.a. när 

det gällde snusfrågan. Det sades också i motiveringarna till den gällande 59c § så 

här; ” t.ex. i en situation där kommissionen anser att landskapslagstiftningen stri-

der mot gemenskapsrätten bör det av Finlands ställningstagande i allmänhet 

framgå på vilken grund landskapsregeringen anser att landskapslagen är förenlig 

med gemenskapsrätten även om riksmyndighetens har samma uppfattning som 

kommissionen angående tolkningen av gemenskapsrätten”. Det har varit gällande 

redan idag. Vi vet precis hur det har hanterats. 

Tittar vi då på det nya i moment två, är det klart tydligare när det sägs att land-

skapets ståndpunkt alltid ska framgå av Finlands svar.  

Om vi tar samordningen, här är något som jag speciellt vänder mig till lagut-

skottets ordförande och hoppas att man tittar på. Det sägs att samrådningen ska 

ske inom statsrådets beredningssystem enligt det utvecklade principbeslut som 

finns. Det känner vi alla till. Här tycker jag att lagutskottet en gång för alla måste 

ta reda på är det möjligt för åländska tjänstemän att delta i detta arbete på det 

språk som de facto tillsvidare gäller d.v.s. svenska, när det gäller kommunikation 

mellan Åland och riket? Jag tycker det är en central frågeställning att få svar på.  

Det sägs vidare under andra momentet att; ”om man trots samordningsförsök 

inte har lyckats få en gemensam ståndpunkt så ska Finlands svar och ställningsta-

gande på landskapsregeringens begäran utformas så att landskapets ståndpunkt 

framgår”. Vi vet ju också att Finlands ståndpunkt kommer att framgå. Tittar man 

vidare i detaljmotiveringen så sägs det att; ”utgångspunkten är att ståndpunkter-

na ska framgå i en lydelse som har godtagits av landskapet” d.v.s. det är utgångs-

punkten. Det är inget diktat, utan det är utgångspunkten. Detta är allt för vagt, 

tycker jag. Det här behöver man också titta på från lagutskottets sida. Även föra 

ett resonemang om vart man tror det ska leda till om den åländska ståndpunkten 

framgår textmässigt men den finländska ståndpunkten är en helt annan, samti-

digt som jag sade inledningsvis att det är Finland som är en priviligerad part i det 

här spelet. Jag tror inte vi får låta oss luras allt för mycket.  

Det sägs vidare under andra momentet i detaljmotiveringarna; ”när också land-

skapet deltar kommer Finland då att ha två företrädare d.v.s. statsombudet och 
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landskapets representant. Landskapets representant kan även ha rätt att plädera 

tillsammans med statsombudet om domstolen ger tillåtelse att två ombud pläde-

rar, som ltl Roger Jansson med flera har varit inne på. Den här frågeställningen 

måste man, oavsett att man försöker prata om annat från lagutskottets ordföran-

des sida, få ett klarläggande på. Finns den möjligheten eller inte?  

Jag kommer väl ihåg Leif Sevóns uttalande att det inte är möjligt att föra den 

här typen av parallell talan, det är inte möjligt att ha två olika ombud. Enligt vad 

jag nyss tog del av, som ltl Roger Janssons sade, var det tydligt något som man 

har blivit informerad om i självstyrelsepolitiska nämnden. Är det så, så blir det 

här ett slag i luften. Det här måste man från lagutskottets sida, på ett klart och 

tydligt sätt, klarlägga för lagtinget vad det är som gäller.  

Det tredje momentet gäller en situation där landskapet önskar att Finland ska 

väcka en talan i någon fråga. Det sägs så här; ”gör landskapsregeringen en sådan 

motiverad framställning bör statsrådet inte motsätta sig den utan vägande skäl”. 

Vad är då vägande skäl? Då sägs det så här; ”ett vägande skäl kan vara att den åt-

gärd som förslås i framställningen strider mot landets intressen som medlemsstat 

i EU, eller annars kan skada landets intressen”. När det gäller det sista, åtminsto-

ne med den regering vi har nu och även framöver så kommer det säkert inte att 

komma några framställningar från Åland, som kommer att skada landets intres-

sen. Det som sägs först som strider mot landets intressen som medlemsstat i EU, 

det tycker jag är en väldigt vag formulering.  

Avslutningsvis, värderade fru talman, så hoppas jag att lagutskottet inte bara 

tar detta rakt av, som man ofta vill göra från liberalt håll när det föreläggs något 

från rikssidan, utan att man väldigt noggrant granskar motsvarande autonomier 

och delstaters möjlighet att föra sin talan, Belgien nämndes här tidigare som ex-

empel.  

Det blev lite olika bud i talmanskonferensen om det var bråttom eller inte med 

den här framställningen. Jag har tänkt på detta mera noggrant och hoppas att 

lagutskottet tar sig den tid som behövs för att få svar på de frågor som jag med fle-

ra har efterfrågat. Även att man gör en granskning på hur situationen ute i Euro-

pa.   

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Alla de punkter som ltl Anders Eriksson nämnde här kommer 

lagutskottet att ta den tid som vi behöver för att reda ut. Det är viktiga frå-

gor. Det här med förtäckt hot, när det gäller subsidiaritetsprincipen, det är 

inte så, utan budet är väl det att det ska tas in i självstyrelselagen om vi god-

känner Lissabonfördraget. Det är då det blir aktuellt, annars är det inte aktu-

ellt. Det är en följd av Lissabonfördraget. När det gäller grundproblematiken 

i EU att vi inte är en medlemsstat, det får vi acceptera att domstolen har sina 

regler. EU reglerna är sådana att det är medlemsstaterna som har talan. Som 

ett politiskt tips, så finns det möjligheter att driva självständighetsfrågan.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi ändå försöker hålla oss till sak, det sista som nämndes att domstolen 

har sina regler, det är helt klart. Om någon har insyn i hur det fungerar så är 

det väl bl.a. Leif Sevón och när han säger att den här typen av parallell talan, 

och att det inte finns möjlighet att ha två ombud, det är ju något som man 

behöver ta på allvar. Det här är just domstolens regler. Jag är ändå tacksam 

för det som lagutskottets ordförande Olof Erland sade inledningsvis, han be-
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dömde de frågeställningar jag med flera har rest som viktiga och att man 

kommer att ta sig tid till att leverera goda svar till lagtinget på dessa frågor.  

När det gäller förtäckt hot eller inte så kan man väl läsa och uppfatta vil-

ken väg man vill. Jag tycker i alla fall det vore synnerligen obegåvat om vi 

skulle ta Lissabonfördraget innan vi har inflytandefrågorna på plats.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Subsidiaritetsprincipen har väl kanske inte med det här ärendet 

att göra. Det är klart att lagtinget ska bedöma inflytandefrågorna. Ska man 

ha subsidiaritetskontrollen införd utan Lissabonfördraget då blir det väldigt 

svårt. Jag vill ytterligare påpeka att vad Leif Sevón har sagt, i olika samman-

hang, är ju inte vägledande för hur lagtinget ska besluta. I den här processen 

finns det klart uttalat att t.ex. statsombudet eller den som företräder landet, 

medlemsstaten kan vara en ålänning eller en gemensam utsedd advokat eller 

ombud. Det finns beaktat i den här framställningen. Det är bara som en upp-

lysning. Sedan när vi tar ställning i frågan då får vi bedöma vad olika sak-

kunniga har sagt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Strategisk manöver av ltl Olof Erland till att plocka sin penna i bitar samti-

digt som jag skulle hitta på något finurligt svar till det han sade.  

När det gäller subsidiaritetskontrollen, lyckas man inte få den biten på 

plats, och man har de andra tre inflytandefrågorna på plats, varav deltagande 

i ministerråds mötena är de viktigaste för mig, men också EU parlaments-

platsen, har man de frågorna på plats kan vi säkert låta det bero när det gäll-

er subsidiaritetskontrollen.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! Som förutvarande nämndeman i Ålands Tingsrätt så vet 

kollegan Anders Eriksson att den domstol, i det här fallet EG-domstolen, be-

handlar konkreta mål. Ingalunda har de svepande åsikter om livets gång. Så-

dana mål som frambringas inför domstol, där domstolen ska säga för det för-

sta vad EG:s behörighet är, för det andra vad säger fördragen i detta konkre-

ta tvisteärende? Jag skulle avråda till ett sådant här finlir nu, vem som före-

träder i domstolen. Det viktiga är att Åland är med och formulerar den 

ståndpunkt som Åland anklagas för att ha brutit emot. Åtminstone den brist-

fälliga implementering som man anklagar Åland för. Vem som uppträder 

var, och hur, och när? Det skulle jag, som är något insatt i processrätt, vilja 

avråda ifrån. Det handlar om att bygga upp ett förtroende för att domstolen 

ska ha underlag för att döma. Domstolen dömer ändå enligt fördragen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I många år har kollegan vtm Gunnar Jansson och jag debatterat i politiska 

sammanhang. Jag tror det är första gången kollegan har beskyllt mig för fin-

lir. Det brukar vara lite åt andra riktningen. När det gäller min bakgrund 

som nämndeman, kan jag konstatera att i den här framställningen står det 
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klart och tydligt att processen vid EU-domstolen skiljer sig dock från proces-

sen i underrätter i våra nationella allmänna domstolar genom att tyngdpunk-

ten i likhet med våra förvaltningsdomstolar ligger på det skriftliga förfaran-

det. Det vet jag att vtm Gunnar Jansson mycket väl känner till. Det är också 

något som man bör ha med i bedömningen av hur viktigt det här muntliga 

förfarandet är. Kan vi vara med överhuvudtaget och vad kan vi då tillföra? 

Det viktiga är att kunna svara på de frågor som reses direkt under domstols-

behandlingen förstås.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Diskussionen är intressant. Låt mig upplysa om att i den munt-

liga förhandlingen i EG-domstolen inte är tillåtet att upprepa det som har 

framförts i det skriftliga materialet. Det är onödigt och det är dålig process-

ekonomi att syssla med sådant. Så gör man bland annat i underrätter, man 

har mycket papper och upprepar det som står i dessa papper, det känner kol-

legan Anders Eriksson till. Så här kan man inte slösa tid med en överbelastad 

domstol. Det som tillåts i den muntliga pläderingen är nya omständigheter 

domstolen till vägledning. Det måste ju vem som helst kunna producera ifall 

man har en uppfattning om föremålet för processen och kan ämnet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller den saken så kan jag också läsa mig till det från den här fram-

ställningen. Jag har också blivit bekant med det förut. Som nämndeman kan 

jag säga att jag många gånger har suttit och sett när man har läst upp. Det 

har väl för vissa personer medfört lite debiterbar tid, kan man tänka.  

Det intressanta är ändå det som sägs; ”landskapets representant kan även 

då ha rätt att plädera tillsammans med statsombudet, om domstolen ger till-

låtelse till att två ombud pläderar" Visst vi kan hänvisa till Sevón och alla 

möjliga. Det här är väl ändå det centrala för lagutskottet att ta reda på. Är det 

möjligt eller är det en papperstiger som lagtinget håller på att omfatta?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Ska vi låta oss luras nu igen av en självstyrelselagsändring? Så som vi 

lät oss luras när vi strök begreppet förklaring. Eller som vi lät oss luras när vi tog 

på oss ansvaret för EU böterna. Det verkar vara på god väg. Med risk för att bli 

anklagad för att hålla på med finlir så tycker jag inte vi ska låta oss luras. Jag be-

höver inte närmare ge den bakgrund, som flera ledamöter har gett här, att infly-

tandefrågorna borde få en lösning före antagande av Lissabonfördraget. Det har 

förtydligats av flera ledamöter att så borde man tänka. Man borde inte godkänna 

det innan frågorna är lösta. Enligt mitt förmenande är det fortfarande idag noll 

poäng av fyra möjliga när det gäller poäng för lösning av de här inflytandefrågor-

na. Man kan, om man är snäll, ge en tröstpoäng. Absolut inte så många poäng så 

att Lissabonfördraget kan tas till behandling.  

När det gäller den här diskussionen om subjekt kontra objekt blir den närmast 

lite lustig mot bakgrund av vad som står här. Vad man kallar det, om man blir 

subjekt eller objekt, men man blir bakom bicepsen på Finland, väl gömd om man 

inte är överens när man ska gå till EG-domstolen, som sen kommer att heta EU-

domstolen. Om man läser lagtexten är det fullkomligt otydligt vad den säger. Tit-
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tar man i detaljmotiveringen är det tvärtom, väldigt tydligt. Läser man detaljmoti-

veringen på sid. 13 vilket ltl Anders Eriksson delvis gjorde, så står det för det för-

sta om processen; "Finlands svaromål måste vara utformat redan under det skrift-

liga förfarandet". Då redan måste man veta vad man tycker. Man skriver vidare; 

"därför är det otänkbart att föra fram motstridiga ståndpunkter i den muntliga 

förhandlingen". Vi får säga vad vi vill, bara vi säger det som är godkänt av Fin-

land. Man konstaterar att; "riket och landskapet måste således på förhand sam-

ordna det som kommer att sägas. Det spelar ingen roll vem som står där. Det kan 

säkert vara en ålänning bara ålänningen skaffar sig behörighet så kan en ålänning 

vara statsombud. Det är statsrådet Finland som bestämmer vad som sägs, om det 

till någon del avviker från Finlands ståndpunkt.  

Angående det här att två pläderar, så är det lätt att lova saker. Jag kan lova 

mycket om man får villkoret med ett om det är möjligt. Då kan man lova vad som 

helst. Här står det att; "landskapet representant kan även då ha rätt att plädera 

tillsammans med statsombudet om domstolen ger tillåtelse att två ombud pläde-

rar". Det vet man inte på förhand. Det är kanske tvärtom, tiden brådskar för EG-

domstolen man vill säkert inte i onödan ha flera som kommer och pläderar. Vi vet 

med säkerhet att det inte har förekommit hittills. Men som jag ironiskt sade i en 

replik, att det kanske börjar förekomma nu då. Kanske det är att övervärdera sin 

egen roll lite, när man är 27 000 människor av 500 miljoner som alla lyder under 

samma domstol snart.  

Det läggs också till i slutet; "också en sådan situation måste ombuden samord-

na det som sägs" Vad gör vi då att stå där och säga någonting? Om vi ändå inte får 

säga det som vi skulle vilja säga. Om det är en sådan situation att vi inte är över-

ens.  

Allt det här inflytandet behöver vi i en sådan situation när vi av någon orsak 

inte är överens med Finland. Vi behöver det inte i de situationer där vi är överens. 

Då kan vi hjälpa till i processandet utan att ha den där lustiga peruken på oss och 

vara med på plats, om vi är överens. Men om vi inte är överens, då ställs allt det 

här på ända. Det är ju därför vi behöver inflytande. I de situationer där vi inte är 

överens, när vi här i landskapet och staten Finland har olika uppfattning. Fram-

förallt när det handlar om saker som endast berör landskapets behörighet.  

Det här är ett jättelikt behörighetsläckage egentligen. Det verkar som om vi inte 

får försvara oss själva i EG-domstolen, när vi själva har stiftat en lag innanför vår 

behörighet. Det här blir kanske det allra tydligaste behörighetsläckage fallet, här 

har vår behörighet läckt ut. Vi får inte försvara oss.  

Det här blir ett pseudoinflytande. Jag nämnde Kejsarens nya kläder här i en 

replik. Det är en fantastiskt bra talande parallell. Kejsaren har inte fina nya klä-

der, han är naken. Talerättslösningen är naken, fru talman. 

I alla de diskussioner som föregått det här så har det också kommit fram att det 

är ingenting som hindrar, trots allt det här prat om nationalstat o.s.v., Finland att 

nationellt bestämma att Åland själv får försvara sig självt, bara man har alla behö-

righeter i skick o.s.v. Det vet ni som har suttit med när höranden har uttalat sig. 

Det finns ingenting som hindrar det. Däremot kan det vara lite svårt att vi ska få 

företräda Finland i riksbehörighet. Det kan vara andra intressen som kommer i 

kläm.  

Till slut vill jag säga att de frågor vi har upplevt hittills i EG-domstolen visst har 

det varit viktiga saker, det har varit direkt viktiga saker och indirekt viktiga saker, 

snus och jakt. I den ena frågan var vi någorlunda överens, i den andra frågan var 
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vi inte alls överens. I snusfrågan var det starka bakomliggande lobbyintressen 

som drev på, som fortfarande driver på åt båda håll.  

Tänk den dag det kommer en verkligt avgörande fråga för självstyrelsen. Tänk 

den dag det kommer upp t.ex. våra undantag, Ålandsprotokollets lydelse, vår rätt 

att ha jordförvärvstillståndsbestämmelser eller näringsrätten kvar, eller språkbe-

stämmelser i övrigt. Tänk om det blir föremål för behandling i EG-domstolen? 

Med all respekt, för alla jaktintresserade och alla som snusar, då kan det bli verk-

ligt pinsamt med det här systemet om vi inte överens med Finland, vilket vi kan-

ske inte är. Inte är det något som säger, fast vi är väldigt diplomatiska och duktiga 

förhandlare, att vi lyckas vara överens.   

Jag hoppas verkligen att lagutskottet tar det här på allvar och synar Kejsaren in 

på skinnet, och konstaterar att han är naken.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Som politiker gäller det verkligen att vara kritisk och syna alla 

eventualiteter och det gäller sannerligen i det här ärendet också. Ltl Sund-

man har alldeles rätt i att de här formuleringarna i självstyrelselagen är av-

sedda för när vi inte är överens. Frågar man sig hur vi kan ha så olika upp-

fattning om huruvida det är tillräckligt eller inte, har väl att göra om frågan 

om tilltro. Har man en tilltro till att man kan resonera med Helsingfors, och 

komma överens, när man inte är överens, om någonting i alla fall. Då kan 

man tänka sig godkänna det här. Har man inte alls någon tilltro till Helsing-

fors, kan man inte göra det. Det är bra med misstänksamhet mot den större 

parten, den som i det här fallet är subjektsställning när vi är i objektsställ-

ning. Frågan är om man inte kan uppbringa lite mera tilltro till motparten 

utgående från de här formuleringarna?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag har under mina tio år i politiken lärt mig hur mycket tilltro 

man kan ha till den större parten. Jag har också lärt mig att vi lever i ett väl-

digt legalistiskt förhållande till vår styvmoder Finland. Att tro att man i ett 

sådant förhållande, i en sådan kontext som är väldigt exakt juridisk fast den 

är politisk, kunna tro att vi ska kunna förhandla omkull motparten i någon 

fråga där det verkligen handlar om att intressena motsätter sig varandra, 

som t.ex. snuset och självstyrelsen innersta väsen. Visst har jag tilltro till 

finska politiker, jag har tilltro till rättstaten Finland. Men jag har också kän-

nedom att där driver man sina intressen. Finska politikers huvudmän är Fin-

lands folk, och de kan stundtals ha andra intressen än vad Ålands folk har.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Det här är kärnfrågan, som ltl Sundman tar upp, när det gäller att ta ställ-

ning till "Ja eller Nej" i den här framställningen. Då är det formuleringarna 

här i lagen, i kombination med motiveringarna, som är väsentliga. Om man 

tror att det stämmer det som står i andra momentet att; "landskapets stånd-

punkt skall framgå i det skriftliga" Det står i det fortsatta andra momentet; 

"en representant för landskapet skall ges rätt att delta i det muntliga förfa-

randet vid domstol". Av motiveringarna framgår att man ska komplettera det 

skriftliga ifall att domstolen har frågeställningar kring det och om man har 
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glömt att skriva något o.s.v. Det är ändå en relativt säker konstruktion det 

här för att vi ska vara representerade i domstolen, att vår synpunkt faktiskt 

ska komma fram. Sedan beror det på varje landskapsregering om den syn-

punkten är tillräckligt bra.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Man kan säkert tänka både positivt och negativt. Man kan vara nå-

gorlunda objektiv och neutral, jag säger inte vad jag är. I ett fall där det up-

penbart är en konflikt och det är ett för Finland viktigt intresse och även för 

Åland viktigt intresse så kan det bli en sådan situation där det här inte alls 

hjälper oss. Det är trots allt ändå bara en kodifiering av praxis. Allt det här 

har vi redan gjort i fallet med jakträttegången. Där fick vi redan det här be-

mötande av Finland, vi fick vara med. Där var vi överens någorlunda. Det var 

säkert så att Ålands kunskap och ståndpunkt i någon mån påverkade, men 

det var inte tillräckligt. Det var så kraftiga lobbyintressen emot. Det görs ut-

tryckligen för att det ska fungera i sådana situationer där vi inte är överens. 

Det är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt, som en lösning på den här in-

flytandefrågan, som på basen av vilken vi kan godkänna Lissabonfördraget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att umgänget mellan land-

skapet och fastlandet Finland regleras i självstyrelselagen. Det sades att lag-

förslaget formaliserades som ren praxis. Det som är en stor skillnad är att det 

här blir på en lag nivå som binder riket. De här paragraferna är ganska klara, 

det skiljer mellan motiveringen och lagtexten. Men lagtexten är starkare. 

Processen i EU-domstolen baserar sig huvudsakligen på skriftliga inlagor. 

Enligt det här förslaget har vi rätt att föra våra åsikter till domstolen. Den 

här rätten att uppträda muntligt, det kan man titta på i lagutskottet, man ska 

komma ihåg att det berör bara tillägg eller andra fakta utöver det som man 

har haft i det skriftliga materialet. Det är ett viktigt påpekande.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag har ju samma argument som ministern. Eftersom vårt för-

hållande regleras i självstyrelselagen, det är väldigt legalistiskt, millimeter 

exakt. Fastän det är politik så säger man att det är juridik. Vi har en sådan 

konstitution som är väldigt legalistisk. Vi tar små steg framåt. Jag ser inte 

det här som ett steg framåt. Eftersom det här, på basen av de goda relationer 

man har, ändå kan göras som en kodifiering av praxis. Det här fungerar när 

vi är överens, men det fungerar inte i de fall där vi inte är överens, där våra 

intressen går isär. När Finlands- och Ålands folks intressen ytterst går isär, 

då fungerar inte det här systemet oavsett hur det står i den här paragrafen. 

Om det inte står att vi själva får stå för vår ståndpunkt inför EG-domstolen 

på Finlands vägnar, men det gör det inte. Det som många här i salen tidigare 

har hävdat att måste ske för att det här ska vara okej. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Här är stora skillnaden. Nu blir det på lag nivå. Om åsikterna 

går isär mellan oss och riket, så kommer det fram till domstol i den hela 

skriftliga behandlingen. Det är det som är den stora rätten med det här nya 
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lagförslaget. Det är en enorm skillnad. Man ska också komma ihåg att land-

skapets ställning inför EG-domstolen kan vi inte med nationell lagstiftning 

påverka överhuvudtaget. Det är staten Finland som är svarande. Det är en 

sak som är utanför vår behörighet. Tittar man på andra regioner i Europa, 

det här betänkande som jag har här, då kommer det fram helt klart att ingen 

självstyrelse inom unionen har självständig rätt, definitivt beslutandrätt, det 

är alltid den centrala statsmakten som är svarande. Det kommer vi inte ifrån. 

Det här är ett väldigt bra förslag där vi får på lag nivå våra rättigheter, så 

långt det går, utan att vara en självständig stat i förhållande till EU.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Återigen, ja, i de fall där vi är överens. Men i de fall där vi inte är 

överens så spelar det ingen roll om det först står så här tycker Finland. Det 

här är Finlands ståndpunkt, se bilaga 1, där är vår ståndpunkt. Då gäller ju 

inte vår ståndpunkt. Inte kan domstolen ta ställning till två olika ståndpunk-

ter. Den har ingen betydelse om vi inte är överens. Återigen, den här infly-

tandefrågan är inte löst, på basen av den problembild som fanns. De fall, där 

vi inom landskapets behörighet har gjort något som ev. strider mot EU:s be-

stämmelser, måste vi få försvara oss själva utan inblandning av överrock. Vi 

har fortfarande överrocken kvar. Exakt vad som sägs och skrivs måste god-

kännas av överrocken. Vi måste kasta av oss överrocken, då har vi fått den 

här inflytandefrågan löst.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Mycket har redan sagts i den här frågan. Jag tänkte bara säga något 

med anledning av att Socialdemokraterna har diskuterat den här propositionen. 

Efter att ha hört på debatten så tycker jag för min del att jag än en gång kan kon-

statera att det här har absolut inget med Lissabonavtalet att göra. Att Ålands lag-

ting och partierna i anslutning till avtalet har och har länge haft krav på bättre in-

flytande över EU politiken, till den del den berör Åland, det är givetvis en politisk 

realitet. Att koppla det till Lissabonavtalet direkt finns ingen orsak till. Man har 

också från rikets sida sagt att man vill genomföra det här oberoende av lagtingets 

ställning till Lissabonavtalet. Jag tycker att den frågan kan man mera lämna åt si-

dan.  

Själv förslaget, när jag lyssnade framförallt på ltl Sundman, så tycker jag att 

han begär det som är omöjligt i den värld vi lever i idag. Ålands folk skulle ha möj-

lighet genom ett eget ombud försvara lagstiftning som klandras i EG-domstolen. 

EU-systemet innehåller två väsentliga begränsningar i det här ärendet. Det ena är 

att det är bara medlemsstaterna som kan ha talan i EG-domstolen och som kan 

föra fram ett skriftligt förfarande i en fråga. Hur vi än vill, och hur vi än gör så är 

det Finlands regering som kommer att ta ställningstagande. Det andra är att det 

är EG-domstolens regelverk och domarna som sist och slutligen avgör det här 

ombudets roll i samband med förhandlingarna. Det kan inte Finland eller Åland 

göra något åt. Autonomier kan inte göra anspråk på samma inflytande vare sig 

gentemot kommissionen eller gentemot EG-domstolen som särskilda stater.  

Utgångspunkten är att vi inte är ett subjekt, vare sig när det gäller skriftliga för-

faranden eller det muntliga. Det här är en sorts kompromiss som syftar till att 

säkra att det åländska ställningstagandet alltid kommer fram och att det ska beak-
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tas. Det ligger inte några hinder för att en ålänning skulle kunna uppträda som 

statsombud vid de muntliga förhandlingarna. Att tro att ltl Danne Sundman eller 

någon annan redbar ålänning skulle få uppträda i EG-domstolen på något slags 

åländskt mandat, det är en fantasi, oberoende om man har kläderna på sig eller 

inte. Det förverkligas inte i samband med den här framställningen i alla fall.  

Parallellt med det här föreligger den här misstron mot att Finland på något sätt 

skulle företräda Åland, ur vår synvinkel, på rätt sätt. Det är en vanlig diskussion 

och det finns händelser som kan förklara det här. Det som har sagts här om denna 

misstro, från båda parters sida i vår kultur, det undanröjs traditionellt genom lag-

stiftning. Det är intressant att jämföra med den här danska kulturen gentemot 

Färöarna och Grönland. Lagutskottet har ju nyligen varit på besök i Köpenhamn. 

Det är på många sätt ett charmerande och mera tilltalande politiskt förfarande 

den kultur som man har mellan Danmark och Färöarna. Inte är det ju så rosenrätt 

att färingarna alltid är lyckliga och glada, och danskarna går med på vad som 

helst. Det tog tydligen 17 år att förhandla fram rätten till de här naturresurserna. 

Det är ett system som bygger på förtroende och förhandling, det systemet saknar 

vi. Även om vi har ett legalistiskt system så förhindrar det inte att man utvecklar 

en kultur, vid sidan av de rättsliga grunderna, som inte är att förakta. Man skulle 

ha en mer ömsesidig process vad gäller självstyrelsen och dess utveckling. Det 

krävs nog ett annat synsätt och tänkesätt från de åländska politikerna. Mycket 

mera kontakter i det dagliga livet, kanske också mera personliga kontakter med 

politiker och tjänstemän som har ansvar för självstyrelsen.  

Det finns ingen annan utväg än att man, parallellt med den här paragrafen som 

finns här, måste utveckla mera förtroendefulla relationer för att det som åsyftas 

här också ska ge resultat, d.v.s. för Åland viktiga synpunkter beaktas i Finlands 

skriftliga förfarande. Det finns ju ett jämkningssystem som ska ske innan den här 

ståndpunkten slås fast.  

De detaljmotiveringar som finns här, de är ovanligt detaljerade. Det är tänkt att 

vara normgivande. Det som många här har berört, själva detaljmotiveringarnas 

utformning, det är helt på sin plats. Jag tycker att lagutskottet ska granska det 

mycket noga.  

En tanke som slog mig när jag lyssnade, varför kunde vi inte ha ett sådant krav, 

att det ombud som i de muntliga förhandlingarna då ska företräda den åländska 

ståndpunkten, att detta ombud måste väljas på ett sådant sätt att han eller hon 

har båda parters förtroende? Det tror jag kunde vara en sak som skulle göra det 

här mera ömsesidigt. Det är viktigt ur åländsk synpunkt att det är ett ombud som 

man har förtroende för, som man vet att känner till åländska förhållanden. Ett 

ombud som också värnar om självstyrelsen och vill självstyrelsens bästa.  

Fru talman! Det har sagt väldigt lite om själva tidtabellen. Lagutskottet har dis-

kuterat saken och kommit fram till att det här är en så viktig fråga att det ska få ta 

den tid som behövs. Jag tror också för min del, just med hänsyn till motiveringar-

nas normgivande betydelse, att det är viktigt att lagutskottet inväntar grundlags-

utskottets betänkande. Det kan mycket väl hända att grundlagsutskottet har åsik-

ter. Då är det viktigt att vi får veta vilka de är, och i mån av möjlighet, kanske för-

söka anpassa eller inte anpassa oss till dem.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det stämmer inte att det som jag för fram är fantasi eller omöj-

lighet. När det gäller att Åland skulle få försvara sig självt i EG-domstolen, 

när det handlar om ett fördragsbrott där Åland är ensam är skyldig, har det 



  

 Plenum den 27 maj 2009 kl. 13.00 719 

med all önskvärd tydlighet framgått av alla experter som har hörts under den 

här resans gång. Det torde också Sundback har hört på de möten som hon 

har varit närvarande. Det är fullt möjligt om Finland bestämmer att i sin na-

tionella rätt ge avkall på den saken till Åland. Det är också fullt möjligt att 

göra så att det är Ålands ståndpunkt enbart som framförs. Det är ett ombud 

som Åland har godkänt eller som t.o.m. är ålänning bara man har rätt behö-

righet och är godkänd som advokat i EG-domstolen. Det är inte fantasier och 

inte en omöjligt. Givetvis ska man vara välklädd om man framträder inför 

EG-domstolen, det står också i den här utredningen att man ska ha sådan 

här mössa som de har på sig i domstolen tydligen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Visst är det där möjligt. Det betyder att Finland skulle vara nå-

got slags postombud för Åland i de här frågorna. Det tror jag är politiskt na-

ivt att tänka sig. Det finns nog inte heller i den danska modellen, om det är 

någon som drömmer om det. Det framkom väldigt tydligt, vid lagutskottets 

besök, att alla internationella avtal som Färöarna förhandlar sig till, är det 

Danmark som sist och slutligen genomför dem. Att tro att Finland skulle 

uppge sin rätt att fungera som en enhetsstat och att en del av riket t.o.m. 

skulle kunna framföra synpunkter som kan vara emot denna stats intressen. 

Det är politiskt orimlig tanke. I så fall är man nog inte alls realpolitiskt be-

vandrad, om man tror så.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag hoppas att ltl Sundback inser att hon just har kallat Ålands 

lagting i dess helhet för naivt, utan diverse egenskaper. Det var ju den stånd-

punkt som lagtinget hade gemensamt. Att vi skulle få föra vår egen talan när 

vi själva har begått ett fördragsbrott. När vi själva står för ev. straff i form av 

böter. Okej då, om det var så att vi var barnsliga och naiva, men så var nog 

positionen från självstyrelsepolitiska nämnden, där jag tror att Sundback in-

gick i. Det är klart att man kan ändra sig. Det är fullt tillåtet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Att föra sin egen talan, det var väl aldrig operativt definierat i någon högre 

utsträckning. Det är klart att alla kan vi väl drömma oss bort och tro att allt 

möjligt är möjligt. Som jag ser på den här propositionen, så tror jag det här 

är det mest realistiska. Man kan inte tro att en enhetsstat skulle uppge sin 

rätt för en del av riket som då skulle kunna ha åsikter eller lagstiftning som 

går emot enhetsstatens intressen. Det är ett realpolitiskt fullkomligt omöj-

ligt. Det är därför det ser ut som det gör nu. Däremot är det naturligt också 

att ett autonomt område eftersträvar så mycket inflytande som möjligt. Vi får 

väl se i lagutskottet om det finns en uppfattning att det här är det optimala vi 

kan nå fram till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson 

Tack fru talman! Bästa kollegor, vi står så småningom inför ett avgörande ögon-

blick i Ålands självstyrelsehistoria. Det ögonblicket är ju inte här och nu men den 

debatt vi just har hört avspeglar det vankelmod som vår hantering av EU-frågorna 

har präglats av ända sen EU inträdet 1995.  

Ltl Barbro Sundback anser att vi andas misstro i relationerna till Helsingfors 

när det gäller hanteringen av bl.a. talerättsfrågorna. Vad kan vi annat göra? Om vi 

tänker på händelserna 2003-2004, då skadeståndsparagrafen infördes i självsty-

relselagen utan att Åland landskapsstyrelse hade gett sitt medgivande till ett så-

dant förfarande. Tvärtom, hade de nått en helt annan överenskommelse med en 

av de tidigare Vanhanen regeringarna. Vad kan man annat känna än misstro, med 

tanke på händelserna med dels vårjaktsfrågan, där Finland de facto medgav talan 

till egen del, då vet vi alla hur systemet fungerar. Om ett medlemsland medger ta-

lan för egen del, vad hade då det autonoma Åland att komma med i samma ären-

de? Det var ett effektivt sätt att dra undan mattan för den åländska positionen.  

Vad kan vi annat känna en misstro med tanke på hanteringen av snusärendet? 

Det har en avgörande ekonomisk betydelse för vårt örike.  

Det är därför, bästa ltl Sundback, vi söker lagstöd för vi kan inte förlita oss på 

att det förs en politisk dialog som leder till resultat.  

När man talar om statsintressen så får man inte glömma att det är samma in-

tressen vi har för våra medborgare och företag. 

Man kan ställa sig frågan om det är angeläget att vi nu tar en avgörande fight 

om talerättsfrågan i det här skedet? Vi har ju förlorat två tunga slag inför EU-

domstolen. Erfarenheter har visat att vi sannerligen behöver ha framförhållning 

när det gäller att värna om självstyrelsen och våra huvudfrågor.  

När vi då bedömer det lagförslag som republikens president har skickat över så 

måste vi komma ihåg utgångsläget. Så sent som våren 2008 så kallade fortfarande 

Ålandsministern Astrid Thors de åländska förhandlingskraven som symbolfrågor. 

Det har hänt rätt mycket under tiden i o m att vi faktiskt har ett konkret lagförslag 

på lagtingets bord. Det visar vilken klyfta som från början rådde mellan Marie-

hamn och Helsingfors i den här frågan. När den minister i Helsingfors som skulle 

ha ansvaret få åländska ärenden ansåg att det här var något man kunde vifta bort, 

något som ålänningarna skämtade om. Samtidigt under resans gång har vi haft en 

mycket tuff uppgift att hålla landskapsregeringen på rätt köl i den här frågan. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har under talmannens ledning fått dra ett tungt 

lass för att överhuvudtaget få förhandlingarna att avancera. Det måste vi alla 

komma ihåg här i salen att landskapsregeringen, eller i alla fall en majoritet av 

ministrarna, har varit beredda att gå mycket längre i sitt förhandlande med Hel-

singfors d.v.s. medge ett bifall till bl.a. Lissabonfördraget utan att vi har de här 

trygghetsfrågorna ordnade.  

När man säger att vi inte kan koppla ihop Lissabonfördraget med inflytande-

frågorna, så måste vi komma ihåg att t.o.m. grundlagsutskottet, som inte riktigt 

tillhör våra bästa vänner, har i sitt betänkande över Lissabonfördraget i sitt av-

snitt om Åland, konstaterat att talerättsbiten är något som måste ordnas. Även det 

utskottet tolkar grundlagen att det här en fråga som bör lösas.  

När vi tittar i backspegeln bör vi komma ihåg att bara för något år sedan an-

vände man Finlands grundlag mot den åländska positionen. Man ansåg alltså att 

grundlagen skulle ställa till ett problem i fall man skulle ge Åland egen talerätt. Vi 

som kan självstyrelsesystemet vet att det är rena nonsens prat. Nu ser vi då den 

proposition som ligger på bordet idag, man säger att det finns inga problem i för-
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hållande till grundlagen. Nu plötsligt p.g.a. att ålänningarna stått på sig är det an-

nat ljud i källan.  

När det gäller själva innehållet i propositionen så har det sagts många kloka ord 

här. Jag kan ge stöd till mycket av det som sagts från talarstolen vad gäller de 

brister som existerar i föreliggande lagförslag. Frågan är vad ska vi och vad kan vi 

göra med den utgångspunkt vi har haft? Vi måste komma ihåg att självstyrelsepo-

litiska nämnden, under hösten i fjol, var egentligen piskade att ge sitt bifall till den 

arbetsgrupp som satt. Det skulle presenteras senare i form av en regeringspropo-

sition. Vi skulle kunna vara efterkloka och säga att vi även borde ha fått vara med 

och skriva den, men så fungerar ju inte systemet, tyvärr.   

Jag sitter i lagutskottet och kommer att vara med att i detalj granska de här oli-

ka upplevda och påstådda bristerna så ska jag inte gå in så mycket på den sidan. 

Vi får mycket noggrant granska EU-domstolens rättegångsregler som innehåller 

allt från förfarande till principer för hantering av olika former av fördragsbrott 

och andra rättsliga ärenden som Åland kan bli involverat i.  

När det gäller den här interventionsdelen i lagförslaget, så ger ju inte den nå-

gon direkt förbättring av situationen som redan har sagts. Vi får i alla fall fram ett 

politiskt krav på att man i Helsingfors måste ta ställning till ifall det dyker upp, 

och det dyker säkert upp, åländska krav på att Finland bör intervenera i form av 

medlemsstat när bl.a. frågor kopplade till autonomier dyker upp.  

Det har hänvisats till det här s.k. principbeslutet som Finlands regering har ta-

git 12.5 i år. Som det redan sades från den här talarstolen så lägger man från land-

skapsregeringens sida tydligen rätt stor vikt vid dess innehåll. Jag ser det mer som 

en politisk floskel.  

Synar vi verkligen innehållet i det här principbeslutet så är det så illa att man 

än en gång säger att frågan om landskapets inflytande i Europaparlamentet, d.v.s. 

en egen EU-plats, ska ordnas via förhandlingar på gemenskapsnivå. Vi vet ju alla 

att det inte finns någon som helst grund för ett sådant påstående. Fördelningen av 

ett lands parlamentsplatser sker enbart genom interna beslut. Det är beklagligt att 

landskapsregeringen faktiskt har gett sitt medgivande till att man upprepar det 

här skådespelet för folket.  

När det gäller andra bitar här så tillåter inte tiden att jag går in i detalj, men vi 

har bl.a. det här med språkproblematiken. Man ska nu se till att förbättra um-

gänget, att servicen till Åland fungerar på svenska o.s.v. Igår kom det en färsk 

rapport från ÅSUB, som konstaterar att inom självstyrelsesystemet så behöver re-

dan idag 60 % av tjänstemännen finska för att klara sina uppgifter. Det är helt 

klart att EU-frågan har var en pådrivande faktor bakom den negativa utveckling-

en.  

Nu är det dags för lagutskottet att ta ställning. När det är dags för ett betänkan-

de och när det är dags för lagtinget att slutligen ta ställning till om man vill god-

känna eller icke ge sitt godkännande till den här ändringen av självstyrelselagen, 

då har förhoppningsvis de andra inflytandefrågorna avancerat. Att vi då kan, ut-

gående från ett större helhetsperspektiv, se om detta är tillräckligt eller måste vi 

säga nej till denna självstyrelselagsändring.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! Den ödesmättade ton i kollegans Harry Janssons anförande 

är överdriven och obefogad. Åland utvecklas, så som alla andra samhällen, i 

en takt som vi själva bestämmer. Det är fullständigt obefogat att säga att nu 

eller aldrig. Jag tycker vi ska lägga bort den tonen i en politiskt civiliserat 
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umgänge. Mera allvarligt uppfattar jag det när kollegan Harry Jansson fram-

ställer EG-domstolens roll att döma vilka argument är bättre, Finlands eller 

Ålands och därefter dra slutsatser. Ingenting kan vara mera fel än det. Dom-

stolen lyssnar naturligtvis på de argument som framförs, men jag säger som 

jag sade tidigare, vad är det som gäller i det konkreta fallet, som är föremål 

för dess behandling, enligt de fördrag som gäller i ämnet? Svårare än så är 

det inte. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Nog är det lite med sorg i den åländska själen man konsta-

terar att vi har en vicetalman i detta parlament som anser bl.a. att förlusten i 

snusfrågan är någonting vi kan bortse från. Det här är ingen större sak för 

Åland, att vi inte klarar av att försvara oss inför EU-domstolen. Vi upplever 

som bäst att ett stort antal åländska arbetsplatser har seglat iväg. Vi vet att 

systemet är att man förlorar arbetsplatser i o m att det inte gynnar rederier-

na att ha ålänningar ombord. Att vicetalmannen avfärdar just de ekonomiska 

följderna för det åländska samhället och kopplingen till ett behov av en egen 

mer utvecklad talerätt, det är lätt beklämmande, bästa vtm Gunnar Jansson.    

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Utmärkande för en domstolsprocess är att man inte ändrar ta-

lan. Nu är ju Ålands lagting tack och lov ingen domstol och därför är det fritt 

för kollegan Harry Jansson att styra sina egna repliker hur han vill. Det kan 

jag inte påverka. För egen del tänkte jag inte debattera på den där nivån.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Ja, bästa vtm Jansson, det är klart man kan undvika en de-

batt. Sanningen är ofta tuff att höra så här direkt från talarstolen, följderna 

av ett bristande försvar som vi har haft. Det är klart man kan resonera att vi 

inte ska lägga kalla fakta på bordet när det är dags att ta ställning till den här 

typen av ändringar i självstyrelselagen. Vi bör alla känna till följderna av ett 

system som inte har fungerat till Ålands fördel utan enbart ha tjänat statsin-

tressena.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Man fascineras av tonen i majoritetsblockets dialog. Nya 

centerförvärvet går hårt ut här mot vtm Gunnar Jansson. Man förundras 

både över tonläget och över osakligheten i argumentationen. Det känns lite 

som en Harry Jansson som vi många känner från tidigare, långa skriverier. 

Jag vill anknyta till det här med misstroende, hot och fiender. Det är just det 

jag sade, att det visserligen finns skäl för ålänningarna att känna misstro mot 

Helsingfors. Den här legalistiska kulturen, den har varit ganska tung men 

den har också varit framgångsrik, det är inte det vi ska ge över. Det finns ut-

rymme för förändring.   

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! För att ltl Sundback ägnar sig åt att recensera mitt inlägg 

med att anföra nya argument i frågan, så har jag inget att tillägga.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Kollegerna Jansson, Harry och Roger, har i självstyrelsepolitiska 

nämnden, i behandlingen av de här frågorna, haft samma uppfattningar och 

åsikter. Därför vill jag utvidga resonemanget nu till ledamoten av lagutskot-

tet Harry Jansson. Hur ska vi förhålla oss till det faktum att vi nu har förlo-

rat, i o m den här framställningen, en annan av de här fyra frågorna? Det är 

deltagande i ministerrådet, som inte ingår i den här propositionen nu. Det 

hinner knappast, före Lissabonfördraget ska behandlas, komma ett nytt för-

slag med förändring av självstyrelselagen. Eftersom den nu sittande land-

skapsregeringen inte jobbar på den frågan och jobbar på det sättet. Hur av-

ser ltl Jansson att agera i lagutskottet med anledning av den här betydande 

bristen? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Vad gäller den specifika frågan, som ltl Roger Jansson tar 

upp här, så kan jag inte i lagutskottet verka för att det sker en förbättring vad 

gäller ministerrådsdelen, i o m att jag inte kan agera i andra frågor än de som 

är aktuella i lagutskottet. Däremot har en majoritet i lagutskottet, i samband 

med behandlingen av det s.k. prioritetsmeddelandet d.v.s. hur landskapet 

ska hantera olika EU-frågor under det här året, röstat för en aktivitet från 

landskapsregeringens sida vad gäller parlamentsplatsen. Man kan tänka sig 

något liknande, syftet att få våra ministrar att agera i enlighet med lagtingets 

vilja så markerar ett eller flera utskott när det är dags att ta ställning till de 

här prioritetsfrågorna. Det är en positiv indikation att det i lagtinget finns en 

stark vilja för att helheten ska vara på plats när vi tar ställning till Lissabon-

fördraget.    

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag antar att ltl Harry Jansson delar min uppfattning om att vi 

nu har förlorat den här andra frågan, frågan om ministerråds deltagande. 

Det enda vi har som underlag är den flummiga formuleringen i självstyrelse-

lagen och statsrådets principbeslut, som är ytterst kortfattat på den punkten. 

Det sägs att när beslut fattas i rådet skall landskapets synpunkter likaså på 

begäran föras fram i frågor etc. Här måste självstyrelselagen korrigeras på 

den här punkten, så att vi också får den här frågan löst. På det sättet hör ju 

omändringen av självstyrelselagen till den här framställningen, om vi utgår 

från att det här är den enda som kommer under 2009. Före vi ska ta ställ-

ning till Lissabonfördraget.   

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Dilemmat i lagutskottet, även om man kan tänka sig skriv-

ningar som indikerar vikten av att EU-frågan får en helhetslösning får vår 

del, är att nu hanterar vi en fråga där vi förutsätts fatta ett mer likalydande 

beslut som Finlands riksdag. Det betyder att det inte spelar någon roll från 

åländsk sida om vi i samband med den här propositionen utvidgar ändringen 

i självstyrelselagen till att bl.a. då beröra den mycket riktiga nödvändiga änd-

ring som ltl Roger Jansson tar upp d.v.s. ministerrådsbiten. Jag delar helt ltl 

Janssons uppfattning att det är en sak som bör åtgärdas före lagtinget kan ge 
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sitt bifall till Lissabonfördraget. Min personliga övertygelse står fast. Jag är 

övertygad om att vi kommer att ha en tillräcklig stor minoritet för ett sådant 

ställningstagande, när det är dags säga ja eller nej till Lissabonfördraget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Jag är ordförande för lagutskottet. Ltl Harry Jansson är medlem där, 

jag tänker inte ta upp de frågor som vi ska behandla och hur de kan avgöras i lag-

utskottet. Det är en diskussion som vi själva avgör och som vi för till lagtinget.  

Jag anser att det var ett remarkabelt anförande som ltl Harry Jansson hade. 

För det första, så säger han att hans utgångspunkt är att man måste ha en misstro 

mot riket. Säkert kan man i vissa frågor säga att det är berättigat med misstro, 

men att ha det som utgångspunkt anser jag att icke är konstruktivt. Jag skulle vilja 

påstå att det är destruktivt.  

I massmedia har det stått att ltl Harry Jansson har bytt parti och lämnat själv-

ständighetsrörelsen och nu är medlem i Centern. Det är väl så att vi ska ta ställ-

ning till sittordningen här i salen o.s.v.  

Det innebär att vi nu har en person, en ledamot i lagtinget, som säger att de 

principdokument som landskapsregeringen med Centern och Liberalerna har ar-

betat fram under en längre tid, att det är floskler. Det är mycket, mycket allvarligt, 

anser jag. 

När det gäller de misstrofrågor som nämndes här, bl.a. domstolsbötesproces-

sen så har lagtinget antagit den lag som då förföll i samband med valet 2003. Det 

var en överenskommelse, en kompromiss, en bedömning att om man inte reglerar 

den här processen i lag så kommer Åland ändå att bli utsatt för en bötesprocess. 

Den bedömningen kan man ju säga att man inte delar. Att den skulle leda till att vi 

ska, i vårt EU arbete, ha som utgångspunkt en misstro mot riket, det anser jag att 

är att dra alltför höga växlar.  

När det gäller vårjakten så fanns det en diskussion i samband med EU inträdet 

om att Åland borde få garantier för att få behålla den här jakten. Det gick inte så. 

När det gäller domstolsprocessen så medgav Finland talan till Åland vissa delar, 

och vissa delar inte. Ska vi utav det dra en slutsats att vi i vårt framtida arbete ska 

utgå från att vi ska misstro Finland till alla delar? Jag förmodar att konsekvensen 

är att allt ska lagstiftas, allt ska gå via lag. Allt ska prövas av domstolar.  

Den tredje punkten som ltl Harry Jansson nämnde var snuset. De som var med 

i lagtinget perioden 1991-1995 och 1995-1999 som jag var, vet att social- och mil-

jöutskottet tog ett ställningstagande som var en risk. Det var en risk när det gällde 

att tänja på snusdirektivets ingress preambel och tolka det på det sätt att snuset 

inte var någon ny produkt på Åland, med hänvisning till kultur och tradition och 

det svenska marknadsområdet. Den här ståndpunkten gick igenom i lagtinget ef-

ter mycket diskussion och ifrågasättande. Det här gick vidare fram till 2000-2001 

jag minns inte säkert, när parlamentsledamoten Heidi Hautala tog upp det här i 

Europaparlamentet och klagade på att snus läcker ut från försäljningen på färjor-

na på marknaden, vilket då stred mot direktivet. Kommissionen ingrep i flera led. 

Landskapsregeringen försvarade, landskapsregeringen hade stöd av utrikesmini-

steriet i flera av de här faserna men till slut kom det till en punkt där Finland 

medgav talan, vilket var ett misstag. Vilket också många företrädare för rättsupp-

fattningen i Finland sade att det var ett misstag från utrikesministeriet att medge 
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det här. Allt det här leder ju inte, för mig i alla fall, till slutsatsen att vi ska bygga 

resten av vår politik gentemot riket på misstro. Allt bygger ju på att man förhand-

lar och kommer överens.  

Det är ju det vi har på vårt bord idag, en framställning om talerätten i EU. Det 

är för att täppa till de här misstagen. Från rikets sida har man sagt att man måste 

täppa till det här, Åland måste få sina berättigade krav att ha talan i EU-rätten. 

Det är den politiken som landskapsregeringen bedriver.  

Menar Harry Jansson att han nu kommer att arbeta för att landskapsregering-

en ska täppa till alla antydningar om misstro? Att det är det som ska vara ut-

gångspunkten när vi vill förhandla om den här talerätten, när vi vill säkra subsidi-

ariteten, när vi vill långsiktigt kämpa för den här parlamentsplatsen. Är det den 

typen av politik som Åland ska ha framgång med? Den saken är klar, det är inte 

med den typen av politik som Åland har haft framgång. Om vi ska välja en annan 

linje, då är det naturligtvis viktigt att vi diskuterar det. Ingen ska tysta debatten. 

Det här är inte ett ledarinlägg av Harry Jansson, där man ensidigt för ut sin åsikt. 

Jag tar debatten, jag anser att det här är så pass viktigt. Den här misstron och de 

här flosklerna i principdokumentet och grundlagen som nonsens diskussion, det 

tycker jag är en vridning åt fel håll. Vi måste ta en politisk ställning till det här i 

lagtinget. Det är helt politiska frågor. Vi måste ju ta ansvar för dem.  

Fru talman! Slutligen när det gäller lagutskottet, vi har att ta ställning till en 

presidentframställning och anta den eller förkasta den. Det, som vi har diskuterat 

i lagutskottet hittills, har nämnts här i olika sammanhang. Lagtexten och motiver-

ingarna ska synas och granskas, inte bara av lagutskottet i förhållande till lagting-

et, utan också i förhållande till grundlagsutskottets behandling av den här lagen. 

Är det så att den här lagen inte anses vara något att ha, så har lagtinget alla möj-

ligheter att välja en annan väg. För min del skulle jag säga att den förhandlings-

process som har varit i det här fallet, visar att det är möjligt att komma framåt. 

Jag vill jag ändå säga, som lagutskottets ordförande, att jag tror på förhandlingar, 

utvecklande av bättre praxis och att man kan vara konstruktiv också gentemot ri-

ket. Det har historien visat. Det hoppas jag att historien ska visa i framtiden.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det känns som gamla goda tider, måste jag säga. Man 

känner igen ltl Erland när man träffar rätt med kritiken. I o m att ltl Erland 

blev personlig så skulle jag vilja uppmana honom, efter de kommande de-

battomgångarna, att inte ta allt så personligt bara för att lantrådet råkar vara 

maka till ledamot Erland. Vi måste få diskutera de här frågorna öppet och 

landskapsregeringens tillkortakommanden utan att den liberala familjepoli-

tiken ska prägla atmosfären. Haka inte upp dig, bästa ltl Erland på min per-

son. När det gäller misstro så gav jag några exempel på varför vi måste ha 

misstro ibland d.v.s. hanteringen av åländska intressen i snusfrågan o.s.v. 

Det är inte något som automatiskt ska kopplas till förhandlingarna och rela-

tionerna till Helsingfors. Vi måste, med tanke på vad som har hänt, se efter 

våra egna intressen.  

Ltl Olof Erland, replik 

I den här talarstolen så intresserar jag mig varken för person eller för familj. 

Den här misstron, som uttrycktes när det gäller domstolprövningen, vårjak-

ten och snuset, det är sakfrågor som bör diskuteras. Den här framställningen 

ska ju täppa till de problem som har varit.  
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När det gäller landskapsregeringen så antyder ltl Harry Jansson, att inte 

bara lantrådet och inte ens lantrådet som person, utan landskapsregeringen 

med Centern skulle ha medgett lägre krav på den här processen. Så är det 

inte. Det har varit en lång förhandling med höga krav och framsteg. Att prin-

cipdokumentet, som egentligen binder regeringen och förvaltningen, att det 

skulle vara floskler, det får naturligtvis Harry Jansson stå för. Lyssna också 

på de egna orden i så fall.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag förstår att det är smärtsamt för ltl Erland att få upp-

räknat de svårigheter som självstyrelsepolitiska nämnden har haft när det 

gäller att hålla landskapsregeringen på den rätta banan i den här frågan. 

Som jag sagt tidigare, det gagnar ju ingen att landskapsregeringen agerar på 

ett sådant sätt att lagtinget inte kan ge sitt bifall till Lissabon. Landskapsre-

geringen måste lyssna på lagtingets vilja. Jag tycker det är synd att nämnden 

ska försöka fånga in försök till att bryta sig ut från den linje som lagtinget 

enhälligt har fastslagit en gång i tiden. Jag är övertygad om att ltl Erland och 

jag tillsammans kan se till att landskapsregeringen håller rätt kurs framöver.  

Ltl Olof Erland, replik 

Om jag får göra en personlig utvikning här så är det ett nöje att kunna bemö-

ta de här ledarna som Harry Jansson föreskrev och nu rabblar upp här i lag-

tinget, att kunna bemöta dem direkt.  

När det gäller självstyrelsepolitiska nämnden och landskapsregeringen så 

bygger vårt system på att partierna i lagtinget utnämner en landskapsreger-

ing som förhandlar med regeringen. Det är ju den vägen saker och ting 

kommer till. Om Harry Jansson vill tro att det är han som har styrt den här 

processen så ska han väl i stället uttrycka sitt stora nöje med att det har varit 

så framgångsrikt.  

När det gäller Lissabonfördraget, som inte hör till det här ärendet direkt, 

har lagtinget saken i sina händer, helt och hållet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag tror det är första gången, sedan jag kom in i lagtinget, 

som männen här har engagerat sig så känslosamt i ett ärende som i ändring-

en av självstyrelselagen § 59c. Jag har en samsyn med ltl Olof Erland. Jag 

tycker nog att delar av de formuleringar, som ltl Harry Jansson använde sig 

av, var olyckliga vad gäller regeringens försök att arbeta vidare. Vi har också 

en samsyn vad gäller tron på ökat samarbete. Jag tror att det är en bra väg 

att komma framåt. Det engagemang och den glöd som ltl Harry Jansson till-

för Centern och därigenom också regeringens arbete så tror jag att på sikt 

kommer att vara väldigt bra för hela Åland.   

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag hoppas att det engagemang och den glöd som de flesta här 

i lagtinget har, att den ska vara framgångsrik för hela Åland. Vi måste gå in 
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på sakerna. Vi måste ta upp att misslyckade med vårjakten och snuset inte är 

någonting som vi själva är oskyldiga till. När det gäller att säkra för framti-

den, att vi har talerätten, så är vi på gång att få en ganska långtgående tale-

rätt som är unik i Europa, det är sakfrågan. Varför då misstänkliggöra både 

finska regeringen och den åländska regeringen? Den åländska regeringen är 

inte ens av familjeskäl och personliga skäl perfekt. Det finns väldigt mycket 

att säga. I det här fallet har vi att ta ställning till någonting som alla i förra 

valet sade att det var så viktigt med talerätten. Nu har vi den nästan här i 

hamn. Är det inte bra?  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ja, jag håller helt med ltl Olof Erland att vi har ganska långt en 

talerätt och att vi har det mesta på plats vad gäller talerätten. Jag tror att det 

är det här steget vi kan nå och som vi kan ta här och nu. Visst finns det sedan 

för framtiden också vidare möjligheter att utveckla talerätten. Jag tror, tillika 

med ledamoten, att nu tar vi det här steget och sedan arbetar vi vidare.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror också, men jag tror inte att man ska misstro för att 

komma framåt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det sista var rent sagt rörande. Jag ska komma ihåg den repli-

ken framöver i diskussionen. Bästa ltl Olof Erland, jag tror att misstro kom-

mer vi inte bort från i politiken. Det ingår nog som ett element. Däremot så 

håller jag med om att man inte ska låta det dominera. Det ingår också som 

ett element i förhandlingar vanligtvis. Ett visst mått av misstro mot den 

andra parten tror jag är en förutsättning för att man ska få en dynamisk pro-

cess. Däremot är det kanske viktigare att man har ett gemensamt mål och att 

man vill nå en kompromisslösning. Jag stöder varmt den här tanken på för-

handling. Däremot skulle jag inte säga att den här propositionen är ett resul-

tat i första hand av den här regeringens arbete, utan det är resultat av lag-

tingets initiativ 2006 till riksdagen. Där var talerättsfrågan redan avgjord av 

riksdagen och grundlagsutskottet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Tvivel, ja visst, men misstro är något annat, tycker jag. Det 

kanske är en semantisk fråga. "Benefit of the doubts" säger man på engelska. 

Man ska ge motståndaren eller medparten förmånen att bli betvivlad, inte 

avfärdad med misstro.  

När det gäller grundlagsutskottet 2006 så fanns det en reservation från 

den åländska riksdagsmannens sida. Jag tycker att i det skedet så var jag 

väldigt besviken på Finlands riksdag, att man inte kunde sträcka sig längre 

än till de formuleringar som våra vänner i riket kunde få in i betänkandet. 

Det var ju inget framsteg i sak, det är ju det som är skillnaden. Nu har vi en 

sakframställning. Nu har vi vägen till talerätten någorlunda öppen.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag undrar om ltl Olof Erland nu riktigt kommer ihåg riksdagens betänkan-

de. Grundlagsutskottet, som jag ser det, gick rätt långt i talerättsfrågan och 

medgav att den rådande ordningen var otillfredsställande och måste ändras. 

När riksdagen med grundlagsutskottet bakom sig tar ett sådant ställningsta-

gande, då är nog alla påföljande regeringar skyldiga att vidta åtgärder. Jag 

vill inte på något sätt förminska den nuvarande regeringens arbete med att 

följa upp frågan, men jag tycker att man måste vara så ärlig att man tillstår 

att det här initiativet hade avgörande betydelse. Det står jag fast vid. Kanske 

de här förhandlingarna, som tidigare regeringar där liberalerna och centern 

haft stor inflytande i, de har ju inte varit särskilt lyckade. Vårjakten for åt 

skogen och drivgarnsfrågan och nu snuset. Lite mer misstro kunde kanske ha 

varit på sin plats.  

Ltl Olof Erland, replik 

Det som är viktigt när det gäller det senare, är att det alltid är frågan om en 

rättslig prövning. Man kan inte komma runt EG-direktiven. Det är det man 

måste ha som norm.  

När det gäller riksdagsbehandlingen vill jag säga att jag inte tyckte att man 

hade kommit tillräckligt långt då. Att lagtinget tog ett gemensamt initiativ 

det var väldigt bra, det var ett steg i processen. Sedan har det fortsatt med en 

någorlunda enighet, att vi strävar efter de här fyra målen och kanske lite till. 

Det är på väg. Att tro att man ska uppnå det här med den här landskapsre-

geringen och det här lagtinget, när det förra sprang i väggen i riksdagen, det 

tycker jag åtminstone. Eller dunkade huvudet i väggen, eller hur man säger.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

lagutskottet. 

 

Första behandling 

2 Lagutskottets betänkande nr 13/2008-2009 om parkeringsregler (FR 14/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion.  

Enligt 54 § 2 mom. LO kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet 

efter det att diskussionen avslutats. 

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Den här framställningen om ändrade parkeringsregler har en rent 

legalt en, inte märklig men, svårförståelig bakgrund. Det var nämligen så att man 

ändrade på vägtrafiklagen 2007 och nu vill man gå tillbaka till den möjligheten 

som då fanns att man får parkera cyklar, velocipeder och lättare mopeder på 

gångbanan om det är utan hinder för den allmänna säkerheten o.s.v.  

Det som det har varit diskussion om och som lagutskottet har behandlat, det är 

huruvida den här P-skivan har någon rättslig funktion. Om det är ett legalt in-

strument för att avgöra om parkeringsböter ska utdömas eller inte. Det kan man 

säga att det inte är. Det är ett verktyg för att kunna mäta tiden. Det står i fram-

ställningen att det är parkeringsskiva eller någon annan anordning. Det betyder i 

praktiken att man ska avgöra om man har använt någon P-skiva som kommer 
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från utlandet eller har någon annan utformning. Det är t.o.m. möjligt rent teore-

tiskt att man skriver en lapp; ”jag har tappat min P-skiva och jag skriver därför 

upp den här tiden som jag har parkerat”. Vi hade faktiskt möjlighet att på plats i 

Köpenhamn, när vi studerade Färöarna och Grönland, observera parkeringsvak-

ternas arbete. P-skivan användes, men man kunde också visa exempel på att det 

kunde vara en skriven lapp som anger tiden. Det här är en sak som regleras i väg-

trafiklagen som säger att det förbjudet att parkera på vissa platser. Det är tillåtet 

att ha en viss parkeringstid.  

Det är också viktigt att nämna i det här sammanhanget att vi har hört represen-

tanter från funktionshindrade. De anser inte att parkeringar av cyklar och fordon 

på trottoaren är det stora problemet. Ett större problem är när man sätter ut skyl-

tar tillfälligt och när man har uteserveringar med bord och stolar, där de som är 

synskadade inte kan förutse vad det finns för hinder.  

Vi har också konstaterat, när det gäller P-skivan, att det är viktigt att man har 

en flexibilitet så att utländska fordon och turister som besöker Åland ska kunna 

använda sina egna P-skivor. Det är ett verktyg för att visa den här tiden. Det ska 

göras på ett tydligt sätt i bilen. Det går inte att föra i bevis med P-skivan att man 

skulle ha hållit sig till de här tillåtna tiderna.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I remissen så ställde jag frågan, den var då riktad till land-

skapsregeringen, men jag kan rikta den till lagutskottets ordförande. Om det 

här är en ny bestämmelse som inte har funnits förut, har man i utskottet ut-

rett huruvida det har utdelats böter på basen av icke laga grund? Man har 

gett böter åt folk när man inte haft laglig grund för det. Är det i så fall felak-

tigt? Eller är det inte så?  

Ltl Olof Erland, replik 

Som jag kan erinra mig, så har vi inte kommit på något sådant fall. Det är ju 

alltid en process i flera steg. Man utdömer böter p.g.a. att man har observe-

rat att den här bilen har varit parkerad för lång tid. Sedan blir ju nästa steg 

att gå till domstol och då är det knappast så att man utdömer böter på en 

grund som inte är laglig. Personligen måste jag erkänna att jag inte just nu 

kan minnas att vi skulle ha noterat något sådant fall.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är ju lite otillfredsställande på det viset om det inte finns 

laga grund för utmätning av straff eller för metoden att ge snabböter. Som 

jag ser det spontant så borde man inte kunna ge böter förrän lagen ändras. 

Det hade jag förväntat mig att lagutskottet skulle ha rett ut. Jag tror att det 

är många som har fått böter, som också förväntar sig det.  

Ltl Olof Erland, replik 

Vi har ju en lag här som säger hur det är och hur det ska vara när det gäller 

tillåtelse att parkera cyklar och lätta motorcyklar. När det gäller parkering så 

är det vägtrafiklagen som gäller. Det är den laga grund som finns och har 

funnits. Jag kan inte se att lagutskottet skulle gå in i enskilda fall och säga att 

här har man utdömt böter på ett felaktigt sätt. Det måste ju rättsprocessen 

och överklagande ta ställning till. Vi är ju ingen domstol. Vi håller inte på 

med finlir så att säga, för att anknyta till tidigare debatt.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Det kanske finns skäl att göra ett klarläggande rörande användning-

en av parkeringsskivan som ju enbart förekommer i Mariehamn. Enligt vägtrafik-

lagen får alltså kommunen, Mariehamns stad, föreskriva att inom vissa områden, 

längs vissa gator begränsa parkeringstiden till två timmar eller kortare tid. I det 

här fallet två timmar. På något sätt ska detta övervakas. Det övervakas då av par-

keringsvakt. Nu har den här parkeringsskivan använts som ett hjälpmedel för att 

konstatera huruvida någon har parkerat längre tid än två timmar och därmed 

gjort sig skyldig till ett trafikbrott som staden har rätt att uppbära en ordningsbot 

för. Så fungerar det. Inte betyder det här att för att man använder en parkerings-

skiva, att parkeringsskivan skulle vara olaglig. Det här är ett hjälpmedel för par-

keringsvakten att kunna konstatera att ja, den här bilen har stått längre tid än två 

timmar. Då har föraren gjort sig skyldig till ett parkeringsbrott och därmed kan 

man ålägga en ordningsbot. Det här kan man ju naturligtvis konstatera på andra 

sätt också. Poängen i det hela är ju att den person, som har haft sin bil parkerad 

för lång tid, har gjort sig skyldig till ett parkeringsbrott och kan därmed dömas 

ordningsbot.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja, jag ifrågasätter inte att staden har rätt att införa begränsad 

parkering för två timmar, kortare eller längre tid, och att man har rätt att ge 

böter. Det finns ju redan rättslig grund för det. Vad jag ifrågasätter är huru-

vida metoden för utdelande av det här straffet kan basera sig på något som 

inte finns i lag, som det är nu, parkeringsskivan. Även om man har gjort det 

så kanske man borde ha använt den parallella metoden samtidigt. Det är den 

frågan jag skulle vilja ha svar på. Jag tror inte jag får det av lagutskottet. Det 

är i så fall upp till någon person som har fått en bot att besvära sig, då får 

man veta det. Det är kanske för mycket begärt att vi ska syssla med sådant 

här i lagtinget, som ltl Sjölund konstaterade. Jag får vara nöjd med det som 

lagutskottet har åstadkommit.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Det är kanske inte så mycket att tillägga. Den springande punkten är huruvi-

da någon har ådömts ordningsbot på felaktiga grunder. Då gäller det för den 

som gör den bedömningen, att man har blivit ådömd ordningsbot på felakti-

ga grunder, att man besvärar sig mot bötesföreläggande.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss 

till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

 

 Första behandling 

3 Kulturutskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående ny lag om landskapsbidrag till 
bildningsförbund (FR 4/2008-2009) 
Först tillåts allmän diskussion.  

Enligt 54 § 2 mom. LO kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet 

efter det att diskussionen avslutats. 
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Diskussion. 

Ltl Veronica Thörnroos 

Tack herr talman! Eftersom vi idag varken har kulturutskottets ordförande eller 

viceordförande närvarande har jag av de övriga medlemmarna i utskottet fått den 

stora möjligheten att presentera detta betänkande.  

Vi talar om en ny landskapslag om landskapsbidrag till bildningsförbund som 

baserar sig på landskapsregeringen framställning 4/2008-2009. 

Man kan kort säga att landskapsregeringens målsättning med lagen är att ska-

pa en modern lag där man ska ge stöd till det fria bildningsarbetet, främja livs-

långt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i med-

borgarsamhället. 

Utskottet konstaterar att den föreslagna lagen kommer att ersätta en föråldrad 

lag. Lagen möjliggör nätbaserade studier.  

Utskottet har valt att göra några ändringar och två av dem kommer jag att lyfta 

fram här. Det första berör 6 §. Det fördes i salen ett ganska långt resonemang om 

hur många medlemmar som bör ingå i en studiecirkel när det gäller 6 §, studiecir-

kelverksamheten, 2 mom.  

I landskapsregeringens framställning "landskapsbidrag som beviljas ett bild-

ningsförbund för studiecirkelverksamhet ska stöda bildningsförbundet och dess 

medlemsföreningar på ett sådant sätt att minst fem av studiecirkels deltagare bör 

vara medlem i någon av bildningsförbundets medlemsföreningar". Enligt utskot-

tet är kravet på att minst fem av personerna i studiecirkeln bör vara medlem i nå-

gon av bildningsförbundets medlemsföreningar onödigt byråkratiskt och därmed 

också svår övervakad. Utskottet föreslår därför att 2 mom. i 6 § stryks. 

Det fördes också ett längre resonemang i salen huruvida undervisningsspråket 

kunde vara något annat än svenska. I salen fördes argument för att undervisning 

kan bedrivas på vilket språk som helst. Det fördes också ett resonemang att det 

enbart kan bedrivas på svenska.  

Utskottet har enats om följande formulering. Under beredningen har det förts 

en diskussion om det i lagen även kan intas en bestämmelse om att den utbildning 

som erbjuds ska ges på svenska. Utskottet konstaterar att en sådan bestämmelse 

kan uppfattas som begränsande till förhållande till lagens 1 och 2 §§. Lagen hind-

rar dock inte att landskapsregeringen i samband med bidragsprövningen efterhör 

vilket undervisningsspråk som används på kurser och i studiecirklar. Enligt ut-

skottet finns det utrymme att pröva om det aktuella bidraget till bildningsförbun-

det kommer att främja de angivna syftena i 2 § mot bakgrund av landskapets en-

språkiga status enligt självstyrelselagen, särskilt med hänsyn till att denna sär-

ställning grundar sig på internationella garantier för bevarandet av befolkningens 

språk, kultur och lokala traditioner.  

Med beaktande av det anförda så förslår utskottet att lagtinget antar det i fram-

ställningen ingående lagförslaget i den lydelse som föreligger.  

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Tack herr talman! Jag håller helt och hållet med den redogörelse som ltl 

Thörnroos ger av det här som vi har diskuterat i utskottet. Det som jag kan 

tillägga är det här med språket, landskapsregeringen har redan idag den 

praxisen att man tillämpar språket på det här viset att man ger bidrag just 

för att utbildningen sker på svenska.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! När den här framställningen kom till lagtinget så hade jag många 

principiella invändningar mot vissa paragrafer. Utskottet har diskuterat de här in-

vändningarna men man har liksom praktiska svar på frågorna. Det är inte tillräck-

ligt. Lagstiftning är nog mycket grundat på principer. Det finns några grundläg-

gande problem med den här lagstiftningen, som jag ser det. Det sägs i de allmän-

na motiveringarna, att man är ute efter att förnya en lagstiftning om fritt bild-

ningsarbete. Om man är det så skulle man väl tycka att syftet är att det ska bli 

ännu friare, ännu bättre. Den här lagen, den leder ju till det motsatta. Deltagande 

i kurser ska faktiskt begränsas.  

Herr talman! Om man går in på själva paragraferna, det är i och för sig bra att 

utskottet har tagit bort 2 mom. i 6 § som gick ut på att människor som av frivillig-

het vill studera något i en studiecirkel, de måste vara medlemmar i en av bild-

ningsförbundets medlemsföreningar. Man säger att det är så byråkratiskt. Det är 

det visserligen men enligt mig så strider det mot personregisterlagstiftningen. Det 

här ger den övervakande myndighet en rätt att genom kontroll kräva ut uppgifter 

om vilka enskilda människor som ingår i medlemsföreningarnas register i de fö-

reningar som är medlemmar i bildningsförbundet. Sådant samhälle kan vi inte ha 

på Åland. Jag vet inte om kulturutskottet alls har berört den här principen, men 

den är grundläggande för rättstryggheten i vårt samhälle. 

Låt mig ge ett aktuellt exempel: Dataombudsmannen har tagit upp den här frå-

gan om kommunala register. Jag tror att det var Finströms kommun, det kanske 

finns andra också, som krävde att det skulle få veta bl.a. vem som nyttjar miss-

brukarvårdens tjänster i Mariehamn. För att man skulle betala det här, man skulle 

registrera i kommunen vilka som tar emot de här tjänsterna. Man skulle kontrol-

lera var de bor och om de är Finströmare o.s.v. Det där fördes vidare till en dis-

kussion om register av olika slag. I Mariehamns stad betalar man ut stöd till före-

ningar på basen av hur många medlemmar de har. Om en idrottsförening eller en 

kulturförening begär om verksamhetsbidrag så berättar de hur många medlem-

mar de har. I vissa fall så har myndigheten krävt in medlemsregistren för att kon-

trollera om det stämmer, det som man har uppgivit. Det stoppas också. Men här 

tycker kulturutskottet att det skulle vara legitimt. Att landskapsregeringen helt 

enkelt då skulle begära in från bildningsförbundet, som i sin tur skulle vända sig 

till de här medlemsföreningarna och säga; Kalle Pettersson, Maja Svensson, Bir-

gitta Johansson, Fredrik Lundström och en femte Mats Perämaa, de är alla med-

lemmar i den här föreningen som sysslar med att bygga skötbåtar. Det skulle vara 

möjligt enligt det här förslaget. Så kan vi inte ha det. Det strider mot personregis-

terlagstiftningens grundläggande principer. Det går inte att ha myndigheter som 

kontrollerar de fria bildningsarbetet på det sättet.  

Man har strukit vad gäller studiecirkelverksamhet, men inte i fråga om kurs-

verksamhet.  

Arbetarnas bildningsförbund har ordnat kortkurser för pensionärer bl.a. hur 

man använder sin mobiltelefon. Det skulle inte bli möjligt. Ligger det i kulturut-

skottets intressen? Man måste sluta med det. Man skulle inte kunna samarbeta 

med Mariehamns t.ex. pensionärsförening och ordna olika typer av evenemang, 

för pensionärsföreningen är inte medlem i något bildningsförbund. Det skulle 
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vara omöjligt det. Är det i kulturutskottets intressen? Är det att utveckla det fria 

bildningsarbetet?  

För mig är det lite svårt att förstå vad kulturutskottet vill när man säger att man 

vill komma med en modern lag. I Sverige räcker det med tre medlemmar för att 

ha en studiecirkel. På Åland ska vi fem medlemmar. Är det bra det för det fria 

bildningsarbetet på Åland? Eller vill man inte ha det? Det verkar ibland att man 

vill göra det så svårt som möjligt.   

Inte nog med det, herr talman, som jag vet är kunnig i grundlagen. Det här för-

slaget om krav på medlemskap, det strider också mot grundlagens bestämmelser. 

Det finns en bestämmelse i 16 § om kulturella rättigheter, 1 mom. säger; "alla ska 

ha rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning". Det rör inte det här. Men sedan 

sägs det; "det allmänna skall enligt vad som närmare bestäms genom lag, t.ex. den 

här lagen, säkerställa lika möjligheter för var och en att få en även annan grund-

läggande utbildning samt utveckla sig själv". Här begränsar man det. Det är inte 

lika möjlighet för alla. Det är ytterst få som skulle ha möjlighet till kursverksam-

het enligt 7 §.  

Jag vet att vtm Gunnar Jansson har en annan utgångspunkt vad gäller före-

ningsfriheten d.v.s. att man inte heller ska uteslutas p.g.a. den paragrafen.  

Herr talman! Det här med språket, jag tycker att den är ganska famös den 

skrivning som kulturutskottet har gjort. Man ska inte i lag reglera någonting, utan 

man ska göra en ren politisk prövning huruvida en kurs eller en cirkel bedrivs på 

ett språk som en utbildningsminister finner godtagbart. Då är det bättre att säga 

det i lag. Annars blir det ju en ren politisk prövning.  

När vi diskuterade det här senast så gjorde vi skillnad på det som sägs i själv-

styrelselagen om skolornas undervisningsspråk. Det är helt klart att det ska vara 

svenska. Jag tycker inte att självstyrelsen ska användas för att diskriminera män-

niskor med andra språk, som kommer från andra kulturer. Självstyrelsen är till 

för att trygga svenskan. Självstyrelsen är inte nödvändigtvis till för att förhindra 

för människor med andra språk att ha kulturella rättigheter, att har studiecirklar 

och att ha kurser på sitt språk. Jag måste uppriktigt säga, herr talman, att jag inte 

förstår en sådan inställning i dagens Europa och i den globala värld vi lever i.  

Den grupp som flyttar till Åland idag, den största gruppen är människor som 

kommer hit för att arbeta och vara med och förkovra vårt samhälle. De skulle allt-

så inte på sitt modersmål ha rätt att hålla en studiecirkel, eventuellt, man vet ju 

inte vad kulturutskottet tycker om det här. Det lämnar man över åt en minister att 

bestämma.  

Jag tycker tvärtom, att just det här fria bildningsarbetet, frivilligt för alla ska 

det vara. Det är en mycket billig verksamhet. Det hotar varken landskapets eko-

nomi, enspråkiga status eller någonting annat. Att vi skulle vara så inskränkta att 

vi gjorde det osäkert för de grupper som eventuellt vill hålla en kurs på sitt mo-

dersmål. Är det majoritetens uppfattning? I så fall har vi en djup oenighet i den 

här frågan.  

Det finns också en paragraf i grundlagen om det här, d.v.s. rätt till eget språk 

och egen kultur. Man talar om att olika grupper har rätt att bevara och utveckla 

sitt språk och sin kultur. Det finns i 17 § grundlagen. Det har också vårt samhälle 

en skyldighet att värna om. Jag uppfattar inte att självstyrelsen ger oss automa-

tiskt rätt att alltid diskriminera andra som har ett annat modersmål. Jag tror inte 

heller att det är den majoritetsuppfattning som råder ut i samhället. Jag tror fak-

tiskt att vanligt folk, i den här frågan, är ganska kloka. De tycker att var och en ska 

få ha sina kurser på sitt språk.  
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Herr talman! Med de här kommentarerna så hoppas jag få förståelse för att den 

här framställningen ska föras till stora utskottet. Först vill jag bordlägga det här 

ärendet till måndag 1.6. Jag hoppas faktiskt att de övriga partierna här i lagtinget 

funderar noga över de principiella invändningar som jag tycker att man kan ha 

mot den här framställningen.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag representerar nu utskottet. Det är väldigt mycket nu 

som ltl Barbro Sundback är kritiskt till. Jag ska försöka besvara något av det. 

Det förs ett resonemang till att annan grundläggande utbildning ska finnas 

tillgänglig för alla. Det finns det. Det finns inte nämnt någonstans grundla-

gen, mig veterligen, att det exklusivt rör studiecirklar på Åland. Vi har Medis 

som är tillgänglig för alla. Vi har öppna högskolan. Det finns utbildningsfor-

mer som är tillgängliga för alla.  

När det gäller skrivningen om svenska språket så är det den skrivning som 

utskottet har enats kring. Den undervisning som ges med samhällsmedel, 

som är samhällsfinansierad, den ska ges på svenska. Jag tycker inte att det är 

något konstigt i det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror faktiskt att ltl Thörnroos måste fördjupa sina kunska-

per i grundlagens förhållande till övrig lagstiftning. Man kan inte härleda 

Medis verksamhet från grundlagen. Det här lagförslaget måste stå i överens-

stämmelse med den bestämmelse som finns i grundlagen. Min åsikt är att 

det här inte är överensstämmande på flera punkter.  

Det är en skillnad mellan undervisningsspråk och fritt bildningsarbete. 

Det står också uttryckligen i självstyrelselagen, tror jag, nämnt om skolor på 

Åland. Det här är inte skolor. Det är inte landskapets institutioner. Det är 

landskapet som är enspråkigt svenskt. Det finns inte krav på att människor-

na, organisationer eller företag måste vara svenskspråkiga i självstyrelsela-

gen. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Utskottets ståndpunkt är att det arbete som här läggs fram 

följer grundlagen, det följer självstyrelselagen och all annan lagstiftning som 

är aktuell vid det här berörda ärendet.  

Däremot har jag noterat att ltl Barbro Sundback inte delar utskottets upp-

fattning. Det är helt okej. Utskottet anser att detta är förenligt med lag. Så 

lägger vi fram det här betänkande. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var trevligt att ltl Thörnroos uppfattade att jag har en annan åsikt. Jag 

tycker inte att ltl Thörnroos har kunnat klargöra på vilket sätt det här är för-

enligt principiellt med de hänvisningar jag har gjort i personlagstiftningen, 

grundlagen och självstyrelselagen. Det enda man säger att det är byråkra-

tiskt. Därför tar man bort ett moment, som innehåller begränsningar i rätten 

att delta i studiecirkelverksamhet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

 Plenum den 27 maj 2009 kl. 13.00 735 

Ltl Camilla Gunell 

Tack herr talman! Jag ber att få understöda bordläggning. Jag tycker det är 

många frågor som har väckts här som är mycket, mycket viktiga att överväga ännu 

en gång. Det var ju så att många av de här frågorna lades också fram i remissde-

batten när den här framställningen debatterades. Kanske inte lika specifikt som ltl 

Sundback nu gjorde. Jag tycker det är synnerligen viktigt att det nu går vidare, 

kanske till stora utskottet för ytterligare en prövning.  

Särskilt vad gäller det här förhållandet till självstyrelselagen och huruvida vi får 

ge utbildning på svenska och om studiecirklar kan räknas under den kategorin, 

det tycker jag är ganska uppenbart. Naturligtvis måste vi ha en sådan generös 

hållning gentemot de nya ålänningar som flyttar hit. Att vi ger dem också rätten 

att kunna hålla studiecirklar på sina egna språk. Annars har vi en mycket ogin 

uppfattning och ej en välkomnande inställning till alla de nya ålänningar som flyt-

tar hit. Det går faktiskt stick i stäv med de övriga integrationssträvanden som man 

från landskapsregeringens sida har velat anföra.  

Jag stöder en bordläggning till 1.6. 

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Barbro Sundback understödd av ltl Camilla Gunell föreslagit att 

ärendet bordläggs till plenum 1.6.2009. Kan förslag godkännas? Ärendet är bordlagt till ple-

num 1.6.2009.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det är bra att det här ärendet bordläggs till måndag, så får jag och vi 

höra vad utskottets ordförande Johan Ehn har att anföra i de här frågorna.  

Jag hör till dem som inte är särskilt imponerad av den här nordiska modellen 

med samhällsstödda partipolitiska kursorganisationer. Vi har det nu i norden och 

då är det väl rimligt att de finns kvar på Åland också. Jag är inte imponerad, efter-

som det är en form av politiska stöd som ges ut på det här sättet. Det är inte det 

den här frågeställningen idag gäller. Det gäller den här lagframställningen hur 

den ska behandlas. Jag är glad för att kulturutskottet har strukit 6 § 2 mom. i 

framställningen. De argument som har anförts särskilt av Socialdemokraterna är, 

som jag ser det, korrekta i det sammanhanget. Sedan har vi uppenbarligen pro-

blem med de två andra frågor som ltl Sundback tog upp. Det gäller 7 § 2 mom. 

som också i framställningen är ytterst otydlig. Man skriver å ena sidan att samtli-

ga kursdeltagare bör vara medlem i någon av bildningsförbundets medlemsföre-

ningar. I följande mening i lagparagrafen skriver man att målsättningen med 

medlemskap i någon av bildningsförbundets medlemsföreningar, då måste man 

gå till motiveringarna och se vad man menar, där i motiveringarna står det klart 

och tydligt att ordet bör i meningen, bör vara medlem, ska uppfattas som en mål-

sättning och inte som en lagbestämmelse. Det här är nog en ny form utav lagstift-

ning som jag undrar om kulturutskottet har ägnat lagstiftningsövervägande om. 

Den känns helt felaktig det här sättet att lagstifta på.  

När det gäller undervisningsspråket i dessa föreningar, har man enligt ltl 

Thörnroos enats politiskt om den här skrivningen. Skrivningen är både ett pro-

blem och ett icke problem som jag ser det. Man säger inte något om det i lagtex-

ten. Då har man då att följa självstyrelselagen. I självstyrelselagen står det i 40 § 

om de här frågorna, om undervisningsspråket i skolor som stöds av det allmänna. 

Det här är ingen skola, det kan vi vara överens om. Det här är något annat, alltså 

gäller inte 40 § i det här fallet. Då uppstår frågan; vad menar utskottet med detta? 
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Enligt utskottet finns det utrymme att pröva om det aktuella bidraget till bild-

ningsförbundet kommer att främja de angivna syftena i 2 § mot bakgrund av land-

skapets enspråkiga status, enligt självstyrelselagen, särskilt med hänsyn till att 

denna särställning grundar sig på internationella garanter för bevarande av be-

folkningens språk, kultur och lokala traditioner. Man lyfter upp frågan jättehögt 

även till det internationella planet för att man den vägen ska ha en uppfattning 

om det som inte står i den här lagen. Det som inte står i självstyrelselagen ska föl-

jas upp av någon tjänsteman som beviljar bidrag på landskapsregeringen. Inte 

kan man ha det så. Om man har en åsikt om att undervisningsspråket ska regle-

ras, så måste det regleras i lag. Den lagen får inte strida mot självstyrelselagen, el-

ler grundlagen. Här mörkar man hanteringen av den här frågan om undervis-

ningsspråk i bildningsförbundet. Det är bekymmersamt. Jag har inte haft möjlig-

het att tala med kollegan Ehn om den här frågan. Vi hinner talas vid till nästa 

vecka. Det här känns ytters oklart.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det kanske är ett litet stickspår men jag blev lite nyfiken på när 

ltl Roger Jansson säger att han inte är imponerad av de nordiska politiska 

bildningsförbunden. Är det för att de är politiska eller är det för framtida 

verksamhet? Enligt mig så har de nordiska politiska bildningsförbunden hi-

storiskt sett haft en enorm betydelse. Är det de politiska som är störande el-

ler vad är det?  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Nej, det är inte det politiska, utan det är uttryckligen det partipoli-

tiska. Med skattemedel understöds de politiska organisationerna i våra län-

der, också i landskapet. Det är en öppen redovisning som sker till de politis-

ka partierna, när det gäller skattmedel. Om mitt parti skulle vilja bilda ett 

studieförbund så skulle det falla under den här lagen. Jag skulle ha rätt att få 

mera partistöd än vad partiet får idag. Det är att slira lite på den här tydlig-

heten i att stöda politiska partier med skattemedel. Det är ett stickspår. Jag 

vill inte heller gärna diskutera den principiella frågan här. Jag ville säga det 

parantetiskt i mitt anförande.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Tack för förtydligandet. Vad jag tänkte på var den här historis-

ka betydelsen att andra nordiska länder har haft politiska arbetarrörelser. På 

Åland har vi haft Martharörelsen, som har haft en enorm politisk betydelse. 

Min mening med frågan var att det politiska är ju inte något som man ifråga-

sätter, däremot är partipolitiken en annan sak. Det är organisationer med en 

annan grund.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Om föreningar jobbar politiskt, så är det okej om de får samhälls-

stöd, bara de är allmänpolitiska som Martharörelsen är. Gårdsägarförening-

en i Mariehamn har varit allmänpolitisk, de har i tiderna haft en väldigt poli-

tiska stark ställning i Mariehamns politik som ett exempel. Idag har frivilliga 

brandkåren fortfarande i alla kommuner en stark ställning. Jag är kritisk till 

om man har bildningsförbund som är markant bundna till ett parti. Det är 

bara det partiet som driver frågan. Jag vill inte säga att det är så på Åland di-

rekt men nog ser vi ju att det är i viss mån på det sättet. I Sverige är det mar-
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kant på det sätt att de tillhör vissa partier. Då blir det oklart med det här 

skattestödet till de politiska partierna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag kan på utskottets vägnar bara beklaga om det betän-

kande vi lagt fram är så luddigt och otydligt, att i princip ingen i salen förstår 

det. Det är ledsamt i så fall. Det är bra att ltl Roger Janssons partibroder, Jo-

han Ehn, har möjlighet att närvara här förhoppningsvis och förklara närma-

re vad vi har tänkt.  

Jag vill understryka en sak, utskottet har aldrig eftersträvat att försöka 

mörka språkproblematiken, som vi alla är medvetna om och känner till. 

Skulle jag själv ha fått bestämma hade det varit en annan skrivning. Det här 

är den skrivning som en majoritet kan stå bakom och därför valde vi den.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är säker på att utskottet har velat göra rätt i den här språk-

frågan. Jag tror inte att man har försökt skapa problem. De facto blir det 

problem när man inte lagstiftar om språket. Då är det så att undervisnings-

språket får vara, enligt lag, vilket som helst. Så är det eftersom självstyrelse-

lagen inte heller sätter hinder i vägen och inte någon annan lag heller. Ska 

man göra en begränsning så måste man ta in det i speciallag om det inte 

finns tydligt angivet i självstyrelselagen. Med andra ord, finns det inte några 

språkbegränsningar. Man skriver i motiveringen att någon på landskapsre-

geringen ändå ska göra de här bedömningarna utgående från att självstyrel-

sens språkbestämmelser är klarerade på internationell nivå o.s.v. Det blir en 

rättsosäkerhet om landskapsregeringen avser att följa den text som utskottet 

har i motiveringen.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Ärendet ligger nu i lagtinget. Det är lagtinget som ska fatta 

beslut om kulturutskottet ska göra om det och göra det bättre eller om det är 

något annat utskott som ska fortsätta arbetet. Personligen har jag inte pro-

blem med det. Jag ser hellre att vi gör om eller att något annat utskott gör 

om det, än att vi lämnar ifrån oss en lagstiftning som är otydlig och luddig 

och som möjliggör tolkning. Bot och bättring! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till 1.6.2009.  

  

Enda behandling 

4 Finansutskottets betänkande nr 5/2008-2009 om förslag till första tilläggsbudget för år 
2009 (FR 15/2008-2009 jämte FM 70-84 och 86-97/2008-2009) 
Ärendet avförs och upptas till behandling 29.5.2009 kl. 9.30.  
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Enda behandling 

5 Presidiets framställning om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2009-2011  
(P1/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs 

för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd. Ärendets enda behand-

ling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

 

För kännedom 

Landskapsregeringens framställning angående landskapslagstiftning om pensionsskyddet 
för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen (FR 19/2008-2009) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 1.6.2009. 

Landskapsregeringens framställning med förslag i syfte att säkerställa landskapets reserv-
elkraftsförsörjning (FR 20/2008-2009) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 29.5.2009. 

Landskapsregeringens framställning om landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät 
Åland Ab (FR 21/2008-2009) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 29.5.2009. 

Lagtingsledamoten Barbro Sundbacks enkla fråga om inflytande i finansfrågor (EF 
19/2008-2009)  
Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak 

till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 25.5.2009. 

 

Plenum slutar 
 Plenum avslutas. Nästa plenum hålls fredagen den 29.5.2009 kl. 09.30. (Plenum avslutades 

kl.16.10). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 24 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller vtm Gun-Mari Lindholm och ltl Ulla-Britt Dahl 

för privata angelägenheter samt ltl Gun Carlson på grund av deltagande i PAF:s styrelsemö-

te. Om ledighet på grund av sjukdom under perioden 25 maj - 3 juni anhåller ltl Johan Ehn 

på grund av sjukdom. Beviljas. 

  

Meddelanden 
Meddelas att frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen kommer 

att hållas onsdagen den 3 juni 2009 kl. 13-14.  

Besked om vilka som deltar från landskapsregeringens sida ges vid måndagens plenum. 

De lagtingsledamöter som önskar ställa en fråga skall meddela detta till lagtingets kansli se-

nast tisdagen den 2 juni kl. 15.00. 

Meddelas vidare att debatten gällande finansutskottets betänkande över tilläggsbudgeten 

kommer att avbrytas ca kl. 14.00. Plenum fortsätter därefter för behandling av övriga ären-

den på föredragningslistan.  
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Budgetdebatten återupptas vid måndagens plenum.  Talmanskonferensen sammanträder 

när vi bryter för lunch för att diskutera om plenum ska börja redan kl. 09.30 på måndag vil-

ket i så fall meddelas senare. 

 

Enda behandling 

1 Finansutskottets betänkande nr 5/2008-2009 om förslag till första tilläggsbudget för år 
2009 (FR 15/2008-2009 jämte FM 70-84 och 86-97/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Mycket har hänt sedan vi behandlade grundbudgeten för 2009. Vi vet mer men 

kan vi med större säkerhet idag förutspå hur det kommer att gå? När lågkonjunk-

turen bottnar ur? När vi på nytt kan börja räkna med ljusare tider? Tyvärr så finns 

det inga bra svar på någon fråga, finansutskottet har hört många sakkunniga, men 

kan inte lämna säkrare eller bättre svar än landskapsregeringen.  

En journalist konstaterade häromdagen att utskottet har levererat ett ”snällt” be-

tänkande, inga siffror har ändrats och inga revolutionerande ändringsförslag har 

förts in. 

Det är riktigt, men herr talman, jag skulle vilja byta ut ordet ”snällt” mot ”öd-

mjukt”! I ett läge där vi trots många höranden inte kan ge en säker prognos har vi 

valt att sakligt redogöra för det vi erfarit och jag upprepar, intagit en ödmjuk posi-

tion i förhållande till framtiden. 

I remissdebatten sade jag att det skulle kännas mycket bra om vi kunde uppnå 

enighet i utskottet, att ett enigt betänkande skulle visa på styrka i denna svåra si-

tuation och bana väg för en sund och balanserad sanering som tar hänsyn till alla 

inblandade människor och organisationer! Nu kan vi konstatera att det inte gick, 

men jag vill understryka att arbetet varit konstruktivt och det är väl naturligt trots 

allt att det kommer några reservationer. I vårt parlamentariska system är det vik-

tigt att regeringspartierna som har ansvaret fattar de svåra besluten.  

Herr talman! Den stora osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är allt-

jämt vårt största problem. Det råder stor variation mellan prognosinstitutens för-

utsägelser och det finns relativt stora skillnader i den kortsiktiga konjunkturut-

vecklingen i Finland och i Sverige. Svenska konjunkturinstitutet hävdar att fallet i 

ekonomin har stannat av under våren medan till exempel ETLA beskriver situa-

tionen i Finland som en ekonomi i ”fritt fall”. Finansministeriets bedömningar, 

som ligger till grund för budgeten, är inte lika negativa. 

Under hösten 2008 antogs det att den finländska ekonomin skulle klara sig 

bättre än EU-genomsnittet tack vare de goda statsfinanserna och näringslivets 

starka balansräkningar. Nu har det emellertid visat sig att nedgången även drab-

bar den finländska ekonomin med full kraft och det är just denna ekonomi som vi 

med nuvarande ekonomiska system är så beroende av.  

Herr talman! Varje dag får vi nya rapporter, positiva blandade med negativa. I 

Hufvudstadsbladet kunde vi häromdagen läsa att; ”Av de finländska företag som 

etablerat sig i Ryssland har över hälften tvingats skära ner sin verksamhet i lan-

det. Samtidigt har exporten rasat. Ändå tror finländska företag på den ryska 

marknaden - på lång sikt. Enligt Finsk-ryska handelskammarens barometer är de 

finländska företagen i dag mer optimistiska än vid årsskiftet.”  



  

 Plenum den 29 maj 2009 kl. 09.30 741 

De europeiska börserna sjönk på bred front på torsdagen efter spekulation om 

att högre lånekostnader kan komma att försvåra en återhämtning i ekonomin. 

"Det sista vi behöver just nu är högre lånekostnader. Det skulle bli ett hinder för 

någon form av återhämtning oavsett om det handlar om husmarknaden eller den 

globala ekonomin", säger internationella analytiker. 

Nåväl, finansministeriet kalkylerar med en volymförändring i Finlands BNP om 

– 5,0 procent, att jämföras med de försiktigt positiva siffror som angavs i höstens 

översikt. Nu finns det färskare uppgifter på det är. Vi vet att det tre första måna-

derna i år, har BNP visat en minskning på - 10 %, vilket betyder att det omedel-

bart måste komman över på plus för att vi ska klara av prognosen – 5 %. Det här 

är inte någon rolig nyhet.  

Den finska industrin har haft en orderstock med långsiktiga kontrakt vilket del-

vis hållit tillbaka konjunkturnedgången men nu har det visat sig att orderstocken 

inte fylls på i den takt man förväntat sig. Arbetslösheten i Finland förväntas stiga 

till minst 9 procent under 2009 och nästan lika högt i Sverige. Under 2010 förvän-

tas arbetslösheten stiga ytterligare med 0,5 – 1,0 procentenheter för att därefter 

börja sjunka. Allt det här sagt nu före vi visste att de tre första månaderna är - 10 

%.  Så var fallet när detta betänkande skrevs. I tisdags kunde vi höra att arbetslös-

heten i Sverige kan komma att stiga till 12 % och ungdomsarbetslösheten ända 

upp emot 30 %! Som ni vet, bästa lagtingsledamöter, så är allting mycket ovisst. I 

Baltikum är ekonomierna mycket hårt klämda, ja jag kunde fortsätta länge och 

räkna upp exempel på den globala osäkerheten om vad framtiden kommer att föra 

med sig. 

Enkelt uttryck, att vara kaxig och förklara för andra hur det kommer att bli, 

håller inte, det rätta ordet nu är som sagt ödmjukhet!  

Några ord om den åländska ekonomin, herr talman: Eftersom den huvudsakli-

gen är tjänsteproducerande har konjunkturnedgångens effekter inte påtagligt 

synts i det åländska vardagslivet. Vi tror oss veta att utvecklingen för den åländska 

bruttonationalprodukten kommer att bli negativ under de närmaste åren men det 

beror i första hand på utflaggningar av fartyg, annars skulle prognosen troligtvis 

visa positiva förtecken. Arbetslösheten har inte stigit nämnvärt under vårvintern, 

däremot har antalet lediga platser minskat avsevärt och i dagarna har vi tyvärr 

också fått läsa om ett åländskt fraktrederi som inte lyckas övervintra den svaga 

fraktmarknaden. Arbetslösheten förväntas stiga med en procentenhet till 3,0 pro-

cent under 2009 och till 3,8 procent nästa år, enligt ÅSUB. Utskottet varnar för 

att en fortsatt svag svensk krona redan ställer till problem och på sikt kan skapa 

stora problem för den åländska besöksnäringen. Trots detta har antalet inresande 

till Åland under de fyra första månaderna ökat jämfört med i fjol! Kanske är det 

ett tecken på att turisterna väljer närmare resmål i ekonomiskt tuffare tider, vi får 

hoppas på det och sätta in alla klutar på att utnyttja den omständigheten. Åland 

tycks klara sig bra, än så länge, i jämförelse med andra. 

Herr talman! Tillsvidare visar sig den globala ekonomiska krisen på Åland först 

och främst i vikande inkomster för den offentliga sektorn. Landskapet som är ut-

satt för hårt tryck då inkomsterna till största delen är linjärt beroende av statens 

inkomster. I föreliggande förslag till tilläggsbudget är förskottet på avräkningsbe-

loppet sänkt från 206,6 miljoner euro till 184,6 miljoner euro och skattegottgörel-

sen höjd från 22 miljoner euro till 24 miljoner euro, vilket totalt utgör en minsk-

ning av skatteinkomsterna med 20 miljoner euro. Totalt minskar budgetens in-

komstsida med 33 miljoner euro jämfört med grundbudgeten, från 318, miljoner 

euro till 285 miljoner euro. Med de kostnadsbesparingar som anvisas i budgeten 
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kommer budgetbalansen för 2009 att uppvisa ett underskott om ca 21,5 miljoner 

euro.  

Skattegottgörelsens storlek är av avgörande betydelse för totalutfallet. En an-

nan stor enskild inkomstpost är avkastningen från penningautomatverksamheten. 

Enligt föreningen beräknas avkastningen uppvisa en oförändrad nivå under plan-

periodens två första år (2009-2010) medan de två följande åren präglas av osä-

kerhet. Sammantaget för alla inkomstslag ser ett enigt utskott därför ingen orsak 

att ändra landskapsregeringens bedömning av utvecklingen då samtliga osäker-

hetsfaktorer tas i beaktande. Utskottet har inte i siffror belägg för att komma med 

andra bedömningar men utskottet ser allvarligt på läget och det gäller naturligtvis 

att hålla kvar krismedvetandet och strängt övervaka budgetförverkligandet som 

utskottet påpekade redan i sitt betänkande över grundbudgeten. 

Det ackumulerade budgetunderskottet för den fyraåriga planperioden 2009-

2012 uppges till 86,7 miljoner euro, d.v.s. i genomsnitt ca 21,7 miljoner euro per 

år. Det är mycket stora siffror, herr talman, ja rent av skrämmande. Men tack och 

lov har vi idag en reserv. Utskottet konstaterar att för att täcka underskotten de 

närmaste åren finns en i jämförelse med övriga unikt stor likviditet, varav 47 mil-

joner i utjämningsfonden, varför landskapet av allt att döma inte kommer att bli 

tvunget att ta upp lån för att finansiera budgeten under planperioden.  

Herr talman! Utskottet har tagit del av ÅSUB:s analys av de samhällsekono-

miska effekterna av en överföring av skattebehörigheten till landskapet. Utskottet 

ser med förväntan fram emot landskapsregeringens meddelande med strategier 

för utveckling av den ekonomiska självstyrelsen. Det är viktigt att denna process 

kommer igång fortast möjligt men utskottet framhåller igen att det är av största 

vikt att utveckla de ekonomisk-politiska instrument som redan finns inom själv-

styrelsens behörighet samt att uppta förhandlingar med riksmyndigheterna om en 

justering av avräkningsgrunden för klumpsumman. Parallellt med utveckling av 

den ekonomiska självstyrelsen ska vi utnyttja de behörigheter vi redan har, fullt 

ut.  

Herr talman! Landskapsregeringen planerar en omorganisation inom ett flertal 

avdelningar. Utskottet anser att det är viktigt att upprätthålla likvärdiga och ho-

mogena strukturer inom organisationen. Inom landskapsorganisationen finns 

idag ett antal underställda större myndigheter med många anställda, stor budget 

och en relativt sammanhållen verksamhet. Utskottet understryker igen att eko-

nomi- och förvaltningskontrollen bör utvecklas för att ge ledningarna rätt instru-

ment för att effektivt styra verksamheterna. 

I framställningen föreslås skapandet av en tydligare struktur för trafikavdel-

ningen i en beställar- respektive utförarfunktion. Utskottet har tagit del av en plan 

enligt vilken avdelningens utförarfunktioner skulle bolagiseras i tre olika bolag, 

ett bolag för vägunderhåll, ett för skärgårdstrafik och ett för besiktningsverksam-

heten i nuvarande motorfordonsbyrån. Utöver detta aviserades redan i grundbud-

geten en bolagisering av fastigheten på Möckelö. Utskottet anser att organisatio-

nen och driften av skärgårdstrafiken är mycket viktig eftersom kostnadsinbespar-

ingar genom nya strukturer är möjliga och intressanta och bör därför utredas 

grundligare innan utskottet kan ta ställning till dess slutliga utformning.  

Utskottet anser att bolagisering av offentlig verksamhet generellt ska ha ett 

klart syfte och en affärsplan. En bolagisering kan vara ett bra sätt för att kunna 

konkurrensutsätta verksamhet, men vad beträffar sjötrafiken så är det fullt möj-

ligt redan med nuvarande organisation att driftsprivatisera både lin- och övriga 

färjor. Eftersom en bolagisering tar tid, understryker utskottet att det är nödvän-
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digt att fortast möjligt företa konkurrensutsättningar som leder till förväntade 

kostnadsreduceringar. 

För att garantera ett för trafikbehovet och infrastrukturen lämpligt fartygston-

nage är utskottet dessutom av den åsikten att landskapet fortsättningsvis huvud-

sakligen bör äga fartygen. Men utskottet anser också att landskapsregeringen, för 

att göra skärgårdstrafiken ekonomisk, behovsanpassad och flexibel, bör utvärdera 

andra typer av fartyg, i första hand bilbärande katamaraner, som kunde komplet-

tera och tidvis ersätta de nuvarande relativt dyra isgående fartygen. 

Herr talman! Landskapsregeringen arbetar med en personalförsörjningsplan 

för att bland annat få en bättre överblick över förväntade pensionsavgångar och 

framtida rekryteringsbehov de kommande åren. Den kommer att omfatta hela 

förvaltningen, där ÅHS kommer att ha en egen plan. Utskottet konstaterar att den 

i budgeten aviserade personalminskningen om 130 personer utgör en stor utma-

ning för förvaltningen, speciellt för dem som ska leda förändringsarbetet. Vissa 

förändringar aviseras i budgeten men utskottet konstaterar att dessa knappast 

kommer att vara tillräckliga för att uppnå de ekonomiska målen på kort sikt, spe-

ciellt avvecklandet av tjänster kan ta upp till 1,5 år i anspråk. Planen är förmodli-

gen det viktigaste instrumentet när konsumtionsutgifterna ska minskas och ska 

ha högsta prioritet! Planen ska presenteras parallellt med budgeten för 2010. Ut-

skottet uppmanar landskapsregeringen att vara tydlig i frågor som berör arbetsta-

garna samt att involvera arbetsmarknadsorganisationerna i förändringsarbetet. I 

sammanhanget kan jag nämna att utskottet anser att skrivningen angående mål-

sättningen om så kallade 0-avtal och eventuella konsekvenser ifall de inte uppnås, 

som uppfattats negativt att fackorganisationerna, kunde ha formulerats smidiga-

re. 

Herr talman! Beträffande de aviserade förändringarna av premieinbetalningar 

till och uttag ur landskapets pensionsfond erfar utskottet att nettoinbetalningen 

trots allt är positiv, dock på en väsentligt lägre nivå än tidigare år. Utskottet kon-

staterar att fonden kommer att fasas ut över tid och att landskapsregeringen där-

för bör ta fram en plan i vilken kommande pensionsansvar, premiebetalningar, 

överföringar från fonden och förväntad utveckling av fondkapitalet presenteras.  

Beträffande Ålands hälso- och sjukvård erfar utskottet att ÅHS kommer att 

granskas i landskapsrevisorernas rapport för 2008 och att man som en del av det-

ta arbete låtit utföra en extern granskning av förvaltningen av ÅHS. Utskottet har 

fått en presentation av rapporten och framhåller att rapporten och revisorernas 

kommande skrivning kommer att utgöra ett gott underlag för en fortsatt utveck-

ling av ÅHS:s organisation.  

Beträffande landskapsförvaltningens utrymmesbehov har landskapsregeringen 

strukit anslaget för tillbyggnad av en fjärde våning på kanslihuset och budgeterar 

enbart för en renovering och ombyggnad av befintliga utrymmen. Utskottet anslu-

ter sig till landskapsrevisorernas uppfattning om att arbetsförhållandena i själv-

styrelsegården måste förbättras men anser att med beaktande av den planerade 

personalminskningen och omstruktureringen av förvaltningen är de projekterade 

åtgärderna tillräckliga i detta läge, det vill säga ingen fjärde våning nu. Vi måste 

också komma ihåg att arbetet med att pruta ner budgeten och att strukturera om 

kräver beslut i euro och cent, pengar måste faktiskt plockas bort från konkreta 

projekt och det är också viktigt att politiskt signalera besparingar.  

Och, herr talman, om byggbranschen behöver stimuleras anser utskottet att det 

är viktigare att bygga bostäder än offentliga administrationslokaler. 
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Ett av landskapsregeringens mål är att utveckla det kvinnliga företagandet. Nu-

varande stödsystem till näringslivet gynnar inte etableringar inom branscher där 

kvinnor av tradition verkar och således också skulle kunna tänkas bilda nya före-

tag, t.ex. inom vård- och omsorgssektorn. Eftersom inrättande av direkt genusba-

serade stöd inte är möjligt anser utskottet att landskapsregeringen måste intensi-

fiera sina ansträngningar att identifiera de branscher där kvinnligt företagande 

har de bästa förutsättningarna att uppstå och aktivera sina insatser för dessa 

branscher.  

Förutom konjunkturanpassade stödåtgärder för investeringar anser utskottet 

det prioriterat att landskapsregeringen förbereder insatser som kan sättas in om 

arbetslösheten ökar och som riktar sig till arbetskraften i form av yrkesinriktad 

fortbildning och övriga kompetenshöjande insatser. 

Herr talman! Utskottet föreslår att finansmotionerna nr 70 - 84/2008 - 2009 

och nr 86 - 97/2008 - 2009 förkastas.  Finansmotion nr 85 har inte behandlats ef-

tersom den gällde ett icke öppnat moment.  

Jag tackar utskottsledamöterna och speciellt utskottets sekreterare för era in-

satser i en ovanligt svår situation. Vi har hört 66 personer och arbetet har varit 

kreativt och effektivt. Denna tilläggsbudget är början på en lång process där vi ska 

anpassa landskapets kostym efter nya förhållanden. Det är inte gjort över en natt. 

Vi måste räkna med en tung process som börjar ge riktigt synliga ekonomiska re-

sultat först om 1-2 år för konsumtionsutgifter och betydligt längre tid när det gäll-

er att förstärka inkomstsidan. Vi är nu på allvar inne i en omdaningsprocess som 

säkert kommer att sträcka sig över nästa val, vi talar om en femårsperiod. 

Till sist, herr talman, kan jag konstatera att alla gärna skulle pruta mer, men 

det är en svår balansgång vi har framför oss. Visst skulle det kännas bra att kapa 

30 miljoner euro ur 2009 års budget. Om vi visste att det med säkerhet inte skulle 

förvärra krisen. Men det är så det kan gå om vi far fram för snabbt och för hårt 

med röda pennan. Jag vill återknyta till det jag sade i remissen, att just nu är vi 

inne i en mycket känslig del av konjunkturen, tiden står på något sätt stilla och 

ekonomierna väger. Allt hänger på en skör tråd. Att i ett sådant läge gå in hårt och 

skära bort jobb och investeringar kunde medföra att läget vippar över till ett nega-

tivare scenario och att den lokala lågkonjunkturen skulle förvärras ytterligare. 

Våra beslut idag sänder ut signaler till hela samhället. Vi måste vara balanserade 

och vi måste ta ansvar. Att för snabbt skära ner och säga upp många anställda 

skulle nog bli den negativa självuppfyllande profetia som gör allt värre än det be-

höver bli. Ödmjukhet är ordet! Tack, herr talman! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Efter onsdagens frontalangrepp på landskapsregeringen är det 

välgörande och välkommet att finansutskottet och regeringspartierna visar 

parlamentisk styrka och ansvar. Det viktiga är inte enighet utan att det finns 

en konsekvent linje som ger landskapsregeringen stöd, det tycker jag är tack-

samt. Jag tänkte ställa en fråga som för mig är den stora frågan, nämligen ut-

flaggning. Är det risk för ytterligare utflaggning enligt det som utskottet har 

fått erfara? Seglar vår skattebas iväg i ännu större utsträckning?  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi har inte hört den frågan i finansutskottet. Vi känner 

alla till att det finns risker. Alla som läser tidningarna vet att det finns risk 

för det ytterligare.  



  

 Plenum den 29 maj 2009 kl. 09.30 745 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! En annan fråga som jag gärna skulle höra vad utskottet har fått 

fram är om BNP har sjunkit med 10 %, vad betyder det i termer av klump-

summan? Hur mycket påverkas klumpsumman av minskningen av BNP i an-

tal miljoner? Har utskottet fått uppgifter om det?  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack ordförande! Att de tre första månaderna detta år visar -10 % i Finlands 

BNP, det fick vi reda på igår. Utskottet har inte känt till den allvarliga signa-

len. Däremot vet vi att kommer att drabba klumpsumman mycket allvarligt, 

om det skulle bli på det sättet. Det finns positiva signaler och negativa signa-

ler, beroende på vem man pratar med och beroende på vilken vecka man 

pratar med dem. Vi måste nog vänta och se. Personligen så trodde jag redan i 

februari att vi kunde få ett sådant scenario att det minskar med 50 miljoner 

euro. Det kanske tyvärr kan gå på det sättet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Finansutskottets ordförande ltl Eliasson säger att det har hänt 

en hel del sedan finansutskottets betänkande över den ordinarie budgeten. 

Det är ju det inte har gjort! Det har inte hänt en hel del i landskapsförvalt-

ningen. Det har hänt väldigt, väldigt lite. Det är det som vi är kritiska mot i 

oppositionen. Särskilt mot bakgrund av de nya siffrorna som kommer nu. 

Där årets nedgång redan har skett, det första kvartalet i princip, första halv-

året. Visst är det en tung process, som Eliasson säger, men den blir inte lätta-

re av att man hela tiden lämnar det och skjuter det framför sig. Eliasson sä-

ger att det är viktigt att majoritetspartierna tar ansvar och fattar de svåra be-

sluten, det är ju det man inte har gjort. Man har inte fattat de svåra besluten! 

Det är därför min reservation är 6 sidor lång, och den kanske borde ha varit 

15 sidor. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag kanske uttryckte mig otydligt även om jag hade en 

skriven text. Det jag avsåg med att det har hänt mycket, är i hela omvärlden. 

Det var det jag syftade till. Jag slog mig inte för bröstet och menade att det 

har gjorts fruktansvärt mycket här på Åland. Det handlade om vad som har 

hänt inom ekonomierna runt om, som vi är beroende av. Svåra beslut, ja! Jag 

är av den uppfattningen att de riktigt svåra besluten startar i o m budgeten 

2010. Där ska man förverkliga de avsikter som nu framgår. Vi vet att man 

inte kunde göra alltför mycket i en budget som bara har ett halvt år kvar.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det har hänt mycket i omvärlden, därför borde det ha hänt 

mycket också på Åland. Därför borde man ha koncentrerat sig och prioriterat 

den här utvecklingen, fått fram förslag till tydliga beslut för att vända den 

här ekonomiska utvecklingen. Visst är det så att saker och ting tar länge, det 

kan ta flera år innan besluten börjar verka ekonomiskt. Men man måste ta 

dem någon gång. De steg som man avser ta i höst, de borde vi ha tagit i den 

här tilläggsbudgeten. Sedan borde vi ha tagit nästa steg i höst. Man ligger ett 

steg efter, det var därför oppositionen var enig med majoriteten i ordinarie 
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budgeten och i princip återremitterade budgeten. Det som vi fick tillbaka och 

det vi har hört i utskottet motsvarar inte det som oppositionen ville ha, tydlig 

politik för att vända den här utvecklingen. Nu blir det än mer bråttom när in-

täkterna ytterligare viker. Det här blir en ohållbar situation om vi måste stå 

ut med det här.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag frågar mig, vad vet ltl Sundman om vad som har 

gjorts och inte gjorts? Ltl Sundman sitter inte i landskapsregeringen. Det är 

lätt att prata, det är mycket, mycket lättare att prata och säga hur man ska 

göra om man inte själv behöver hålla i bilan. Det har jag lärt mig under den 

här resan. Den som tror något annat så behöver lite mera erfarenhet. Det här 

är en lång process, det kommer att handla om säkert fem år innan vi har den 

här skutan på fötter igen. Vi ska vara jätteglada för att tidigare politik har 

sett till att det finns mycket pengar i kassakistan. Vi kan nu använda egna 

pengar, andra måste låna enorma belopp. Det ska vi vara tacksamma för. Vi 

ska ändå strukturera och göra allt för att anpassa kostymen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag fäste mig också vid att finansutskottet ordförande sade att 

mycket har hänt seden grundbudgetens betänkande. Det som har hänt är 

nog inte så positivt, som jag ser det.  

Drar vi filmen tillbaka, var finansutskottet betänkande på grundbudgeten 

ju egentligen en total bakläxa till landskapsregeringen, varsågoda och gör 

om! Jag kan mycket väl tänka mig att det var ledamöterna Gunell och Sund-

man som höll i pennan och sköt på, men det var ändå ett enigt finansutskott 

som sade att det måste göras om, återkom i tilläggsbudget första mars. Efter 

mycket om och men fick vi en tilläggsbudget där man kunde konstatera att 

inte fullt 12 miljoner euro hade man tagit bort, d.v.s. 2 % rakt av, luften på de 

olika momenten. Det fanns inte några konkreta sparförslag och det fanns 

inte omstruktureringar.  Allt var skjutet på framtiden. Det här skulle göras år 

2010 var det budskap landskapsregeringen kom med. Det var oerhört be-

klämmande och jag ställde mitt hopp till finansutskottet. Men det är ännu 

mera beklämmande när jag konstaterar att nu är det tvärstopp också där. 

Det är en obehaglig ”låt gå” mentalitet som man kan se i det här betänkande.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag förväntar mig väl inte något annat från ltl Anders 

Eriksson än ett sådant uttalande. Det är en speciell teknik som han använder 

sig av. Det är okej för mig. Ltl Anders Eriksson får vara med i egenskap av 

suppleant och behandla och lyssna på diskussionerna i finansutskottet. Det 

är ett lagarbete som jag ser det. Finansutskottets arbete är ett lagarbete. Det 

har fungerat väldigt bra. Jag är mycket nöjd med representanterna från op-

positionen. Visst ger de mycket till de vi skriver också, men inte allt som ltl 

Anders Eriksson tror. Det är faktiskt ett lagarbete! 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte, om man tar del av finansutskottets betänkande, om det är så 

väldigt enigt lagarbete. Det är i reservanternas, oppositionens reservationer 

som man kan utläsa något konkret. Det som gör mig förvånad är att när man 

lyssnar på ltl Eliasson så pekar han väldigt realistiskt på den ekonomiska oro 

och osäkerhet som finns både i Sverige, Finland och i Balticum. Där har han 

en bra blick över vad som händer och sker. Det måste ju komma några kon-

kreta besked och beslut, värderade ltl Eliasson. Det är inte bara oppositio-

nen, vi behöver inte bli personliga. Det är definitivt inte bara jag som inte 

tror att den här landskapsregeringen kommer att klara av det här. Det är sto-

ra delar av det åländska samhället.  

Finansminister Borg i Sverige och Katainen i Finland försöker göra allt för 

att skingra den osäkerhet som är synnerligen negativ i de ekonomiska tider 

vi lever i nu.  Här ifrån åländsk sida gör man ingenting. Ltl Eliasson sade att 

våra beslut sänder ut signaler i samhället, det gör också våra icke beslut. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag har inte samma uppfattning som ltl Anders Eriksson, 

att det inte görs någonting. Var tar han det ifrån? Det är nog många här som 

gör sitt allra yttersta för att förbättra och för att göra det möjligt för oss att 

övervintra. Var tar han det ifrån att det inte görs någonting?  

När det gäller den ekonomiska bedömningen över läget, vad som har hänt 

och vad som kommer att hända, det som är viktigt är hur klumpsumman ut-

vecklas. Det är jätteviktigt. I detaljer så finns det reservationer, naturligtvis. 

Det ska det finnas och det har jag räknat med att kommer, även om jag job-

bade för ett enigt betänkande, men man når inte alltid ända fram.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I remissen av tilläggsbudgeten till finansutskottet var vi tydliga 

med att landskapsregeringen inte hade tillräckliga åtgärder, strukturföränd-

ringar och besparingar för varken 2009 eller i ramarna för 2010. Vi var tydli-

ga med att behovet var stort, att finansutskottet skulle konkretisera de erfor-

derliga åtgärderna när och hur och på vilket sätt. I en tidningsintervju i 

Ålandstidningen väcktes vårt hopp när finansutskottets ordförande på ett 

klart och tydligt sätt angav att han ville ha en budget i balans. Han ville ha ett 

större ekonomiskt ansvarstagande än det som landskapsregeringen hittills 

hade visat. För detta fick han en hyllnings ledare i tidningen. Nu är det helt 

andra tongångar. Nu ska vi klara den offentliga sektorn med ödmjukhet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det är inte alls andra tongångar nu. Det är inte alls fel, ltl 

Roger Jansson, att vara ödmjuk i en sådan här svår situation. Det är inte alls 

fel. Kom ihåg att jag har sagt det här. Budget i balans, det är klart att det är 
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en målsättning för oss alla, men jag har inte mig veterligen sagt att det är 

möjligt att få budgeten i balans nu. Då får nog ltl Roger Jansson söka ganska 

ordentligt, tror jag. Men målsättningen finns! Däremot har jag sagt att vi 

kommer att få leva med ett underskott ett antal år. Min förhoppning är att 

om fem år, om vi nu på allvar sätter igång, i o m budgeten 2010 att vi försö-

ker anpassa vår kostym efter den nya ekonomiska verkligheten, så kanske vi 

om fem år kan ha landskapets ekonomi i skick. Det är min förhoppning.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Landskapsregeringens egna uträkningar visar att vi har ett kraftigt under-

skott ännu 2012. Då ska vi 2013-2014 återta de förlorade åren, det förstår vi 

alla att är omöjligt. Vi måste börja 2009 och fortsätta med kraft 2010.  Efter-

som den långsiktiga inkomstutvecklingen med klumpsummesystemet med 

all säkerhet innebär långsiktiga minskade inkomster för landskapet. Det här 

har inte finansutskottet brytt sig om att reda ut, långsiktigheten i inkomst-

bilden, på ett tydligt sätt. Det förefaller som man skulle ha ett resonemang 

om att det kommer nog bättre dagar, det kommer nog större inkomster.  

När jag behöver sanera min ekonomi, när företag behöver sanera sin eko-

nomi, då är det inte ödmjukhet vi tar till utan åtgärder. Samma är det med 

offentlig sektor och det presenterar inte finansutskottet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det kommer nog bättre dagar. Ja, det hoppas jag verkli-

gen. Det tror jag ltl Roger Jansson också hoppas på. Alla vi som sitter här 

hoppas det. Det är en förutsättning för att vi över huvudtaget ska klara ut det 

här. Vi är helt överens när det gäller att vi måste sätta igång, strukturera om 

och anpassa. Det är bara det att den som sitter på oppositionsbänken har lät-

tare att säga att vi ska göra det tvärt. Det ska gå med en gång, vi ska kapa. 

Varför jag använder ordet ödmjukhet är att vi måste se, när man går fram 

med röda pennan, vad konsekvenserna är. Jag tror inte att det går att göra 

direkt utan vi måste göra det långsiktigt. Det finns nog inskrivet i vårt betän-

kande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ingen kan helt säkert säga hur den ekonomiska utvecklingen 

kommer att utveckla sig. Det gäller att ha strategier för hur vi ska kunna 

möta svårare tider, men också på lång sikt få en mindre offentlig sektor och 

ekonomin i större stabilitet och bättre skick. Siffrorna, som vi fick av stats-

minister Vanhanen igår, visar det som ltl Eliasson säger att igenomsnitt finns 

det en minskning för januari-mars på 10,6 när det gäller BNP. Vill man se 

något positivt i det är att siffrorna är på -13 i januari och på -8,1 i mars. Om 

den tendensen håller i sig går vi emot en lite ljusare framtid. Det kan vi inte 

säkert säga något om ännu. Det vi vet är att det är en markant förbättring när 

det gäller industriproduktion och beställning till industri till den finska si-

dan. Däremot så är det fortfarande väldigt dåliga siffror när det gäller import 
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och export. Belåning från finländsk sida gynnar inte på något sätt den 

åländska ekonomin.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Tack för de uppgifterna. Jag var inte med i går kväll när 

statsministern var här. Det är så att det är ett dåligt omen. Ingen kan säga 

idag annat än det kan bli ännu värre än vad vi hade trott.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Det andra jag skulle säga, herr talman, är att det har hänt mycket i vår om-

värld och det har hänt mycket på Åland också. Jag tror att vi kanske i höst 

känner mera konkret av vad den ekonomiska krisen betyder för Åland. Jag 

kan intyga om att alla ledamöter i landskapsregeringen arbetar intensivt med 

budgeten för 2010, i nära samarbete med alla som är budgetansvariga. Det 

finns en stor insikt och förståelse. I förvaltningen tar man på stort allvar den 

ekonomiska situation vi står inför. Man tar fram både kreativa och mycket 

goda lösningar för hur vi ska kunna hantera det här på ett nytt sätt. Vi har en 

fullkomlig enighet i det att vi måste långsiktig få ekonomin i skick. Vi ska 

också, oavsett om ekonomin ser ut att bli ljusare, se till att vi efter 2012 har 

en mindre offentlig förvaltning.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tror också att landskapsregeringen besjälas av de här 

målsättningarna. Det kanske är på det sättet att den som inte sitter med i 

landskapsregeringen, inte vet hur och hur mycket man jobbar. Det kan ju 

vara på det sättet. De som i den här salen har varit med i landskapsregering-

ens arbete de borde ju i varje fall veta att man gör sitt allra yttersta. Det för-

utsätter jag att den här landskapsregeringen också gör. Det kommer säkert 

att visa resultat fast vi inte kan få det som en ”jackpot”, det kommer sakta 

men säkert.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag delar finansutskottets ordförandes farhågor om det eko-

nomiska läget. Därför är jag glad att finansutskottet har en skrivning som 

stöder landskapsregeringens förslag om förändringar i organisationen vid 

Trafikavdelningen där vi kan påbörja en kraftig minskning av kostnaderna, 

förhoppningsvis, som en privatisering och konkurrensutsättning skulle ge. 

Därför har vi redan inlett och kommer att slutföra upphandlingen av vägun-

derhåll, linfärjor och frigående färjor. Jag hoppas sedan innerligen att lag-

tinget stöder oss i det arbetet med de konsekvenser det kan ge så att vi får 

ner kostnaderna och kan bibehålla trafiken i stort sett som det ser ut idag.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det är intressant att höra. Jag kom att tänka på att från 

oppositionens håll har man sagt att vi ingenting gör. Landskapsregeringen 

gör ingenting, finansutskottet har inte gjort någonting, otillräckligt, ja! Man 
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säger så, att det är otillräckligt. Men vad är det som vi ska göra? Inte ett enda 

förslag har jag fått i de här replikerna!  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik    

Herr talman! Det är digert arbete som står framför oss.  Vi ska spara 30 mil-

joner som det finns här i ramen. 30 % av utgifterna består av löner. Det är 9 

miljoner, vilket betyder 200 anställda. Man kan omplacera 60-70 av dem, 

det betyder att 130-140 tjänster ska bort, inom ett år. Det är inte lätt men det 

krävs antagligen. Därför kommer trafiksidan att dra sitt strå till stacken och 

göra sitt så att vi uppnår den ram som nu lagtinget kommer att ta här i den 

här sessionen.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Min bedömning och utskottets bedömning är att land-

skapsregeringen är väl på väg när det gäller de stora frågorna. Om vi tar ex-

empelvis sjötrafiken, där vet vi att det går att göra omstruktureringar, man 

kan förtjäna pengar på det. Sedan finns det många, många bäckar som rin-

ner ut i den här ån. Av personlig erfarenhet vet jag att när man ska sätta sig 

ner i en styrelse eller i en direktion och börja plocka bort t.ex. 10 %, som vi 

försöker i Ålands Musikinstitut, där jag är nu är direktionsordförande, är det 

inte lätt. Det börjar genast handla om människor som ska bort. Det är där 

det stora och jobbiga är. Den här personalförsörjningsplanen är ett enormt 

viktigt instrument. Att vi ska kunna hantera det här och minska kostymen på 

sikt, utan att effekterna blir förödande.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Med respekt för de principer som har utfärdats och rekommenda-

tioner om taltid så kan jag avisera att jag ev. kommer att nyttja min rätt enligt lag-

tingsordningen att överskrida den samma.  

Talman! I början av mitt anförande i remissdebatten uttryckte jag min besvi-

kelse som jag upplevde när jag fick tilläggsbudgeten i min hand. Man kan med fog 

säga, att den inte är mindre nu efter utskottets behandling. Många hörandens av-

slöjande budskap har varit direkt nedslående måste jag säga, det har nästan varit 

svårt att resa sig och hitta arbetsmotivationen, likt en boxare i tionde ronden. På 

punkt efter punkt framgår det att de intetsägande skrivningarna i budgeten är just 

det, intetsägande. Att förändringarna och effektiviseringarna är väldigt dåligt för-

ankrande i förvaltningen, om de är det alls, och att det sist och slutligen är väldigt 

lite konkret innehåll i skrivningarna i budgeten, tyvärr. Detta är oroväckande och 

tyder med största sannolikhet på att man inte kommer att hinna med att göra ens 

de förändringar som krävs för att göra denna budget till verklighet. Man skjuter 

fram väldigt mycket till budgeten 2010, saker som borde ha varit gjorda nu. Det 

skulle förvåna mig om man inte göra samma sak i höst. Som jag sa i remissen så 

tycker jag att man har satt ribban för lågt när man siktar på ett underskott om 86 

miljoner, som är t.o.m. så mycket som 96 om man räknar åren isolerade, under 

perioden. Mycket tyder på att man river trots att ribban är låg. Dessutom verkar 

det som om bäst före datumet på de här kalkylerna har gått ut redan innan de ser-

verats för lagtinget.  
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Talman! Jag hoppas att jag har fel och att mina farhågor kommer på skam. Jag 

hoppas vi får se en budget i höst som innehåller alla tankar och funderingar i den-

na tilläggsbudget konkretiserade och lite till!  

Jag hoppas landskapsregeringen prioriterar detta arbete högre och ser över me-

toder och strukturer för förändringsarbetet, att man är tydligare i sin politik och 

inte lastar ansvaret i famnen på tjänstemän som nu verkar vara fallet i stor ut-

sträckning. I kristider måste organisationen och arbetsmetoderna anpassas. Det 

har man inte gjort i tillräcklig utsträckning. Den tillbuds stående resursen av tid 

är begränsad, vilket betyder att man måste lämna oviktiga saker därhän och enga-

gera sig i detta.  

En av saken med tilläggsbudgeten som var frustrerande var att lagtinget var 

bakbundet till att förändra det som hade upptagits i budgeten, jämfört med ordi-

narie budget, där man kan ta ställning till helheten. Trots detta har jag på ett tret-

tiotal punkter haft annan uppfattning än utskottsmajoriteten. Av dessa har jag 

prioriterat 15 på vilka jag inlämnat reservation, delvis själv och delvis tillsammans 

med ledamoten Gunell. Jag hade velat förtydliga politiken och skriva mer i betän-

kandet men majoriteten ville tyvärr inte, det kan kanske bero på att man vill vara 

otydlig.   

Talman! Jag ska nämna några av punkterna i reservationen, jag aviserar samt-

liga som ändringsförslag och kommer under diskussionen att överväga vilka som 

ska föras till omröstning. 

Till att börja med är det en kovändning utan dess like när det gäller bostadsfi-

nansieringen. Det är oklart vilken väg kon kom när vi började.  

Landskapsregeringen behöver föra en långsiktig och stabil bostadspolitik som 

uppmuntrar främst privata aktörer att producera bostäder. Att avskaffa enhetslå-

nen är i det långa perspektivet en sund åtgärd, om man inte inför dem igen, vilket 

majoriteten nu verkar överväga, långsiktig och stabil, herr talman.  

Enhetslånesystemet är främst anpassat för offentliga aktörer som t.ex. FAB 

Marstad som kan få både borgen och kapital utan avkastningskrav från sin ägare. 

Den marknadssituation som detta skapar utestänger många aktörer från bo-

stadsmarknaden med bostadsbrist och regional obalans som följd. 

För att få det här att fungera, räntestöd, så bör man komplettera med bestäm-

melser som jag nämner i min reservation, jag går inte närmare in på det. Det 

handlar i huvudskak om säkerheter. Vi måste få det här systemet att fungera regi-

onalt, på hela Åland, oavsett konjunktur, som sagt långsiktigt och stabilt. Inte det 

här hattande som vi nu upplever. Därtill bör man ge möjlighet till de aktörer som 

så önskar, givetvis på vissa villkor, att komma ur de åtagande man har med befint-

lig finansiering för att lösgöra kapital. Kanske man inte har det intresset under 

alla delar av konjunkturen, men när konjunkturen förändras så har man det. Där-

för bör man återuppta den här lagstiftningen om friköp.  

Vidare förvånar det mig att när man arrenderar ut Grelsby Kungsgård så ta 

man inte med alla marker och inte erbjuder möjligheten att erbjuda annan mark i 

utbyte, som diskussionen har varit kring golfprojektet. Jag önskar läsa upp den 

ändring jag vill ersätta motiveringen under moment 37.52.20 med:  

"Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att efter ett öppet förfarande 

arrendera ut Grelsby Kungsgårds marker på så lång tid att inteckning kan sökas 

för arrendeavtalets bestånd. I arrendet kan även ingå produktionsbyggnaderna 

och mangårdsbyggnaden. Markområdena kan arrenderas ut som helhet eller i de-

lar och arrendetagare kan bjuda arrende i pengar eller markområde i arrendebyte. 

Värdet av eventuellt markområde som erbjuds i utbyte fastställs av oberoende 
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värderare. Vattenområden ingår inte. De odlingsbara områdena ska användas 

som jordbruksmark. I övrigt ska områdena användas för kommersiellt eller all-

männyttigt ändamål."   

Det förvånar mig att man utesluter den möjligheten. Jag vet att jordbrukare 

också har erfarenheter att vara med och tävla om arrende av jordbruksmarkerna 

på långt sikt. Nu har vi bara arrenderat ut dem på väldigt kort sikt.  

Talman! Vidare i min reservation kommer jag att in på driftprivatisering av 

skärgårdstrafiken. Här svävar majoriteten verkligen på målet, vad man egentligen 

vill.  

Utskottet har erfarit att betydande inbesparingar kan göras vid driftsprivatise-

ring av skärgårdstrafiken. Gomorron yxskaft! Det finns de som har stått här i 20 

år och hävdat det. Alla är inte längre med oss, som har hävdat det heller, som 

skulle vara glada idag när det åtminstone nämns i debatten.  

Två linjer som omedelbart kan driftsprivatiseras är trafiken mellan Svinö och 

Degerby samt mellan Åva och Jurmo. Eftersom den nya Föglöfärjan som ska tra-

fikera Föglölinjen är kraftigt försenad finns det god tid att förbereda en driftspri-

vatisering.  

Därför föreslår jag att man tar de här motionerna till behandling, det rör två 

konkreta förslag och en konsekvens av dem är ett förslag om minskade utgifter. 

Talman! Jag vill passa på, när jag ändå berör Trafikavdelningen, att säga att jag 

är djupt bekymrad över allt strul som finns på Trafikavdelningen. Det är verkligt 

bekymmersamma medborgare i andra ändan av tråden och radiovågen som ringer 

och ojar sig över det ena, än det andra inom trafikavdelningens fögderi. Kritiken 

är hård kan man lugnt säga. Listan kan göras lång på problem och jag hoppas att 

man kan vända utvecklingen och lösa dem så att listan avkortas och inte fylls på 

ytterligare. Nästan vart man än vänder sig så är det något som strular, verkar det. 

Det finns ett akut behov av konsolidering av verksamheten på trafikavdelningen. 

Det är inte bra att börja bygga en ny organisation på den grund man nu har. Det 

gläder mig att utskottet satt P för det, även om skrivningarna i betänkandet är 

hovsamma med tanke på allt utskottet tagit del av. Jag har ändå valt att inte re-

servera mig på den punkten eftersom jag hoppas att man kan ta tag i situationen 

utan svidande oppositionskritik. Om det fortsätter så lovar jag dock att återkom-

ma, även om det kan svida. 

Talman! Vidare i punkten 7, i min reservation så skriver jag så här: I allmänna 

motiveringen nämner landskapsregeringen kvinnligt företagande som ett potenti-

ellt område för stimulansåtgärder. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen 

inte har några konkreta åtgärder för att genomföra detta men avser ta fram såda-

na under året. Utskottet uttalar sig om detta men nämner inte den allra viktigaste 

åtgärden för att stimulera ökat entreprenörskap inom branscher som är särkskilt 

sysselsättningsintensiva och kvinnodominerade; avreglering och skapandet av en 

marknad för dessa företag. Till denna bransch hör olika företag som producerar 

välfärdstjänster, omsorg av olika slag. Att stöda etableringen av denna typ av före-

tag genom bidrag, garantier och räntestödslån, på lika grund, som i andra bran-

scher är viktigt, men allra viktigast är att skapa en marknad för dessa aktörer. Det 

görs genom att avreglera och konkurrensutsätta samhällets egen välfärdsproduk-

tion och genom att skapa tydliga regelverk för genomförande av denna produktion 

i privat regi samt system för uppföljning och utvärdering av kvalitén på tjänster-

na. Som positivt exempel kan nämnas barnomsorgen där lagstiftningen ger rätt 

till enskilda daghem, denna typ av avreglering kan tjäna som modell i vissa fall. 
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Där har jag också ett förslag i min reservation under rubriken, stimulansåtgär-

der. 

Talman! I förslaget till tilläggsbudget sägs inget om lagtingets kostnader annat 

än att de beräknas vara de samma framdeles. Detta skickar fel signaler, lagtinget 

självt borde också förmå spara minst lika mycket som man kräver av landskaps-

förvaltningen i dess helhet. En neddragning av anslaget i samma storleksordning 

som resten av förvaltningen borde därför göras. Ett sätt att spara är att sänka lag-

tingsledamöternas arvode i samma omfattning som det är underskott i budgeten 

och låta arvodet vara sänkt så länge ett underskott finns i budgeten. Det borde 

sporra lagtinget att vara tydlig i sina beslut om den ekonomiska politiken. När det 

åter råder balans i budgeten kan arvodets nivå återställas. Detta förslås tilläggas i 

allmänna motiveringen. 

När det gäller Ålands Radio och Tv så är det viktigt att en tydlig politik förs, för 

att få tydliga prioriteringar att det inte kommer sådana vulgära förslag som att dra 

in återutsändning av svensk radio och tv i landskapet. Där finns mycket jobb för 

dem som sitter i förvaltningsråd och styrelse, och för oss här i lagtinget och land-

skapsregeringen som har ansvaret för det bolaget, som vi äger.  

Sedan vill jag kort beröra den gemensamma reservationen som vi jag lämnat in 

tillsammans med ltl Gunell. Reservationen har tre punkter varav två som jag vill 

nämna.    

För det första, utbyggnaden av Självstyrelsegården, det här berörde jag också i 

mitt remissanförande. Landskapsregeringen förslår att planerna på utbyggnad av 

Självstyrelsegården inte genomförs trots att lagtinget beslöt att genomföra projek-

tet så sent som i innevarande års budget. Utskottets majoritet stöder detta, men 

förefaller inte ha några som helst sakliga argument för sin ståndpunkt. Enligt vad 

utskottet har erfarit elimineras inte utbyggnadsbehovet av de personalnedskär-

ningar som planeras. Även om personalen inom allmänna förvaltningen minskas 

med hela 15 % så föreligger behovet av en fjärde våning. Enligt vad utskottet vida-

re erfarit finns ev. planer på en utlokalisering av trafikavdelningen till Godby, vil-

ket inte redovisas i budgeten eller närmare är utrett, trots att det har funnit skriv-

ningar om det i den ordinarie budgeten.  

Kostnaden för att bygga nya lokaler i Godby är troligtvis avsevärt högre, än en 

tillbyggnad av Självstyrelsegården. Samtidigt som den regionalpolitiska nyttan 

verkligen kan ifrågasättas när utlokaliseringen sker endast 15 km från Marie-

hamn. Det var kanske lika klokt som att utlokalisera Ålands Idrottscenter.  

Förvaltningen hyr därtill ca 15 externa utrymmen för landskapets personal till 

en kostnad om hela 456 000 euro per år, exkl. moms. Därtill kommer de mer-

kostnader som uppstår för bl.a. IT-support, postgång, vaktmästeri, städning, mö-

tesutrymmen mm. En utbyggnad betalar sig sålunda på mindre än 10 år. Kostan-

den för att inte göra den här tillbyggnaden torde på 20 års sikt bli i storleksord-

ningen 7-8 miljoner euro.  

Det moderniseringsarbetet som pågår inom organisationer i landskapsförvalt-

ningen försvåras av att förvaltningen är splittrad och produktiviteten blir lidande 

av beslutet att inte samla förvaltningsresurserna i en och samma byggnad. Dess-

utom uppstår ytterligare utrymmesbehov ifall självstyrelsens behörighet utvecklas 

t.ex. inom skatteområdet. Förutom att det är en avsevärd inbesparing av skatte-

medel att göra den här utbyggnaden, särskilt nu när konjunkturen dessutom är 

lämplig, så skulle projektet utgöra en viktig stimulansåtgärd för byggsektorn som 

är den mest konjunkturkänsliga branschen.  
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Totalekonomiskt, herr talman, är det sålunda synnerligen dumsnålt att inte 

genomföra utbyggnaden nu! Finansutskottets ordförande säger att det är viktigare 

att bygga bostäder än offentliga administrationslokaler. Båda två är väl viktiga. 

Ska vi öka Ålands folk måste vi också vara beredda på att ta ansvar för att deras 

förvaltare har lämpliga utrymmen, att vår förvaltning är produktiv och effektiv. 

Det ena utesluter inte det andra, om man för en någorlunda borgerlig politik. Men 

för man den socialistiska bostadspolitiken, då måste man också ha råd att agera 

bank. Då har vi inte råd att ta vara på våra tjänstemän och dess arbetsutrymmen i 

lika stor utsträckning. Däremot har vi råd med regeringsladugårdar och annat om 

det passar, så då passar det. Men inte sådana här utrymmen, mycket märklig poli-

tik, och som sagt, dumsnålt.  

En annan sak, som man kan säga att barnet sköljs ut med badvattnet, är skrot-

bilpremien. Landskapsregeringen avser avsluta miljöbils-, och skrotbilspremien.  

Miljöbilspremien blev aldrig någon större succé. Det har troligen spelat ut sin 

roll. Miljöbilarna är redan så pass attraktiva och benägenheten hos konsumenter-

na att köpa dessa är så pass stor, att premien mycket väl kan skrinläggas.  

Däremot finns det ett behov av att fortsätta med skrotningspremien. Enligt vad 

utskottet erfarit så finns det på Åland ett stort bestånd av bilar som är tillverkade 

för 20 år sedan eller mer. De här bilarna saknar katalysator, de har generellt hög-

re bränsleförbrukning och är mycket mer trafikfarliga än nya bilar. Sammantaget 

utgör dessa bilar ett stort strukturellt miljöproblem som kunde åtgärdas i stor ut-

sträckning med fortsatt ökad skrotningspremie. En utfasning av dessa ålderstigna 

fordon skulle vara av betydande trafiksäkerhets insats, och skulle bespara både 

dödsolyckor och olyckor med allvarliga personskador. Dessutom är det också en 

stimulansåtgärd för bilbranschen som har drabbats hårt av konjunkturnedgång-

en. Skrotbilspremie har införts i flera länder i Europa med stor framgång. Att 

skrota skrotbilspremien nu, när den som mest behövs, är inte hållbar utveckling. 

Skrotbilspremien räddar både liv, miljö och jobb och bör därför i stället utvecklas. 

Om man ska göra som finansutskottets ordförande sade, och föra en politik som 

inte för ut krisen i samhället, de orden som jag en gång har satt ihop, ska man 

fundera på att ha skrotbilspremien kvar.  

Talman! Sista punkten i min reservation blir punkt 8, åtstramning av budget-

ramar. I förslaget i budgetramarna de kommande åren räknar man med ett un-

derskott på ca 86 miljoner euro. Det är för mycket och åtgärder måste vidtas för 

att om möjligt nedbringa underskottet ytterligare. Annars riskerar budgetunder-

skottet resultera i skuldsättning, om den ekonomiska nedgången blir långvarig. 

Mot bakgrund av vad vi hörde igår, så skulle det inte förvåna om jag tyvärr har 

rätt, när jag skriver det i min reservation.  

Landskapsregeringen bör i budgetförslaget 2010 presentera ett scenario där 

underskottet blir maximalt 50 miljoner euro. Då ska man lägga till de nya progno-

serna vilket kanske gör att med den åtgärden så blir det nya underskottet ändå det 

gamla, det ska ni komma ihåg. För att uppnå detta bör man särskilt granska möj-

ligheten att effektivisera ÅHS och fastsälla ett netto kostnadstak på verksamheten 

på 2008 års nivå, fem år framåt, vilket är en tuff åtgärd. Vi kan inte bara stå och 

prata om trafikavdelningen och 10 % inbesparing där. Trafikavdelningen är 10 % 

av budgeten.  10 % av 10 % är bara 1 % . Vad vi pratar om är bara 1 %. Vi måste 

också våga prata om de stora kostnadsposterna.  

Man bör se över överföringsavgifterna på Näringsavdelningen i syfte att ned-

bringa dessa. Man borde konkurrensutsätta hela Trafikavdelningens utförarfunk-

tion. 
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Ta i bruk den mest kostnadseffektiva organisationen för utbildning för gymna-

sialstadiet. Det måste vara ekonomin som är den största och viktigaste delen för 

hållbar utveckling i vårt arbete. Tyvärr är vi pinade att prioritera så. 

Vidare bör man utreda hur landskapets intäkter i form av skatter och avgifter 

kan ökas, utan att det påverkar köpkraften och verkar negativt på ekonomin. Det 

finns en rad åtgärder där vi kan på kort och lång sikt öka våra intäkter. Man kan 

avgiftsfinansiera service i större utsträckning. Klumpsumman kan justeras med 

hänvisning till bestämmelsen i självstyrelselagen osv.    

Talman! Som sagt, detta var en del av mina punkter i reservationen som var en 

del av de punkter jag tycker utskottet skulle ha varit tydligare av den lilla del av 

hela budgeten som denna tilläggsbudget handlade om.   

Talmannen 

De aviserade ändringsförslagen noteras.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ltl Sundmans reservation är något förvillande. Utgifterna ska 

stramas åt. Det, enligt ramen, ackumulerade underskottet ska nedbringas 

från ca 86 till 50 miljoner euro inför 2012. Det här rimmar illa, tycker jag, att 

sedan ha en reservation där man vill ha högre skrotbilspremie. Man ifråga-

sätter neddragningar inom Högskolan. Man kan undra hur många personen 

ltl Sundman tänker avskeda inom förvaltningen? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag säger att man ska presentera ett scenario där underskottet 

är 50 miljoner euro. Mycket väl kan det scenario bli ett underskott på 86 mil-

joner, eftersom vi nu har tappat ytterligare intäkter.  

När det gäller Högskolan säger jag inte att inbesparingar ska dras bort. 

Jag säger att man ska prioritera tydligare. När det gäller de utökningar som 

är väldigt få till antalet, det borde vara två, så finansierar jag dem många 

gånger om med de andra förslagen, som utskottet inte ville ta in i sitt betän-

kande. Förverkligar man min reservation så drar man ner underskottet med 

en handfull miljoner t.o.m. under den här valperioden. Dessutom anger jag 

tydligt vad jag vill att man ska prioritera för att ytterligare få ner underskot-

tet. Jag säger att man också måste våga gå på de stora kostnadsposterna, inte 

bara peta i 1 %, 10 % av 10 %. Jag är beredd att hålla i bilan som finansut-

skottets ordförande sade, med er andra. Jag kan ju inte vara där själv. Jag är 

på andra sidan stängslet. Ni måste ju öppna portarna då.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! I motiveringen, i den gemensamma reservationen från 

Socialdemokraterna och Obundna, står det; ”det kan ifrågasättas”, orda-

grant.  

Herr talman! När det gäller bostadslånen, nuvarande system har inte or-

sakat kreditförluster. Det har vi fått höra i utskottet. Men hur slutar det med 

ett system där landskapet ska börja ge garantier? I utskottet fick vi också 

höra och att det är en riskabel väg med garantier.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det här med bostadslån skulle kunna kräva ett eget plenum, nästan 

en egen lagtingsdag. Om man bedriver bank på ett sådant sätt att man till 

varje pris vill undvika att realisera säkerheter och krediter, då får man inte 



  

756 

kreditförluster, om man till varje pris inte gör det. Det är bara om man reali-

serar dem som man får det. Därför får man ju inte kreditförluster. Det är ett 

banalt argument att föra fram.  

När det gäller att ge garantier, javisst, det kan gå på tok, särskilt på lands-

bygden och i skärgården. Då finns ju i alla fall bostäderna där, den samhälls-

ekonomiska nyttan finns kvar även om bolagen går omkull, och landskapet 

ger garantier. Det är väl bättre det, än att ha en massa lånekapital fast i de 

här husen. Det är någon annans lånekapital som går om intet. Det är mycket 

sundare att ge bara garantier än att mista hela kapitalet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det går för långsamt och det går för snabbt säger ltl Sundman. 

Sakerna borde vara gjorda nu, ändå går det för snabbt. Tillika säger han att 

personalen inte får vara med i förändringen. Det är ju väldigt svårt att förstå 

hur ltl Sundman ordar en stor organisationsförändring upp till 130 personers 

minskningar utan att det får ta tid. Utskottet säger att det tar upp till ett och 

ett halvt år att få ett anställningshållande att ta slut. Det är lite svårt att köpa 

det här argumentet som ltl Sundman har.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det som måste få ta tid är att de här åtgärderna ska få verka. Vissa 

av åtgärderna verkar kanske på två års sikt. Men om man aldrig tar besluten 

så börjar aldrig den tiden att ticka. Det är det jag är kritiskt till att man inte 

tar de här besluten tillräckligt tydligt för att tiden ska börja ticka redan nu 

och inte vänta till nästa budget och nästa budget. Jag sade i mitt anförande 

att jag hoppas att landskapsregeringen prioriterar det här arbetet högre och 

ser över metoder och strukturer för förändringsarbete. Att man är tydligare i 

sin politik och inte lastar ansvaret i famnen på tjänstemän, som nu verkar 

vara fallet i stor utsträckning. I kristider måste organisationer och arbetsme-

toderna anpassas. Det har man inte gjort i tillräcklig utsträckning.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det är precis det som landskapsregeringen gör. Det är bara det 

att ltl Sundman vill föra fram att det inte görs. Det aviseras och det arbetas 

redan med organisatoriska förändringar. Det arbetas med personalförsörj-

ningsplan som också kommer att se till att enheterna blir involverade i pro-

blematiken. Ltl Sundman talade om utbyggnaden av regeringsbyggnaden, 

där är det ju samma sak. Det är dumdristigt att börja i den ändan att man 

bygger huset och sedan ser till organisationen. Vi som också har talat för ut-

byggnad anser att det är klokare att göra de här behövliga ombyggnaderna, 

som gör huset hälsosammare att vara i, än att göra den här stora byggnaden. 

Sakliga argument, det är pengar det.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag säger inte att ingenting görs. Det har jag aldrig sagt och 

kommer inte heller att säga.  Visst är det mycket på gång, visst finns det 



  

 Plenum den 29 maj 2009 kl. 09.30 757 

mycket skrivningar i budgeten. Men tack, den är för långsam för att vi ska 

hinna fast den svåra utveckling som blåser förbi oss annars. Personalförsörj-

ningsplanen är ett bra exempel, jag trodde den var klar. Att det fanns ett ut-

kast som man kunde ta del av metodik osv. men det finns inte ens ett utkast, 

vad jag har förstått.  

När det gäller regeringsbyggnaden så är det tvärtom mot vad ltl Eklöw sä-

ger, när man inte gör den här utbyggnaden, då försvårar man en effektiv or-

ganisation. I utbyggnaden så ingår ju en renovering. Kostnaden för utbygg-

naden är bara några miljoner till, vilken gör den billig när man en gång gör 

den. Om man gör den här om- och tillbyggnaden nu och renoveringen, då 

ska man aldrig mera fundera på en fjärde våning. Då är det spåret för all 

framtid kört tills det byggs en ny helt ny byggnad. Man måste komma ihåg 

det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Sundman inleder sitt anförande med att tala om sin egen 

sviktande arbetsmotivation. Det är det sista vi behöver i det här läget. Jag 

förvånas lite över den ensidighet och enögdhet som inte minst replikväxling-

en till finansutskottets ordförande innehöll. Visst, vi skulle kunna få röda 

siffror här 2012, men landskapsregeringen har ett mycket stort ansvar för en 

helhetssyn. Vi måste se till sådana aspekter som arbetslöshet. Vi kan inte 

strypa hela samhällsekonomin och inte ha några stimulansåtgärder. Tittar 

man på investeringstakten som landskapsregeringen har och hur vi har 

övervägt olika stimulansåtgärder så ser man att den är i storleksklassen med 

underskottet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Ministern säger att vi har ett mycket stort ansvar. Ja, men ta det an-

svaret då i tillräcklig utsträckning. Det är det jag vill vara med och göra. Där-

för är jag tydlig i den ordinarie budgeten, jag ställer mig bakom kampen för 

det här. När man inte jobbar på i den utsträckning som jag hade förväntat 

mig, så står jag inte längre bakom det. Så ärlig är jag. Jag har sagt precis vad 

jag tycker och vad jag tycker man borde ha gjort i stället. Jag kan inte ankla-

gas för att vara otydlig. När det gäller stimulansåtgärder så tar man ju bort 

flera viktiga stimulansåtgärder, som man absolut kan kombinera med nytta 

för landskapsförvaltningen, t.ex. utbyggnaden av Självstyrelsegården och 

skrotbilspremien. Man för en rent av dumdristig politik till den delen. Jag 

hoppas verkligen, man behöver inte säga det nu, att man funderar till budge-

ten 2010 att ändra tillbaka till en klok politik.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det pratas om stimulansåtgärder så har vi prioriterat också 

där. Vi tänker bygga ut ÅHS, vi bygger Sjöfartsmuseet, vi har stark invester-

ingstakt på avloppsbyggnationen. Vi har prioriterat där också, ltl Sundman, 

så är den bittra verkligheten. Det kan heller inte ha undgått ltl Sundman de 

skriverierna som har varit i tidningarna om Musikinstitutet, om busstrafi-

ken, om ÅHS, om Utbildningsavdelningen, om Försöksstationen, om ekood-

larna, om radion. Ja, vi har satt igång den här processen och jag kan garante-
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ra att vi sparar ingen möda. Jag vill också säga att det här arbetet är absolut 

inte lätt.      

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Nej, det är inte lätt och det säger jag inte heller och påstår inte 

att något är lätt. Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen i likhet med 

mig själv, hittar arbetsmotivationen, för det har jag gjort, trots att det är svå-

ra tider. Man måste höja blicken och tänka på Ålands bästa, som något parti 

ville göra, åtminstone i valtider. Nu är det mera tomt i de bänkarna. Det är 

lätt att prioritera på externa enheter, som man inte direkt måste ta ansvar för 

vad en nedskärning innebär. Man bara säger upp, spara 10 %, men vi säger 

inte hur på Högskolan och radion. Det är också lätt att prioritera bort inve-

steringar för de drabbar ju ingen. Men det drabbar ju företagen som skulle 

ha gjort de här investeringarna. Investeringsanslaget är kvar på samma nivå, 

men är det de klokaste investeringarna? Det kan man ifrågasätta, är det de 

investeringar som kan sättas igång omedelbart, är de investeringar som 

medverkar till hållbar utveckling osv. ? Det är så man måste tänka inför 

2010.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Landskapsregeringen hoppas på att lagtinget ska ta del av 

våra ramar och prioriteringar och diskutera dem. Vi förväntar oss inte att 

lagtinget ska göra arbetet och gå in på detaljnivå och lösa detaljerna åt oss. 

Det ska vi sköta i landskapsregeringen. Jag har läst ltl Danne Sundmans re-

servation väldigt noga. Jag måste faktiskt säga att den kritik som ltl Danne 

Sundman här i debatten riktar mot landskapsregeringen, tycker jag att skulle 

vara väldigt lätt att rikta tillbaka när det gäller den här reservationen. Den 

innehåller väldigt övergripande skrivningar. Man vill också gå in för att göra 

en strategi för nya ramar. Ramar som vi, över partigränserna, har diskuterat. 

Om vi ska gå in för ramar som är 36 miljoner lägre än vad som föreslås här 

och dessutom ta alla tillägg som Danne Sundman här föreslår så tror jag inte 

att det finns någon realism i det, överhuvudtaget.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det finns realism om man ser på de långsiktiga siffrorna. Minsk-

ningen i budgeten minskar för varje år fram i den här perioden. Det borde 

vara tvärtom när man kommer igång med alla åtgärder och de börjar ge ef-

fekt så borde ju minskningen öka. Det är där man har tänkt fel. Landskaps-

regeringen har tänkt sig att det här blåser över. Man har tagit de här allra 

mest positiva prognoserna, börsen gick upp 3 % i morse, vi behöver inte bry 

oss om det här. Det är det som är oroväckande. Man har inte tagit den här si-

tuationen på allvar. Därför har man gjort på det här viset. Jag föreslår inte 

utökningar. Min reservation sparar pengar och den sparar stora pengar på 

20 års sikt, eftersom jag föreslår en utbyggnad av Självstyrelsegården, som 

kommer att spara stora resurser och öka produktiviteten i förvaltningen. Den 

enda egentliga utökningen är skrotbilspremien. Det är också en åtgärd för 

hållbar utveckling, som stimulerar en utsatt bransch. Det är klok politik. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag upplever nästan Danne Sundmans replikväxling här som 

fantasier och jag lockas till att säga att genom sig själv känner man andra. 

Det finns ingenting av det sätt att arbeta som speglas i det som ltl Danne 

Sundman här presenterar. Det som finns med i Danne Sundmans i reserva-

tion, när det gäller att minska ramarna ytterligare, så är en effektivering av 

ÅHS, det är en omstrukturering av Näringsavdelning, det handlar om utföra-

re på Trafikavdelningen och att ta i bruk den mest effektiva verksamhets-

formen för gymnasialstadiet. Allt det här har vi tänkt göra. Det är klart att 

lyckas vi få ner ramarna ytterligare, så kommer vi absolut att presentera en 

sådan sak. Det skulle vara intressant att veta vad ytterligare vi ska göra för 

att få ner de här 36 miljonerna? När det gäller Museibyrån så önskar ltl 

Danne Sundman att vi ytterligare ska spara 180.ooo euro. Vi har Konstmuse-

et, Ålands Museum och sevärdheterna. Jag vill att ltl Danne Sundman säger 

vad vi ska ta bort. För det är det som blir resultatet om vi ska spara 180 000 

euro.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Inte är det är lätt att vara oppositionspolitiker. Först får man 

på huvudet för att man inte ska peta i detaljer, sedan ska man peta i detaljer 

för att landskapsregeringen inte klara av sitt arbete. Hur ska vicelantrådet 

Lundberg ha det? När det gäller museibyrån så är det ingen tvekan om att 

det finns möjlighet att spara utan att drabbar verksamheten. Man måste be-

reda sig på investeringar istället. Hela basutställningen behöver förnyas osv. 

Man måste försöka skapa ekonomiskt utrymme till det och dra ner på drif-

ten. Det är en viktig investering, en viktig stimulansåtgärd för den sociala de-

len av hållbar utveckling, för kulturen. Med den här farten, och utökningen 

på museibyrån så har man inte råd med det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Det är väl kanske ingen överraskning att jag inte alls delar ltl 

Danne Sundmans syn på den offentliga ekonomin. Sundmans recept är föl-

jande: Landskapsbudgeten ska skäras ner avsevärt. Däremot finns det inte 

en enda tanke på vilka konsekvenserna av detta är. Konsekvenserna av 

Sundmans politik det är en lägre ekonomisk aktivitet i samhället, ökad ar-

betslöshet, och en sämre offentlig service till de enskilda ålänningarna. Jag 

kan inte ta Sundmans ansvarslösa åsikter på allvar. Konsekvenserna av 

Sundmans politik är att inleda en nedmontering av den åländska välfärden. 

Jag tycker att det är ansvarslöst ur den synvinkeln att han inte överhuvudta-

get tar hänsyn till människorna i samhället.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är verkligt illa om liberalen ltl Folke Sjölund över huvudta-

get inte stöder det som står i min reservation. Då har vi nog verkligt tuff 

framtid framför oss, måste jag säga. Det trodde jag nog åtminstone att vissa 

saker föll på läppen. När det gäller ansvar för människorna, det är ju just det 
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jag säger i mitt anförande och i min reservation i mitt anförande under re-

missen, att det är det man måste ta i större utsträckning. Man måste ta det 

politiska ansvaret. Med de nedskärningar jag föreslår, så visst kan det i nå-

gon mån ta bort guldkanten i offentlig service. Inte några stora nedmonte-

ringar måste ske p.g.a. av de här nedskärningarna. Om man inte gör det här, 

om man inte tar ansvar för situationen, då kommer vi ur det här med skuld-

sättning, med fickorna på utsidan och en långsiktig situation där vi inte har 

råd med den service som vi erbjuder. Vad blir det då? Då blir det tvärstopp i 

servicen.  

Ltl Folke Sjölund, replik   

Herr talman! Dessvärre har jag en känsla av att Sundmans politik bottnar i 

någon typ av panikslagenhet nu när siffrorna tillfälligt visar ett kraftigt 

dropp. Det här resonemanget som han för beror faktiskt långt på bristande 

insikter i hur de samhällsekonomiska sammanhangen fungerar. Konsekven-

serna av alltför snabba nedskärningar i landskapsbudgeten blir ofrånkomligt 

att personal måste friställas och att den offentliga servicen blir sämre. Jag 

kommer faktiskt att ta upp den här bostadspolitiska debatten i ett särskilt 

anförande. Där jag kommer att analysera en hel del av det här som finns i ltl 

Sundmans reservation.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det handlar inte om panik. Det handlar om krismedvetande, det 

handlar om att förstå hur allvarlig situationen är och inte som Beatles sjung-

er; skapa en bro över mörka vatten till morgondagen och sedan oja sig över 

gårdagen. Man måste redan på förhand ta tag i problemen, ta de beslut som 

krävs tillräckligt tidigt för att undvika att vi får ett alltför stort underskott.  

När ÅSUB gjord skatterapporten räknade man med att landskapsreger-

ingen skulle ta ansvar för situationen, att man t.o.m. skulle komma i balans 

med budgeten. Tyvärr räknande ÅSUB fel, det blir också en konsekvens för 

flitpengen.  

Aldrig uppnår man ju den kompetens som Folke Sjölund har när det gäller 

samhällsekonomin, men kan väl åtminstone ges en chans att försöka sätta 

sig in i det här. Det har jag gjort, mot bakgrund för det jag har hört i finans-

utskottet så ser jag lite annorlunda på situationen än att det bara är lugna 

puckar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! När det gäller utbyggnaden av fjärde våningen, sade ltl 

Danne Sundman att det ena inte utesluter det andra. Jag sade ju att vi hellre 

ska bygga bostäder än administrationsbyggnader. Jag håller inte med där. 

Det är faktiskt så att det ena kan utesluta det andra, speciellt när man ska 

pruta och få bort kostnader. De som nu är ute i staden på olika ställen, det är 

ju en form av privatisering. Det är ju privata hyresbostads ägare som hyr ut 

till landskapet. Det är väl inte helt fel det heller. Varför inte låta det här sakta 

men säkert anpassa sig, samtidigt som vi skär ner kostymen kommer vi att 

behöva mindre platser. Det ena kan faktiskt utesluta det andra.  



  

 Plenum den 29 maj 2009 kl. 09.30 761 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Nej, det utesluter inte det andra om man inte bedriver bank 

själv och måste ha en balansräkning i banken som gör att man kan dela ut 

lån. Om andra får stå för den biten, om man bara står för subventionen av 

räntan, vilket är en försvinnande liten del av helheten, då har man råd att 

göra båda saker. Framförallt så har man råd att ge bostadslån om man nu vill 

det. Om man är smart och bygger en fjärde våning och sparar in pengar som 

man ändå måste punga ut med, 7-8 miljoner på 10 års sikt. Det är ju hur 

man diskuterar, med min politik har man råd med både och. Nästan till hur 

stor utsträckning som helst eftersom det är någon annan som står för kapital 

och investeringsbesluten. När det gäller privat fastighetsägare i staden, så är 

det faktiskt ett argument för att inte bygga ut den här fjärde våningen. Det 

gynnar dem att vi är kvar i deras lokaler. Samtidigt tror jag inte heller att de 

har problem att få hyresgäster som i sin tur innebär att hyresnivån sjunker, 

det gynnar i sin tur småföretag som kan hyra de här lokalerna istället för att 

vi vältrar ut oss över hela staden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, till underskottet där ltl Sundman säger att det ska vara 

50 miljoner euro punkt slut. Vad har då ltl Sundman för åtgärder? Ja, vi ska 

se till att klumpsumman justeras. Det är ju en jättesnabb åtgärd. Jag håller 

också med om det, men det kommer att ta ett antal år innan det är fixat. Se-

dan ska vi ta bort pengar från sjukvården. Man jobbar stenhårt att effektivi-

sera, vi fick också höra om den här rapporten som är på gång. Men ltl Sund-

man, ska man ta bort röntgenavdelningen? Eller intensivvårdsavdelningen, 

eller ska vi sluta med helikoptrarna eller ska vi ta bort onkologen? Vad ska vi 

göra? Tror inte ltl Danne Sundman att styrelsen för ÅHS och landskapsre-

geringen nu arbetar väldigt effektivt för att försöka få kostnaderna i styr på 

ÅHS?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Ja, det tror jag. Det är så dags nu. Det är inte något lätt arbete. Men 

om man ser mot bakgrund av den revision som har gjorts av ÅHS så tror jag 

man kommer att få ganska många nya spår och metoder att arbeta med när 

man tar del av den rapporten. Det är allt vi kan säga, tyvärr är den inte of-

fentlig ännu. Den kommer att vara ett bra underlag. När det gäller min sänk-

ning av ramen så är det 36 miljoner på 5 år, det ska man komma ihåg. Det 

handlar om storleksordningen 5-7 miljoner per år. Det är inte bara utgifts-

minskningar, det är också inkomstökningar. Det är ingen omöjlig åtgärd som 

jag föreslår, jag är beredd att ta ansvar för den politiken. Jag är lite orolig för 

trots att man sätter ribban på den nivån som jag vill så kommer vi ändå inte 

att mäkta med ens det som majoriteten vill eftersom det är sådan takt på för-

ändringsarbetet och ingen vidare krismedvetenhet i majoriteten. Det är pre-

cis som Beatles sjunger. Man ska ha en bro en bro över mörka vatten och se-

dan ojar vi oss över gårdagen.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack herr talman! Danne Sundman framför ganska skarp kritik här över att 

det inte händer något på landskapsregeringens sida. Det saknas direktiv och 

prioriteringar. För det första kan jag anföra att vi egentligen diskuterar en 

tilläggsbudget, det är viktigt att hålla i minne. Jag kan också upplysa om att 

det här arbetet som siktar framåt, ramarna 2010, där ska just de konkreta 

sakerna komma fram. Det är det vi diskuterar mycket i landskapsregeringen. 

Danne Sundman tog upp bl.a. det här med Ålands radio och tv. Jag kan upp-

lysa att igår var jag på bolagsstämma och ska träffa personalen nästa vecka 

där vi ger precis klart besked om vad det här innebär. Det här är ett sätt att 

visa hur vi arbetar med de här frågorna.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag vet inte hur många gånger jag måste säga att jag aldrig har 

sagt att det inte händer någonting. Det har jag aldrig sagt och aldrig påstått. 

Däremot har jag varit kritisk till förändringstakten, till derivatan, inte till det 

absoluta talet av förändring, om man ska uttrycka det matematiskt, om det 

hjälper förståelsen. Jag vet att det händer mycket i förvaltningen. Man har 

mycket skrivningar i budgeten. Jag är orolig för att man inte kommer till 

skott. När man inte kommer till skott i den här budgeten, vilket vi tyckte att 

man borde ha gjort när vi i praktiken återremitterade den ordinarie budge-

ten. Ni måste förstå mitt resonemang och inte vara oresonliga. Det händer 

för lite, men klart det händer en del. Om allt skulle vara så att man t.o.m. kan 

läsa positivt mellan raderna i den här budgeten, då är det ingen fara. Åter-

igen jag hoppas att jag har fel och att mina farhågor kommer på skam att ni 

får skratta åt mitt resonemang i höst när ni kommer med er handlingskrafti-

ga budget. Jag hoppas verkligen det.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Inte tänker jag väl skratta åt Danne Sundman. Det sker mycket. 

Uppenbarligen har Sundman fel. Som jag just nämnde och alla andra kolle-

gor, ska man komma ihåg att 2010 års budget siktar framåt, det är där de 

hårda skrivningarna kommer och kommer att förverkligas. Den här tilläggs-

budgeten som vi diskuterar nu är ett annat race, om vi säger så.      

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Man säga att Kansliavdelningen är också en relativt liten del av 

helheten. Där har man många bra strukturella förändringar på gång, också 

tydliga förslag i tilläggsbudgeten. Det borde man ha haft också på de andra 

avdelningarna i lika stor utsträckning. De avdelningar som utgör en mycket 

större del av helheten. Återigen ni ska inte skratta åt mig personligen, men ni 

ska förhoppningsvis skratta åt att jag hade fel, i höst när ni kommer med er 

budget, när jag sade det som jag sade idag, Det hoppas jag innerligt!  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter! Man hade hoppats den här ljuva sommar-

dagen att få tala om ljus och hopp. Men tyvärr så är det mörk höst och vinterkyla 

och kalla vindar som råder i den ekonomiska väderleken.  

En ekonomi i fritt fall beskriver man situationen från ETLA. Bara i december 

sade man från finansministeriet att Finland kommer att klara sig bättre än de fles-

ta andra EU-länder. Nu säger man inte det längre, tvärtom, Finland kommer att 

klara finanskrisen sämre än EU-genomsnittet p.g.a. sin oerhört exportberoende 

industri. Regeringen lånar nu pengar i ofantliga belopp, vilket man säkert är 

tvungen till. Statsskulden 2013 kommer att vara 50 % av BNP och budgetmomen-

tet för räntor och amorteringar på lån blir det fjärde största i statsbudgeten. Då 

kan vi, för ögonblicket, vara nöjda över att likviditeten ser annorlunda ut på 

Åland. De pengar som nu finns i landskapets kassa är en trygghetsreserv, som i 

dag uppgår till ca 160 miljoner. Vi får nu förbereda oss på att gå med stora under-

skott många år framöver. Vi har nu hittills fått 20 miljoner mindre från riket. Det 

är klokt att göra sig beredd på att det kan falla ytterligare. Vi hade också ett över-

skott på 10 miljoner som överfördes från 2008. Vi kan därför vara tvungna i slutet 

av året att konstatera att budgeten för 2009 saknar upptill 40 eller 50 miljoner. 

Frågan är hur stora underskotten blir och hur stora underskott vi tål. Utfallet av 

det är direkt kopplat till regeringens förmåga att göra de omställningar som krävs. 

Lagtingets finansutskott har nu indirekt eller direkt tagit ställning till ramarna för 

2010. Det måste erkännas att det är ett något darrigt ställningstagande eftersom 

vi inte vet vad det egentlig medför för förändringar i verksamheterna.  

Finansutskottet arbete har mycket gått ut på att lista ut vad som döljer sig bak-

om de beskrivningar som finns i tilläggsbudgeten, vilket inte har varit så enkelt. I 

många fall har inte tjänstemännen eller kommande personer som hörts utifrån, 

inte haft en aning om vad den politiska texten betyder, vilket visar på att de inte 

varit delaktiga i processen och faktiskt inte kan svara på frågor och inte kan ta an-

svar för det som åsyftas. Det är en allvarlig sak. Jag är kritisk till regeringens arbe-

te med tilläggsbudgeten. Har man gjort några försök att förankra så har det tyvärr 

lyckats mycket illa.  

Det måste till ett annat arbetssätt inför hösten år 2010 om man ska klara av att 

nå framgång i sitt förändringsarbete och inte genast få alla berörda på bakhasar-

na.  

Nå, om vi inte fick svar av tjänstemän och berörda så måste man ju fråga politi-

kerna. Jag kan också konstatera att det är med varierad framgång som politikerna 

själva har kunnat svara på konkreta frågor. Min slutsats av det är att man inte haft 

tillräckligt fakta underlag för de förslag man har lagt fram. Man vet inte ens om 

åtgärderna är möjliga att genomföra. Min bedömning är att det kan vara några av 

de åtgärder som beskrivs i tilläggsbudgeten som vi kan få se förverkligade i fram-

tiden. Men det kan vara lika många som inte går att förverkliga alls.  

Svaren ska väl komma, har man sagt, i budgeten för 2010. Besluten ligger fram-

för oss. Landskapsregeringen skjuter problemen framför sig som en plogbil där 

snömassan framför bara växer. Det är varning för att man snart inte kan se förbi 

massorna de skymmer sikten, så det är risk för dikeskörning med tungt ekipage. 

Vi ska vara ödmjuka, säger ordförande i finansutskottet ltl Eliasson, det ska vi 

vara. Det är en svår situation. Men vi ska inte vara förlamade. Vi har en situation 

som kräver handling och tydlighet.  

Finansutskottet visar på två vägar vad gäller den övergripande intäktssidan. I 

det korta perspektivet behöver vi diskuterar med staten om att omförhandla 
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klumpsumman. En diskussion som landskapsregeringen till synes redan tagit upp 

med statsministern, det är bra.  

Statens revisionsverk har kritiserat den finska regeringen för gömma undan 

rätt mycket pengar i fonder, som står utanför statsbudgeten, som går till riksda-

gen. I slutet av 2007 motsvarande värdet i de 11 fonderna 26 miljarder euro. Skul-

le vi få 0,45 % av den summan, då skulle våra problem vara bortblåsta. Det mot-

svarar ca 117 miljoner euro. I det längre perspektivet bör man, trots statsminis-

terns lite kalla inställning, fortsätta debatten på hemmaplan kring ökad behörig-

het på skatteområdet.  

Politiskt måste man kanske prioritera hårdare. Regeringen hade en metod, in-

nan man skrev sitt handlingsprogram 2007, att tala med alla. Det resulterade i att 

man tog på sig en alltför stor mängd frågor som man skulle lösa. Allt ifrån MISE 

till medis och missbrukarvård skulle landskapet överta. Ingenting av det har ju 

skett. Jag tror det är bra. Jag tror att det tänkesättet är fel: Vi ska i ställt fundera 

tvärtom, vilka funktioner ska vi inom landskapet sköta? Det ska vi sköta väl. Vad 

kan andra utföra i vårt samhälle? Vad kan kommuner, privata, den stora, kraftful-

la tredje sektorn, småföretagare, driftsbolag och enskilda ålänningar, göra? Vilka 

uppgifter inom den offentliga sektorn kan utföras av andra? Det gäller alla sam-

hällsområden. Stora viktiga samhällsfunktioner kanske trots allt kan produceras 

mest kostnadseffektivt av landskapet, vilket utgör en trygghet för medborgarna. 

Så länge förvaltningen är effektiv och servicen är god.  

Arbetslösheten stiger nu i både Finland och Sverige. På Åland kastar vi en blick 

på våra egna siffror, och tänker att det är ingen fara. Nej, det är inte någon större 

fara än. Men vi måste börja fundera på ungdomsarbetslösheten. Sommaren 

kommer när många ungdomar brukar gå ut i arbetslivet. Sommarjobben är myck-

et färre i år än tidigare år.   

Personalförsörjningsplanen är tyvärr försenad, den kommer inte att bli klar 

ännu på lång tid. Det är tråkigt, den borde ligga till grund för den kommande 

budgetbehandlingen. Jag hoppas regeringen kan få den klar så långt det bara går. 

Jag vet också att arbetet inte ens är påbörjat inom många externa enheter. Det tar 

en lång tid innan man är i hamn med det arbetet.  

I den planen bör göras, vid sidan av pensionsavgångar och kommande rekryte-

ringsbehov, en god analys av hur många årsverken vi behöver få att utföra just 

den här arbetsuppgiften. Det är en mycket viktig del i det hela. 

Landskapsregeringen behöver omförhandla och komma med ett nytt hand-

lingsprogram, där man frångår många gamla ambitioner som kanske var för högt 

ställda, kanske i viss mån också felställda. Istället borde landskapsregeringen 

komma med ett reviderat handlingsprogram som fokuserar på de absolut viktigas-

te samhällsområdena och de bitar som nu är väsentliga att ta itu med, som är an-

passade det till de intäktsnivåer vi nu kommer att få leva med.  

Man måste ta itu med de tunga bitarna, skärgårdstrafiken, jordbruksstöden, 

gymnasieutbildningen och många andra viktiga samhällsfunktioner. 

Vad gäller jordbruksstöden är det också en fråga där det går att förändra. Hit-

tills har vi inte sett en enda vink att man har någon ambition i den riktningen. 

Vilken dag som helst kan landskapet initiera en förändring av landsbygdspro-

grammet. 

Vad gäller skärgårdstrafiken så skriver utskottet att där det finns realistiska 

förutsättningar för andra driftsformer så bör man kanske pröva dem, såtillvida de 

är kostnadsreducerande.  
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Det är viktigt att man kanske måste stärka kunskapen i förvaltningen kring oli-

ka driftsformer. Vad de kostar, vad som är vinsten både ekonomiskt och politiskt, 

och att man har en realistisk bild av vad som kan förändras i relation till gällande 

avtal och lagstiftning. Trafik blir ju inte automatiskt billigare för att den sköts pri-

vat eftersom de har samma skyldigheter gentemot sina arbetstagare som landska-

pet har. Blir den billigare, då bör man ju absolut fundera över vad landskapet gör 

för fel. Utskottet skriver därför att man bör se över alternativen såvida det leder 

till kostnadsreduceringar och att landskapet även i fortsättningen klarar sin till-

synsuppgift.  

Frågan om skärgårdstrafiken kommer utskottet att fortsätta jobba med och jag 

tror man nu på allvar måste överväga andra typer av tonnage, anpassa trafiken så 

att den blir mer flexibel. Att man som skiljer på transport av personer resp. varu-

transporter. Det här kan ske över tid, men man kan fatta besluten och sedan stra-

tegiskt och strukturellt jobba i enlighet med det.  

Jag tror inte generellt att vi ska spara på skärgårdsborna eller att det finns så 

mycket att spara på där. I alla fall inte vad det gäller några få timmar musikun-

dervisning för barnen på Kökar. Där är jag glad att vi har fått en tydlig skrivning. 

Inte heller att man ska avvara polis för den delen av befolkningen. Däremot så 

tycker jag att man måste, i rådande ekonomiska läget, kunna ifrågasätta om man 

ska köra stora färjor nattetid under vinterhalvåret? Att bara ligga i hamn under 

nätterna kunde spara stora belopp.  

En mycket viktig punkt var att utskottet har kunnat enas om att återinföra bo-

stadslånen. Bostadslånen förefaller uppenbart vara det bästa systemet, ur flera 

synvinklar. Orsaken till att man tog bort dem var för att minska budgetomslut-

ningen. Jag är glad för att vi där nått en skrivning om att återkomma med medel i 

den frågan i kommande budgetar. Det finns inte politiska och samhällsekono-

miskt argument för att frångå det systemet.  

När det gäller näringspolitik har landskapsregeringen aviserat sin satsning på 

kvinnligt företagande. Hittills har det mest visat sig vara en klapp på axeln. Det 

förefaller vara mycket orättvist ur en medborgares perspektiv att en som investe-

rar i ladugård kan få upp till 70-80 % investeringsstöd, medan ett par kvinnor 

som startar vårdbolag inte får mer än ett Finnvera-lån. Jag hoppas regeringen tar 

det på allvar och faktiskt försöker rätta till de här strukturerna.  

 Jag är också mycket nöjd med att utskottet nu faktiskt rakt ut säger att land-

skapsregeringen måste ta ett ansvar för PAF och skapa en tydlig ägarpolitik som 

också tar ställning till de s.k. bonuslönerna. Den som tiger samtycker. Vi måste ju 

tolka att landskapsregeringen anser att bonuslönerna är bra, att det är okej att 

fortsätta i den riktningen. Vi får hoppas, när bolagsstämman kommer, att land-

skapet har en uppfattning i frågan.  

Vad gäller pensionsfonden har jag lämnat en reservation, där menar jag att 

man borde, i det här läget, ha behållit 50 % av uttaget av utbetalningsprocenten 

för pensioner, eftersom man samtidigt nu sänker premieinbetalningen från 22 % 

till 17 %, vilket motsvara 5 miljoner euro. Utskottet är bekymrat över hur fonden 

över tid ska klara av att bekosta sina pensioner i tillräckligt hög grad. Ju mer som 

måste tas direkt efter budget, det är ju pengar bort från annan verksamhet.  Där-

för uppmanar jag regeringen i min reservation att överväga uttaget inför kom-

mande budgetar, om det skulle gå att hålla det på lite lägre nivå framöver, för att 

värna de anställdas pensioner. Enligt de behov som finns av att finansiera drifts-

utgifter idag så finns det andra fonder som är mer lämpade för det. Man ska alltså 

betala ur rätt börs, som jag ser det.  
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Självstyrelsegården berörde ltl Sundman, jag har i stort sett samma syn på frå-

gan.  

Inom utbildningssidan så sägs att den är högt prioriterad, det märker man inte. 

Snarare förefaller den nu försummad.  

Vad gäller Högskolan är det tydligen så, att den idag verkar utan ett giltigt ut-

bildningsavtal. Här skriver utskottet om vikten av dialog mellan landskapsreger-

ingen och Högskolan både kring uppdraget och vilka medel som ska tillställas. Det 

är uttalat så att man ska skära i sina administrativa kostnader på Högskolan. Det 

som nämns från Högskolans sida handlar snarare om kostnadsreduceringar för 

utbildningsutbud och framförallt under Öppna Högskolan. På andra orter, i tider 

som dessa, analyserar man först hur man ska använda sina utbildningsinstanser 

ifall arbetslösheten ökar. Man kan kanske spara på sikt 10 % på Högskolan. Jag 

tror det är viktigt att göra analysen först och i dialog med de berörda diskutera på 

vilket sätt man kan utföra det så skonsamt som möjligt.  

Det är också viktigt att IT utvecklingen fortgår i grundskolorna och på gymna-

sialstadiet. Där har utskottet klara skrivningar.  

En ska som vi har förundrat oss över är Sjöfartsmuseet. Projektet har ju varit 

mycket högt prioriterat. Nu ska lagtinget ta ställning till ett byggprojekt till en 

kostnad på 10,4 miljoner euro. Däremot är det kanske första gången vi skrider till 

beslut om ett projekt utan att ha varken ha kostnaderna klarlagda för driften eller 

för utställningarna i huset. Dubbelt större ytor medför kostnader för driften. Det i 

dagsläget är oklart hur mycket och vem som ska betala. Lagtinget måste absolut få 

siffror på de här, helst innan man skrider till verket och börjar bygga.  

Det är också väldigt viktigt att ta ställning till huruvida två personer, som i 

dagsläget är anställda inom stiftelsen för Sjöfartsmuseet, ska kunna administrera 

en byggnad av dubbelt större yta.  

Nu har utskottet i stället föreslagit ett kostnadstak på samma summa som själ-

va bygget kostar och att man ska pruta in utställningen i den summan. Jag är lite 

tveksam till om det är tillräckligt utrett för att man ska klara av det här. Vi får väl 

se vad landskapsregeringen återkommer till.  

Jag vill avsluta med att tacka utskottets ordförande och medlemmar för ett gott 

samarbete. Jag vill tacka majoritetspartierna för det resonabla klimatet i utskottet 

och för att man verkligen lyssnat på oppositionens åsikter i flera frågor, tack.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har, förutom att ha ett helhetsperspektiv 

när det gäller både svarta och röda siffror hur arbetslösheten utvecklas och 

var det är klokast att sätta in stimulansåtgärder, också ett ansvar när det 

gäller att ha en framtidstro. Jag tycker att ltl Gunells anförande är målat i väl 

svarta siffror. Det är viktigt både från landskapsregeringen och från lagtinget 

att också inge hopp och framtidstro till det åländska samhället.  

När det gäller landskapsregeringen sätt att arbeta, har vi diskuterat väldigt 

mycket hur vi ska kommunicera ut till förvaltningen och till enheterna. Det 

är en mycket angelägen del i landskapsregeringens arbete att få med hela 

personalen.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Visioner och framtidstro. Ja, man skulle önska att land-

skapsregeringen skulle ta det ansvaret. Att det är ni som skulle gå i bräschen 

för hur landskapet Åland ska ta sig igenom denna ekonomiska kris. Det ser vi 
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ingenting av. Vi ser inga visioner. Man har väldigt svårt att tro att det är nå-

gon lysande framtid vi har att se fram emot med den här ledningen.  

Det som lagtinget har gjort hela tiden, är att försöka ingjuta någon slags 

realism i tankarna kring ekonomin. Sent har syndaren vaknat. Redan 2008, i 

samband med budgeten då, var lagtinget inne på att ni måste se att det här 

förändras. Ni måste se realismen i siffrorna. Inte ens nu har vi fått några kla-

ra linjer för hur man ska hantera situationen.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag vill påminna om, att 2008 års budget som Socialdemokra-

terna var med och lade, innehåll 50 nya tjänster och ett isolerat underskott 

på 10 miljoner. Landskapsregeringen har lagt en extraordinär tilläggsbudget, 

där vi sätter ramarna ända till 2012, det är det vi vill ha lagtingets godkän-

nande för. Vi har tagit inriktningar, vi har sagt att vi ska spara bort tjänster, 

vi kommer fram med stimulansåtgärder och arbetet är igångsatt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ledamot Katrin Sjögren har kommit med det argumentet många gånger, om 

hur budgeten såg ut 2008. Jag tror det är dags nu att vi lämnar det bakom 

oss. Den ekonomiska situationen såg helt annorlunda ut då, gå tillbaka och 

titta. Faktum är, att det är dags att se framåt nu. Ska ledamot Sjögren ingjuta 

framtidstro i sin egen sektor, hälso- och sjukvården och miljön när hon bara 

talar om hur många tjänster hon ska spara på? Jag tror nog man måste tala 

lite längre fram i tiden. Vad är det för hälso- och sjukvård vi ska ha? Vilken 

miljöpolitik ska vi föra för att Östersjön ska förbättras? Ta nu fram visioner-

na, det är dags! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! För det första, alla nya regeringar får arbeta och slita med 

det som de föregående regeringarna har ställt till med. Man har alltid det 

som följer med några år.  

För det andra, vad gäller bostadslånen, har vi i utskottet erfarit att det 

finns från tidigare år bokade anslag som inte har lyfts. Dessutom finns det 

700 000 euro kvar för 2009, det är ingen katastrof att är ett lägre anslag.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jo tack, att man får ta över gammalt groll när man går in i en landskapsre-

gering, det känner jag till. Det var mycket man fick överta efter den gamla li-

berala regeringen. Den här regeringen har också övertagit över en likviditets 

situation som är upp till 150 miljarder, 160 i dagsläget, det är inte så illa det 

just nu. Ni kommer att klara er rätt bra den här mandatperioden på pengar 

som andra har sparat.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Gunell för ett balanserat anförande. Vi är 

ju inte överens i finansutskottet i alla frågor. Jag tycker att Gunells anföran-
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de här ändå bevisar att när det gäller bedömningen av ekonomin och svårig-

heten att göra bedömningen där, delar vi. Det är trots allt det som kommer 

att vara avgörande för hur det går för oss lite längre fram.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, jag får bara tacka för den responsen. Jag tycker samarbete har varit 

mycket väl. Det har framskridit så som vi har önskat. Sedan finns det så klart 

saker man skulle ha velat ägna mer tid åt. Det skulle också kanske ha krävts 

att finansutskottet på flera punkter hade varit tydligare i sina skrivningar. Vi 

har trots allt en parlamentarisk situation och vi får utgå ifrån att regerings-

partierna ändå har mer information än vad man kanske kan tilldela opposi-

tionen och lagtinget i det här skedet. Annars är det lite allvarligt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Det var ett intressant anförande, återigen, från ltl Camilla 

Gunell. Det tackar vi för. Jag skulle vilja hålla mig på det mer övergripande 

planet och ge en eloge åt ltl Gunell och Socialdemokraterna för att de åter-

igen lyfter fram beskattningsfrågan. Beskattningsfrågan, är som jag ser det, 

inte en fråga i första hand mellan regeringen och oppositionen. Beskatt-

ningsfrågan rör alla partier i Ålands lagting. Där vi alla tillsammans ska ar-

beta framåt, för att skapa ett Åland som är så bra som möjligt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, tack för det. Det är så att i dagens ekonomiska situation måste vi börja 

titta på nya lösningar. Ska vi skapa framtidstro för vårt samhälle så måste vi 

kanske ha blicken lite längre fram än på 2011 och 2012 som är kanske de 

mest negativa åren som vi kommer att få se. Vi behöver också fundera över 

intäktssidan och vår rörelsefrihet vad gäller de ekonomiska instrumenten. 

Mitt mål är att upprätthålla en god välfärd för det åländska samhället även i 

det långa loppet. Då behöver man också kanske diskutera intäkterna. Är det 

så att man faktiskt skulle kunna diskutera bl.a. alla de medel som går förbi 

statsbudgeten idag, upp till 26 miljarder euro, om det där också gick att räk-

na 0,45 på den summan så vore ju det i det korta perspektivet också en god 

lösning.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw 

Herr talman! Jag skulle vilja starta med en ordningsfråga. För några år sedan er-

bjud vi oppositionen att få förtur i taltur när det gällde budgeten. Då avvisade 

man den möjligheten. Idag så får oppositionen taltur för att presentera sina reser-

vationer. Jag anser att ltl Gunells presentation inte så långt var en presentation av 

reservationen utan ett gruppanförande. Man vet inte hur man vill ha det. Jag kan 

inte vänta mig svar av talmannen, men jag undrar hur oppositionen resonerar i 

det här fallet. Jag hörde att talmannen sade när han gav taltur åt båda att de gäll-

de reservationerna. Det är en formsak bara.  



  

 Plenum den 29 maj 2009 kl. 09.30 769 

Herr talman! Majoriteten i finansutskottet har godkänt landskapsregeringens 

linje när vi har behandlat förslaget till första tilläggsbudget för år 2009. Denna 

gång måste vi verkligen kalla den sparbudget trots att tilläggsbudgetar i ekono-

miskt normala förhållanden oftast ökar den totala budgetsumman jämfört med 

ordinarie årsbudgeten. Utskottets ordförande har förtjänstfullt redovisat för vårt 

arbete i utskottet och särskilt den ekonomiska utvecklingen och brister i utveck-

lingen i samhället både hemma och utanför Åland, jag går inte närmare in på den 

sidan. 

Grunden till hela budgeten är den ekonomiska situationen i vår omvärld och på 

Åland, något som inte kunde förutspås när grundbudgeten för år 2009 lades. Inte 

har situationen blivit säkrare eller lättare att förutspå än vid denna stund. Olika 

konjunkturinstitut och även statens representanter beskriver situationen allt från 

"fritt fall" till svepande handrörelser med riktning neråt, uppgivenhet inför bud-

getsituationen här hemma och i riket. Osäkerhet råder överallt. Hur skulle vi då 

kunna vara säkra på den ekonomiska utvecklingen. Hur skulle vi då kunna ha fär-

diga recept för att få ekonomin på hemmaplan i skick? Vi har ännu klarat oss täm-

ligen bra här hemma. Gemene ålänning, som har arbete, känner inte av situatio-

nen ännu, problemen kommer om arbetslösheten ökar. Problemen kommer för 

den enskilda människan när vi p.g.a. den försämrade offentliga ekonomin måste 

börja höja avgifter eller minska på den offentliga servicen. Det är då samhällets 

beredskap prövas, att kunna ta hand om dem som redan har det svårast.  

 Regeringens budgetförslag innehåller stora möjligheter till åtgärder i stimule-

rande syfte. På sidan 8 i förslaget till tilläggsbudget "Stimulansåtgärder", listar re-

geringen upp de åtgärder som kan betraktas som stimulerande och som samhälls- 

och privatekonomiskt hjälper upp situationen. Finansutskottets majoritet anser 

att de löftena om stimulansåtgärder och de metoder regeringen aviserar i budge-

ten för att klara av det stora budgetunderskottet under kommande år garanterar 

att Åland kommer att klara av den nedgång vi nu upplever.  

Utan en stor lånebörda kan Åland komma igång snabbt när konjunkturen sti-

ger. Regeringen aviserar även beredskap att ta till andra eller mera omfattande 

åtgärder om det visar sig att behov finns på olika områden. Det är t.ex. svårt att 

idag veta vilka utbildningslinjer man ska sätta till när vi inte vet på vilka områden 

arbetslösheten kanske kommer att öka. 

Vi måste hela tiden komma ihåg att det är mycket svårt att spå vad som kom-

mer att hända på Åland med privatekonomin. Den offentliga ekonomins nedgång 

är känt redan på många håll.  

Landskapsregeringens förslag i budgeten vad gäller pensionsfonden har fått 

kritik från oppositionen. Det påstås att man nu tar pensionärernas pengar och på 

så sätt väcker oro bland anställda som kanske inte känner till systemet. Men som 

vi vet, är det landskapets sak att se till att pengarna finns vare sig de betalas ut 

från fonden eller genom årsbudget. Under normala ekonomiska förhållanden är 

det naturligt att man låter fonden växa, men det är ingen risk för pensionärerna 

att man vid sämre tider gör större uttag därifrån. Såsom finansutskottet skriver 

kommer det att ske en ökning av det fonderade kapitalet trots de åtgärder som fö-

reslås av regeringen. Liberalerna stöder förslaget att det borde tas fram en plan el-

ler redovisning över fondens framtid. När det numera inte betalas in pengar från 

nya arbetstagare inom landskapets organisation kommer fonden i längden att fa-

sas ut, dock är den tidsramen säkert på 70-80 år så det är av stort intresse att en 

plan görs. 
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En annan debatterad fråga i utskottet har bostadslånefinansieringen varit. Li-

beralerna har förespråkat det system med enhetslån som varit gällande. Dock har 

landskapsregeringen nu sett sig nödgad att nu ta bort 4 miljoner euro från detta 

ändamål. Finansutskottet skriver att bostadslånen som system ska bibehållas och 

att utskottet anser att anslaget på nytt kan införlivas i budgeten om det visar sig 

att behovet av bostäder ökar och om övriga omständigheter fordrar det. Det kan 

t.ex. bli så om lågkonjunkturen blir långvarig så kommer behovet av s.k. socialt 

byggande öka. Då kan medlen återintas i budgeten. Det kan också bli så att om 

arbetslösheten inom byggsektorn blir större kan bostadslånen tas in som stimule-

rande åtgärd särskilt för att stimulera den åländska byggmarknaden och garante-

ra jobb åt de åländska byggjobbarna. 

Herr talman! I spåren för besparingsåtgärder och strukturförbättrande åtgär-

der inom förvaltningen beskriver regeringen att det kommer att bli minskning av 

personalstyrkan med upptill 130 personer under kommande år. Det är ett stort 

och smärtsamt arbete både för dem som eventuellt kommer att drabbas av ned-

skärningar, men även för dem som kommer att utföra dessa, vare sig det är tjäns-

temän eller politiker.  

Den personalförsörjningsplan som är under arbete kommer att ge en bra bild 

av pensionsavgångar och behovet av nya arbetstagare och deras kompetens. Per-

sonalförsörjningsplanen, tillsammans med ändringar på förvaltningens organisa-

tion på de olika enheterna, kommer att ge en bild av personalbehovet i framtiden. 

Utskottet skriver att det är viktigt man inom förvaltningen upprätthåller likvärdi-

ga och homogena strukturer så att alla har samma system. Detta underlättar t.ex. i 

lönesättning och eventuella personalöverflyttningar osv. Ytterst viktigt är att per-

sonalens intresseföreningar får en roll i processen. Det gör processen mera trans-

parent och öppen. Det vinner alla på. 

Som sagt, liberalerna stöder utskottets betänkande och jag kommer inte när-

mare att beröra de enskilda skrivningarna.  

Jag vill dock tacka utskottsmedlemmarna och dess sekreterare för gott samar-

bete under den intensiva tiden vi behandlat budgeten. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag vill påpeka att när man väl har fått ordet, i förtur, före 

andra ledamöter så är man inte begränsad att säga vissa saker annat än det 

som ärendet berör. Det handlar inte om att man bara får prata om reserva-

tionen. Man får tala om det här ärendet. Börjar man tala om andra ovid-

kommande saker, som inte upptas i ärendet, då fråntas man ordet.  

Återigen vill jag också uppmana ltl Eklöw och alla lagtingsledamöter att 

respektera talmannens roll. Det är talmannen som avgör huruvida man får 

tala eller inte. Jag talade också om andra saker än det som var i min reserva-

tion, jag blev icke avbruten eller utburen. Det var alltså okej också för Gunell, 

som också höll sig till sak, men kanske inte bara till reservationen. Det är 

viktigt att komma ihåg.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag bara hänvisade till det som talmannen sade när han gav 

taltur till representanten för Socialdemokrater och Obundna. Då sade tal-

mannen att det gällde reservationerna.   
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag kunde också replikera lite mot övriga saker som ltl Eklöw 

sade, men jag kan bara hänvisa till mitt anförande och de replikerna. En an-

nan terminologi som kanske är viktig när det gäller pensionsfonden, så har 

inte jag deltagit i den kritik som ltl Gunell har framfört i sin reservation. Jag 

har, efter moget övervägande, sällat mig till utskottsmajoritetens synvinkel i 

det här. Utskottet ser ju också ganska allvarligt på utvecklingen. Det var av-

görande för mig att man efterlyser den här tydliga strategin som visar de här 

förhållandena som komma skall när vi kanske får betala alla pensioner rakt 

över budgeten en dag när fonden är tom. Till den delen ingår jag inte i oppo-

sitionen.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag använde ordet opposition men det stämmer som ltl Sund-

man säger. Jag anser att det är viktigt att man inte går ut med fel signaler i 

dessa oroliga tider. Man säger att man tar pensionärernas pengar, så vad tror 

en pensionär som kanske inte känner till systemet? Man tror att pengarna 

tas ifrån dem. Det är ju inte det. Pengarna tas från fonden men landskapsre-

geringen har ett ansvar för att se till att de anställda, som har varit länge i 

tjänst, får sina pensioner. Vi är nog helt överens.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik  

Tack, herr talman! Tack för ett intressant och välformulerande anförande. 

Jag tror, precis som ltl Eklöw, att det är en stor fördel att landskapet klarar 

sig genom den här krisen utan att behöva ta upp lån. Jag skulle inte vara så 

säker på att allting blir bra i o m det eftersom den offentliga ekonomin på 

Åland är beroende av skatteinkomsterna i riksbudgeten. Även om vi inte har 

lån när konjunkturen vänder så har vi inte möjligheter att utnyttja den situa-

tionen i lagtinget. Det är upptill riksdagens politik hur stor klumpsumman 

kan bli. Det där kanske var en liten förhastad slutsats.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Mitt anförande som gällde att vi har bättre läge om vi inte har 

lån grundar sig på den situation som vi har nu. Det grundar sig också på den 

osäkerhet som råder. Vi vet ju inte ännu idag om vi behöver ta lån. Det para-

doxala är att ju mera Finland lånar ju bättre blir klumpsumman för Ålands 

del när det en gång vänder. Då ska ju lånen dras ur den finländska budget-

helheten. Det är en fördel för Åland ju mera riket lånar. Vi är helt överens. 

Inte är det alls säkert att vi ens klarar oss utan lån om tiderna blir ännu säm-

re.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den där diskussionen är väldigt intressant och den kanske man inte kan föra 

längre i replik.  

Det här med pensionerna, om inte pengarna i pensionsfonden räcker till, 

om man måste ta från budgeten, då är det ju något annat man måste skära 

ner på. Hela tanken med pensionsbudgeten att den ska täcka de pensioner 

som den är avsedd att täcka. Situation försämras med den här regeringens 

förslag. Man har inte 100 % täckning nu heller. Visst är det så att det här in-
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nebär en försvagning av fonden. Ingen människa kan lova hur pensionerna 

ska se ut långt framöver. Speciellt inte om lågkonjunkturen blir långvarig.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Ltl Sundbacks resonemang är ju alldeles rätt. I slutändan kan 

det bli andra bekymmer. För tillfället anser regeringen att det här är det bäs-

ta. Där har också lagtingsmajoriteten ansett att det här är det bästa sättet. Vi 

godkänner det som det ligger nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det var ett analytiskt och funderande anförande som jag tyckte var 

intressant. Vad vi har olika åsikter om är säkert landskapsregeringens och 

majoritetspartiernas handlingskraft, för att göra det som ltl Eklöw menar att 

måste göras. Jag tror att historien efter en kort tid, ett halvår - ett år kommer 

att visa hur det gick.  

Bostadslånen, om det går bra på Åland och vi behöver fortsättningsvis hy-

resbostäder, kan vi med en optimistisk kalkyl räkna med att vi behöver ca 50 

nybyggda hyresbostäder per år. Med 60 kvadratmeter medelyta blir det ca 9 

miljoner som ska finansieras. Tror inte ltl Eklöw att vårt banksystem kan le-

verera de pengarna? 9 miljoner? 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Först till handlingskraft, vi har väl olika uppfattningar om vil-

ken handlingskraft det finns i regeringen. Fattas bara att jag skulle misstro 

dem. Jag anser också att den ekonomiskt svåra situationen, som nu har be-

kräftats av alla talare här, är benägen att ta ner den praktiska handlingskraf-

ten. För att det är väldigt svårt att säga vad man ska göra konkret, t.ex. åt ar-

betslösheten, om sysselsättande utbildning, de åtgärder som är nära männi-

skan. Den stora beredskapen har ju landskapsregeringen, det anser jag abso-

lut. Det jobbas på många nivåer, inte minst i förvaltningen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack för det. Jag får återkomma till min huvudfråga, bostadslånen. Det är en 

principiell viktig fråga. Om man vill att hyrorna ska hållas låga i samhällena 

så finns det många möjligheter att göra det. Att fungera som banker är ett av 

de udda systemen som samhällen använder sig av. Det överlåter man åt 

banksystemen. Om räntorna är höga kan man ge stöd för det. Det finns 

många andra olika sätt som man kan försöka hålla ner hyresnivån på. Bland 

det sista ska ju vara att fungera bank. Min fråga gällde om inte det åländska 

banksystemet har tillräcklig kapacitet för att klara av en finansiering för byg-

gandet av hyresbostäder på 9 miljoner euro per år, vilket är ett behov i en ex-

ceptionellt god utvecklingssituation.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det är på den linjen som finansutskottet går på. Nu ska de här 

pengarna bort från landskapsregeringen. Vi tror säkert att pengarna finns 

hos bankerna. Det, som vi har erfarit i utskottet, är att de som ansöker om de 

här pengarna har svårt att få garantier för det här. Byggandet kan säkert 

fortsätta, särskilt det offentliga byggandet. Det finns ju andra institutioner 
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som också lånar pengar. Jag tror på åländska banker. Det beror på byggfir-

morna hur mycket de har garantier att sätta som säkerhet för sina lån, om 

jag förstod ltl Janssons fråga rätt.  

Talmannen 

Plenum avbryts här och återupptas kl. 13.00. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. Meddelas att talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för det 

kommande lagtingsarbetet. Dagens plenum beräknas pågå till ca kl. 16.00. Plenum inkom-

mande måndag 1.6 börjar kl. 12.00 och pågår till dess att budgetdebattens responsdebatter 

är avslutade. Vi behandlar budgetdebatten klar på måndag.  

Måndag 1.6 hålls sannolikt också ett andra plenum för en andra behandling. Plenum onsdag 

3.6 hålls som planerat kl. 13.00. Plenum inleds med en frågestund. Lagtingets plenum tar 

därefter uppehåll till den 31. 8. 2009. Utskottet sammanträder vid behov.  

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Den förändrad situation som uppstod i o m den globala finanskrisen 

ställer helt nya utmaningar för vår budgetering och på vår förvaltning. Trots att vi 

i början av 1990-talet hade en svår situation av knappa resurser är ändå den nu 

uppkomna situationen mycket svårare och vi har inte sett alla effekter av den 

ännu. Kombinerat med en betydande och en del kommuner med svåra ekonomis-

ka problem kommer finanskrisen att medföra stora problem för den åländska 

ekonomin.  

Finansutskottet har gjort ett omfattande arbete med tilläggsbudgeten. Enligt 

utskottets betänkande stiger arbetslösheten under detta år och förvärras under 

nästa år.  

Den svaga svenska kronan kombinerat med en hög kostnadsnivå på Åland gör 

att Åland som turistmål blir mindre attraktivt för besökare från Sverige. Dock har 

vi, som finansutskottets ordförande nämnde, haft bra besökssiffror hittills under 

detta år.  

Centern stöder finansutskottets betänkande till första tilläggsbudget för 2009. 

Utskottet konstaterar också att inkomsterna till den offentliga ekonomin är direkt 

beroende av statens inkomster. Genom denna tilläggsbudget startar processen att 

göra förändringar i den offentliga förvaltningen. En process som har startats 

mycket tidigare i fastlandet. En stor del av den offentliga förvaltningen består av 

löner, där blir personalförsörjningsplanen, som landskapsregeringen håller på att 

ta fram, ett viktigt instrument.  

Det är viktigt att den förändringsprocess som nu påbörjas sker på ett konstruk-

tivt sätt från alla parters sida.  

Herr talman! Jag tänkte i korthet beröra några enskilda frågor som särskilt har 

behandlas av finansutskottet.  

Det är viktigt att personalen har ändamålsenliga utrymmen att arbeta i. Som vi 

vet, är ganska mycket av förvaltningen idag utlokaliserad runt om i staden. Själv-

styrelsegården blev i stort sett full redan när man flyttade in där, sedan dess har 

otaliga ombyggnader gjorts av olika utrymmen för att möta det behov som lag-

stiftningen krävt. Trots detta är det Centerns uppfattning att en utbyggnad av 

Självstyrelsegården inte ska göras i detta skede, med de motiveringar finansut-

skottet nämner.  
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Gällande bostadslånen anser Centern att det är riktigt att i detta läge skära ner 

anslag tillsvidare. Enhetslånen har dock gjort stor nytta, inte bara i Mariehamn 

utan även på landsbygden och i skärgården. Därför är det bra att ha beredskap att 

återinföra det om situation det så kräver. Dock skulle det vara skäl att titta på ba-

lansen hur det har fördelats mellan staden och landsbygden.  

Naturbruksskolan tas ofta upp som en väldigt dyr skola. Jämför man med för-

hållanden i riket så är situation i stort sett jämförbar. Naturbruksutbildningen är 

mycket dyrare än många av de andra utbildningarna. I synnerhet om man jämför 

med lyceerna.  

Det är viktigt att vi har en grundutbildning för våra primärnäringar här på 

Åland i synnerhet när man ser de kringeffekter näringen har får vårt samhälle. Ett 

aktivt jordbruk ger också de öppna landskapen.  

Herr talman! Kostnaden för Högskolan på Åland har stigit kraftig. Det är ange-

läget att man ser över kostnaderna för förvaltning eftersom dessa är orimligt stora 

i förhållande till antalet studerande. Administrationen bör minskas.  

Vi anser att man noga bör överväga vilka utbildningar man ska ha inom ramen 

för Högskolan på Åland. Det är en yrkeshögskola och vi anser att forskning inte 

ska vara lika omfattande framöver som den är för närvarande. När det gäller pro-

fessurerna anser vi att det bör räcka med den gästprofessur som man har där.  

Det är viktigt att vi har en bra hälso- och sjukvård. Trots det är det angeläget att 

verksamheten bedrivs kostandseffektivt och rationellt. Ett säkert kapitel utgör 

kostnaderna utanför Åland och transporter det medför.  

I landskapsregeringen gällande tilläggsbudgeten finns förslag om omfattande 

förändringar av verksamheterna i Ålands Försöksstation och Åland Fiskodling i 

Guttorp. Enligt vår uppfattning är det viktigt att man i nära samarbete med bran-

scherna diskuterar verksamhetsförändringar. Dessa enheter har varit och är 

mycket viktiga för utvecklingen av primärnäringarna. Primärnäringarna har se-

dan stor betydelse för livsmedelsförädlingen och förädlingen av produkter och i 

förlängningen för hela lantbruksklustret. Vi anser att Ålands Försöksstation bäst 

kan betjäna sina syften genom att vara som en enskild enhet, som det är idag en-

ligt den gällande lagstiftningen.  

På trafikavdelningen avser man, enligt landskapsregeringens framställning, att 

genomföra organisationsförändringar. Dessa förändringar skapar förutsättningar 

för att öka konkurrensutsättning av både skärgårdsfärjorna och linfärjornas drift. 

Centern anser att det är bra att man arbetar vidare på detta och genomför det un-

der förutsättning att det medför inbesparingar.  

Herr talman! Sammantaget innebär det att Centern ger grönt ljus för finansut-

skottets betänkande.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Forskningen för det övriga näringslivet på Ålands Högskola ska 

dras ner jämfört med dagsläget. Medan forskningen på Ålands Försökssta-

tion ska hållas vid lag. Det är en intressant näringspolitisk prioritering.  

Ltl Lindström säger att personalförsörjningsplanen är ett viktigt instru-

ment i det förändringsarbete som ska ske. Det har vi sagt också, att det är ett 

grundläggande instrument om det blir en personalförsörjningsplan med det 

innehåll som en sådan bör ha för att vara ett verkningsfullt instrument. Jag 

har nu informerat mig om hur personalförsörjningsplanen till hösten hinner 

arbetas fram. Det blir alltså ingen plan, det blir närmast en kartläggning. 

Hur ska det då kunna fungera som ett viktigt instrument till höstens budget?  
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Henry Lindström, replik  

Herr talman! När det gäller jämförelse mellan Högskolans forskning och 

Ålands Försöksstation ser jag en stor en skillnad. Ålands Försöksstation be-

driver enligt min uppfattning ingen forskning. Det är ju en praktisk försöks-

verksamhet. Där tycker jag det skiljer ganska mycket i jämförelse med en 

forskning vid Högskolan. 

När det gäller det personalpolitiska programmet har det, trots allt, påbör-

jats. Jag har själv, 1990 när vi hade den svåra ekonomiska situationen, job-

bat i förvaltningen, så jag vet att man kan nog utan att ha den klar få en 

ganska bra uppfattning om hur man kan komma till rätta med resursföränd-

ringar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Inom Ålands Försöksstation anser man att man sysslar med en 

viss form av tillämpad forskning, självklart inte grundforskning. Samma 

uppfattning har man inom sjöfarten inom Ålands Högskola och inom andra 

sektorer som är specifikt väsentliga för åländskt näringsliv. Det är tillämpad 

forskning man sysslar med. Så stor skillnad är det inte. Jag förstod att Cen-

tern vill dra ner det ena men inte det andra. Det blir därför en intressant när-

ingspolitisk prioritering som vi hör.  

När det gäller personalförsörjningsplanen, om det ska vara en plan så ska 

den innehålla ett resonemang om hur och när folk går i pension på ett ställe, 

det kan resultera i förändringar på andra ställen osv. Menar ltl Lindström att 

det kommer att föreligga en sådan plan till budgeten 2010? 

Ltl Henry Lindström, replik 

Talman! När det gäller Ålands Försöksstation och den försöksverksamhet 

som bedrivs där så har jag inte sagt att den ska vara oförändrad. Det behöver 

naturligtvis ses över, liksom all annan verksamhet. Man har pratat om, att 

man skulle inlemma verksamheten under någon annan organisation, den 

förändringen tycker jag inte borde vara aktuell här.  

När det gäller personalförsörjningsplanen har jag, i o m att jag inte är in-

satt i landskapsregeringens dagliga arbete på det sättet, svårt att bedöma hur 

långt man har kommit i det arbetet. Därför kan jag inte bedöma hur det ar-

betet enbart behöver ligga till grund för budgeten 2010.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Finansutskottet gör en korrekt bedömning, det har vi alla kunnat 

konstatera redan i remissen, att den ekonomiska finansiella krisen på Åland 

primärt har drabbat landskapsregeringen och självstyrelsens förvaltning. Inte 

kommunerna ännu särskilt mycket, och inte ännu företagen särskilt mycket. Där-

emot med full kraft och långsiktigt landskapsregeringen. Det är det ekonomiska 

problemet här i landskapet. Vi håller med om att det erfordrar ödmjukhet att ta 

sig an den svåra situationen. Det räcker inte med ödmjukhet, det fordrar också 

ansvar. Man måste kunna göra en beräkning av hur den långsiktiga inkomsten ser 

ut för landskapet. Finansutskottet har gjort ett försök men det har inte blivit sär-
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skilt långsiktigt. När det gäller den stora klumpsumman talar man blott om de 

närmaste åren, man gör ingen utredning över hur statens beskattning läggs upp 

framöver och därmed hur statens inkomster kommer att utvecklas över en lite 

längre period utöver den finanskris som förhoppningsvis räcker ett par år. Det be-

tyder att vi inte egentligen vet något mera än i remissen om möjligheten till att 

bringa budgeten i balans på medellång sikt. Till den delen är jag besviken på fi-

nansutskottets betänkande. Det var på något sätt grunden för hur man ska klara 

av det budgetläget som landskapet är i. Det som vi i samband med ordinarie bud-

geten gav landskapsregeringen i uppdrag, från lagtingets sida, att skapa en lång-

siktighet i budgeten så att man kunde ha landskapsfinanserna i balans, så snart 

som möjligt.  

Landskapsregeringens framställning innehöll en massa ”att” satser, att man 

skulle göra det och det, mycket lite ”hur”, och ännu mindre ”när”. Ett exempel på 

hur och när skulle vara när det gäller personalförsörjningen, den mycket viktiga 

personalförsörjningsplanen. Det stod klart redan för ett halvår sedan. Nu har den 

tiden gått, sex månader. Jag har idag hört mig för, hur långt man har kommit, det 

är inte särskilt långt. Det är den kartläggning som startades redan tidigare över 

pensionsavgångarna och något till. Själva åtgärdsplanen har man väldigt långt till. 

De uppgifter jag har fått ger underlag för att bedöma att det inte kommer att före-

ligga till höstens budgetbehandling, en sådan plan. En orsak till att det inte gör 

det är att den politiska landskapsregeringen inte har givit prioriteringssignaler. 

Det här sade vi i samband med remisserna, att det är väsentligt att den politiska 

ledningen gör det och därför ställde vi vårt hopp till finansutskottet. Det kom inte 

heller därifrån någonting. Vi har egentligen inte vunnit något substantiellt på sex 

månader. Vad ska då hända de följande sex månaderna? Och de följande sex må-

naderna? Här skjuter man problemen framför sig och har svårt att komma till 

skott. När vi talar om personalen och de förändringar som behöver ske där, så 

kommer det här gamla 50-tals och 60-tals spöket upp att man ska avskeda män-

niskor. Det är ju inte det som det är frågan om, utan det är frågan om att göra om-

fördelningar, utnyttja pensionsavgångarna och möjliggöra till privata initiativ. 

Stora delar av landskapsförvaltningen kan också skötas av samma personer i 

framtiden men som egna företagare. Det är också en väsentlig del av en personal-

försörjningsplan i kombination av en strukturförändringsplan för den stora of-

fentlig sektor vi har idag.  

Vi har på ÅHS kunnat avsluta resonemanget om det första privatiseringskon-

traktet när det gäller att utnyttja operationsavdelningarna. Man kan sedan gå vi-

dare med sådant för att se hur man bättre kan sköta vissa saker, på privat håll. 

I ett budgetarbete, om man inte från politisk sida säger ”hur” och ”när”, då 

skjuter man åtgärderna framför sig. Att komma med önskemål om att ni ska spara 

2 %, ni ska spara 3 %, ni ska spara 5 % och ni ska spara 10 % det är inte politiskt 

ansvarstagande att ge uppdraget åt någon annan, åt tjänstemännen i det här fal-

let, att jobba med det som är en utav politikens viktigaste arbetsuppgifter. Resul-

tatet av det blir att man inte vet vad som ska hända. Man väntar och man utreder.  

Från Frisinnad Samverkans sida presenterade vi, före tilläggsbudgeten kom hit, 

en lista på inbesparingar på 30 miljoner per år ungefär. Nå, vi var medvetna om 

att det är ingenting som man gör år 1, men man gör en hel del år 1. Man gör lite 

till år 2 och år 3. I den listan fanns en beredskap till ett politiskt ansvarstagande 

bakom, trots att vi sitter i oppositionen. En del av det tog finansminister Perämaa 

till sig och har redovisat att han åtminstone själv vill arbeta med det. Samma gäll-

er trafikminister Karlsson.  
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Summa summarum, herr talman, får jag nu känslan av att vi har en förvaltarre-

gering. Liberalerna och Centern är förvaltarpartier. Vi minns alla behovs- och re-

sursplanen som fick bakläxa här i lagtinget. Det är klart att man hade behövt en 

uppdaterad behovs- och resursplan istället för den luddiga ram för 2010 som 

landskapsregeringen presenterar. Det tyckte man säkert själv också att det hade 

varit bra med en behovs- och resursplan.  

Finansutskottet har inte hjälpt till särskilt mycket i det här arbetet att säga 

”hur” och ”när”, ”vem” och ”vad”. Det är de här ”att” satserna som gäller fortfa-

rande. Man ska försöka, man säger t.ex. att 130 anställda ska bort, det kan vi alla 

säga. Jag kan säga 10, 40, 70 eller 250. Det är helt ointressant vad jag säger. Det 

är om jag visar på vägen, hur jag ska nå till ett sådant resultat som är det viktiga. 

Med tanke på den personalförsörjningsplan som nu antagligen kommer som stöd 

för budgetarbete till hösten, så kommer man inte heller under hösten att kunna 

säga ”hur”. Det blir ”att” satser igen.  

Vi ska komma ihåg att det är landskapets finanser på Åland som är de proble-

matiska, inte egentligen andra sektorers finanser ännu i dagsläget. Det skulle ha 

varit väsentligt att det hade kommit bättre svar. 

Vi hade ganska många önskemål, när ärendet remitterades till finansutskottet, 

närmare bestäms nio stycken, något svar har kommit, mycket saknas.  

Här några korta synpunkter på en del av frågorna, trots att tiden inte är förbi, 

men något överstigen. Jag ska se om jag kan sammanfatta det här.  

Finansutskottet skriver om rättschefsfunktionen att den ska utvecklas i en justi-

tiekansler riktning, som jag förstår det. Med andra ord, ha en oberoende position i 

förhållande till den politiska ledningen. Då kan det inte vara en rättschefsfunk-

tion, den ska direkt arbeta i förhållande till avdelningarna. Man måste bestämma 

sig här. Avser man att det ska vara en justitiekansler funktion och att rättsupp-

följningen ska följas med befintlig personal på de olika avdelningarna? En JK 

funktion ska kontrollera att de förslag, som kommer från olika avdelningar som 

landskapsregeringen arbetar med, följer lag och förordning. Det går inte att kom-

binera de här två funktionerna.  

När det gäller tillsättande av styrelsen för ÅHS och överhuvudtaget skrivning-

arna om ÅHS, så vill jag säga att där är jag överens med finansutskottet. Det är en 

förändring jämfört med det som landskapsregeringen skrev i sin tilläggsbudget. 

Det är ett steg åt rätt håll för landskapet om man följer finansutskottets resone-

mang och inte landskapsregeringens resonemang.  

När det gäller privatiseringen av två linjer, som vi motionerade om, i skärgårds-

trafiken, på sid. 4 finns det ett resonemang om det i finansutskottets betänkande. 

Man skriver att det är ett sådant komplext problem att privatisera den här linjen i 

Brändö och att privatisera den nya Föglöfärjans drift, att det måste ytterligare ut-

redas. Det är ett så omfattande problem, men inte är det ju det! Det är ju färdigt 

utrett i stort sett. Inte behövs det några nya utredningar, det är bara till att 

genomföra, om man vill politiskt. Vill man inte politiskt så skriver man att det ska 

ytterligare utredas, osnyggt. Det är bra att man konstaterar här, så kanske vi slip-

per den diskussion framöver, att fartygen fortsättningsvis, i huvudsak, ska ägas av 

landskapet för att säkerställa kvalitet.   

Det är också bra det man skriver om polisens verksamhet att även vid kraftig 

neddragning av polisens verksamhet så räcker resurserna till för vårt samhälle. Vi 

torde vara nordens polistätaste region. Med organisationsförändringar ska man 

kunna sköta både fasta Åland och skärgården.  
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När det gäller pensionsfonden för vi ett liknande resonemang som reservanten 

Gunell. Jag ser också på sid. 6 i finansutskottet betänkande att man egentligen gör 

det själv också. Man oroar sig för pensionsfondens framtid med den nya inrikt-

ning som nu är uppdragen. Vi hoppas att den bara är tillfällig och att man därför 

återgår till den tidigare ordningen.  

En förvånande skrivning, i finansutskottet betänkande på sid. 6, är om Ålands 

penningautomatförening där man avslutar med att utskottet betonar vikten av en 

tydlig ägarpolitik från landskapsregeringens sida. Det skulle tyda på att en tydlig 

ägarpolitik inte föreligger idag till alla delar. Det är lite katastrofalt med tanke på 

penningautomatföreningens enorma samhällsekonomiska betydelse i landskapet, 

om ägarpolitiken är otydlig.  

Bostadslånen har vi diskuterat i samband med repliker här. Jag tycker det är 

märkligt att man från finansutskottet nu säger att landskapsregeringen är en vik-

tigare bank för hyresbostadsbyggandet i landskapet än vad våra lokala banker är. 

Med det ränteläget idag för bostadskrediter, mellan 2-3 %, är det synnerligen 

förmånligt. Tycker man att räntorna framöver blir för höga så kan man ge ränte-

stöd för att hålla nere hyrorna. Att syssla med ren ”banking” kan dessutom kan 

snedvrida konkurrensen mellan olika aktörer. Jag vet att det finns många privata 

som skulle vilja bygga privata hyresbostäder. Det har inte kunnat konkurrera med 

de offentliga bolag som sköter den verksamheten i Mariehamn p.g.a. de stora sub-

ventioner inkluderande landskapets andel i de subventionerna som har givits. 

Därför har vi då fått mindre hyresbostadsbyggande, än vi skulle ha fått, om vi 

hade drivit en annan politik. En mera marknadsekonomisk politik.  

Slutligen när det gäller näringspolitiken, där är vi väldigt besvikna över det som 

finansutskottet skriver. Det är klart att Näringsavdelningen kan göra de bespa-

ringar som fanns angivna i tilläggsbudgeten. Det enda man egentligen skriver om 

näringspolitiken, i det läge som vi nu är i, är de kvinnliga företagarna, vilket vi 

inte har något emot det, förstås. Men det skulle ju fodras en expansion och en ak-

tiv näringspolitik som behöver stöd i budgeten. Man skriver sedan om att man ska 

höja standarden i stugorna för turism. Var har visionerna tagit vägen? Vart har 

utvecklingsfrågorna tagit vägen? Har det ingen betydelse det som tankesmedjan 

och AICIS gör när det gäller utvecklingen av alla näringar utgående från ett miljö-

tänkande för Ålands del. Använda miljöpolitiken såsom en ekonomisk utveck-

lingsmotor för landskapet i vår produktion av både varor och tjänster. Vart har 

det tagit vägen? Inte fanns det i den ordinarie budgeten och inte finns det här. Jag 

tror att regeringspartierna har orsak att fundera över sin näringspolitik riktigt or-

dentlig. 

Herr talman! Jag hade mycket mera att säga men jag ber att få återkomma i ett 

annat anförande till ett resonemang kring de reservationer och de förslag som in-

går i reservationerna som delvis är från Frisinnad Samverkans motioner. Jag 

tackar ltl Sundman för det stöd som vi i finansutskottet har fått till den delen.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag kan inte låta bli att ha en känsla av besvikelse över ltl Roger 

Jansson. Det är hemskt mycket negativism, som präglar hans inlägg i de här 

debatterna. Med tanke på hans anförande är det ett par saker jag vill säga. 

Jag skulle vilja att ltl Jansson nu redogör för hur landskapets intäktssida 

kommer att se ut varje år framåt under den kommande tio års period.  
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Det är uppenbarligt att det är viktigare, för ltl Jansson, med metoder och 

tidtabell att beskriva dem, än att kunna se hur effekter och verkningar för de 

enskilda ålänningarna ser ut.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag kämpar med det här att försöka vara så positiv som möj-

ligt. Men när man diskuterar den här typen av frågor och gör bedömningar 

av den här typen av dokument så är det inte så rysligt enkelt. Det kan lätt bli 

lite gnälligt. Jag tycker att Sjölund till den delen kan komma ihåg sin tid i 

oppositionen. Det var nog gnälligt rysligt det. Jag vill tacka för förtroendet 

att jag skulle besitta den kunskapen redan nu så här rakt upp och ner i en 

replik att förklara hur statens ekonomi kommer att utvecklas de närmaste 

åren. Jag har en hel del kunskap om det, eftersom det är ett av mina stora in-

tressen här i livet att studera sådant. Jag kan naturligtvis spekulera kring 

det, men jag har inte utredningsapparaten bakom mig. Jag kan inte göra det 

på samma sätt som en ansvarsfull regering kan göra. Jag skulle kunna göra 

det om jag satt i regeringsställning.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Det är väldigt pretentiöst att erbjuda sig att, med hjälp av ut-

redningsresurser, faktiskt kunna bestämma hur statens och landskapets in-

komster ser ut om tio år. Jag har också ganska stor insikt i hur den här sam-

hällsekonomin fungerar och också hur prognoser görs, men jag skulle inte ta 

på mig något sådant uppdrag. Det är orimligt att kräva att landskapsreger-

ingen, finansutskottet eller ens staten ska kunna komma med precisa upp-

fattningar om hur inkomsterna kommer att utvecklas. Det är klart man kan 

göra kvalificerade gissningar. Man kan naturligtvis bygga scenarier på alter-

nativ, d.v.s. normal utveckling, plus och minus. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi har ingen orsak att vara barnsliga här i lagtinget. Det är ju 

ingen som kan bestämma hur statens utgifter ska se ut vilket ltl Sjölund på-

stod att jag skulle kunna göra. Det är så att varje ansvarfull samhällsförvalt-

ning ser till att bedöma inkomstmöjligheterna framöver. Statens budget är 

alldeles fullbelamrad med den typen av resonemang på kort-, medellång- och 

på lång sikt.  Det är ett ansvar för sittande landskapsregering och även för 

sittande finansutskott att göra samma bedömningar utgående från så mycket 

fakta som man kan samla på sig. Hur ska man kunna bedöma hur den lång-

siktiga kostnadsnivån ska vara i landskapet, om man inte har en uppfattning 

om hur den långsiktiga inkomstnivån är, särskilt med vårt enkla klump-

summesystem? 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Till skillnad mot föregående talare så har jag en seriös replik 

när det gäller ltl Roger Janssons anförande. Det handlar om rättschefsfunk-

tionen där utskottet skriver att den ska vara politiskt oberoende. Det betyder 

inte att den ska jobba med politiska frågor tillsammans med politiker utan 

det betyder att anställningsgrunderna ska vara sådana att den inte är bero-

ende av politiskt förtroende som idag är fallet med förvaltningschefen som 

kan friställas bara förtroende sviktar från landskapsregeringen. Det i sig kan 

vara lämpligt att ha sådan anställningsgrund för förvaltningschefen men den 

här rättschefsfunktionen bör vara på en tjänst som är omöjlig att göra sig av 

med, bara för att den tolkar lagen lite obekvämt. Det ser jag som en brist, 

ingen kritik mot befintlig förvaltningschef och det systemet men dock själva 

rättchefsfunktionen bör vara oberoende. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den preciseringen. Det här resonemanget är då up-

penbarligen inget resonemang om behovet av en justitiekansler funktion i 

förhållande särskilt till landskapsregeringen men förvaltningen som helhet 

och satellitverksamheterna i landskapsförvaltningen. Det är enbart ett reso-

nemang kring rättschefsfunktionen. Har vi inte väldigt mycket juristtjänster? 

Både på avdelningar och centralt på kansliavdelningen, vid sidan av förvalt-

ningschefen, som har det dagliga ansvaret att se till att lag och förordning 

följs. Mitt minne, när jag satt i landskapsregeringen, är att alla tjänstemän 

hade det här ansvaret på sig, varenda en. Det är bara fråga om att varje land-

skapsregering ska utkräva det ansvaret i varje fråga.     

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det stämmer som ltl Roger Jansson säger, det finns juristtjäns-

ter. Det handlar inte om att man måste anställa nya människor, tvärtom. Det 

handlar om, som utskottet erfar, att man försöker samordna flera juristtjäns-

ter till en enhet. Den enheten skulle sköta delvis det här för hela förvaltning-

en, och framförallt fungera som JK fungerar för Finlands regering och över-

vaka regeringens laglighet före beslut tas. Sedan också preventiv rättsäkerhet 

som man har normalt i ett beslutsfattande, beroende på vad det handlar om 

för beslut. Den person, som har den uppgiften, bör vara anställd på ett så-

dant sätt att den inte kan missta sin tjänst p.g.a. politiska åsikter. Det kan ju 

bli lite obekvämt ibland för politiker om lagen inte tillåter en till att göra nå-

got, det vill åtminstone jag ha bort.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tackar ltl Roger Jansson för det beröm man ges på 

vissa punkter, trots allt. Vi har försökt göra vårt bästa, vi har inte lyckats på 

alla punkter vilket jag också försökte få fram i mitt anförande. 

När det gäller ekonomin, det är ett enkelt klumpsummesystem, ja, men vi 

är också besvikna i finansutskottet över att vi inte har lyckats knäcka den här 

koden till hur det kommer att gå. Eftersom det är beroende av Finlands eko-

nomi i första hand och hela världens. Vi har inte lyckats, vi har ingen större 
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utredningsapparat. Jag tror att även om vi hade haft flera, hade det blivit 

svårt att hitta den koden.  

Det här med privatisering av sjötrafiken, där menar vi att man måste ut-

reda vidare hur och om man ska bolagisera. Däremot uttalar vi klart och tyd-

ligt att man bör sätta igång att konkurrensutsätta.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack för de preciseringarna. Det blir svårt att veta hur mycket man ska dra 

ner landskapskostymen, hur mycket den ska minskas om man inte gör nå-

gorlunda säkra prognoser på de framtida inkomsterna, så länge vi är inne i 

det här systemet som vi är. Det blir gissningar, det blir lätt det resultat i hu-

vudfrågan som vi nu diskuterar, landskapets ekonomi framöver, hållbarhe-

ten i det. Det blir ganska lätt att tro när man läser det här betänkandet att fi-

nansutskottet hoppas på att det ska gå bra. Vi har inte brytt oss om att ta oss 

an erforderliga strukturförändringsfrågor och den typen av konkreta ”hur” 

diskussioner, utan vi hoppas att det ska gå lite bättre än vad man har trott.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, gissningar ltl Roger Jansson, vi tyckte inte att vi kan 

komma fram med gissningar. Ska vi lämna några nya siffror så måste vi ha 

ett underlag för det. Det har vi inte lyckas få fram. Vi har fått en massa olika 

signaler, positiva och negativa, att det kan inträffa och det kan inträffa, men 

vi har inte lyckats sammanväva det här till en prognos som vi vågar presen-

tera för lagtinget. Därför finns den inte där, det sade jag. Vi är ledsna över 

det. Läget är nu sådant.  

När det gäller skärgårdstrafiken igen, där sade jag också i mitt anförande 

att en bolagisering kunde vara ett bra sätt för att konkurrensutsätta verk-

samhet. Vad beträffar sjötrafiken så är det fullt möjligt redan med nuvarande 

organisation att driftprivatisera både linjefärjor och övriga färjor. Det här 

måste ltl Roger Jansson ta till sig, det är det vi menar. Vi tycker inte att vi har 

fått tillräckligt med underlag när det gäller omorganisationer, där måste 

landskapsregeringen komma med mera.     

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack för det. När det gäller den första frågan så finns det i statsrådets bud-

getförslag till riksdagen och riksdagens beslut ganska långtgående underlag 

kring statsbeskattningen och hur den ska utvecklas. Beaktande av den total-

ekonomi man också redogör för, finns det en ganska klar linje på hur statens 

totala inkomster kommer att förändras och minska i förhållandet till det 

klumpsummesystem vi har. Nog finns det hjälp utifrån också att få när det 

gäller den här typen av kalkyler. Annars är jag glad för det här meddelandet 

om finansutskottets uppfattning. Jag har lite svårt att läsa det ur betänkan-

det att man uppenbarligen nu kan, utan ytterligare utredningar annat än det 

praktiska, driftprivatisera linjer annat än linfärjor. Det blir intressant, när vi 

kommer till detaljbehandlingen sedan och de finansmotioner som föreligger, 

att se hur vi där kan nå resultat.   
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Några ord om det sista som ltl Jansson anförde. Jag är person-

ligen övertygad om, att om miljöarbetet ska bli framgångsrikt, kan man inte 

enbart syssla med det i form av idealism, utan att man måste kunna föra över 

det arbetet i näringslivet så att man skapar arbetsplatser och tjänar pengar 

också på åtgärder som gynnar miljön samtidigt. Ltl Jansson sade att det inte 

fanns något i den ordinarie budgeten om det, i förhållandet till AICIS och det 

arbetet som utförs också i förhållande till tankesmedjan. Det fanns ett anslag 

där, som nu har lett till att landskapsregeringen medverkar i det arbetet, där 

har jag en målsättning att vi ska kunna uppnå det, tillsammans med AICIS. I 

den ordinarie budgeten fanns den här tanken, landskapet är med.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tackar särskilt för preciseringen, den visar att vi tänker lika 

när det gäller möjligheterna att använda miljöutveckling för att expandera 

och utveckla det åländska näringslivet, särskilt inom tjänstesektorn men 

också exportverksamheter och inom den producerande varusektorn i viss ut-

sträckning. Det ska bli intressant att se hur näringsministern och Näringsav-

delningen jobbar vidare också på sitt håll med de här frågorna och presente-

rar förslag här i lagtinget. Vi har ju inte sett dem ännu åtminstone. På när-

ingssidan har det ju varit ganska mycket småsaker, som det också sades i fi-

nansutskottet betänkande. Primärnäringarna har varit centrala. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag är övertygad om att just ett näringsliv och arbetsplatser 

kopplade till åtgärder som gynnar miljön och samtidigt skapar bilden av att 

Åland är ett föregångsområde inom miljöarbetet. Det kommer att gynna hela 

vårt samhälle. Därför har landskapsregeringen också gått med i det här sam-

projektet med näringslivet via AICIS. I samband med de ev. äskande om an-

slag för att driva projektet i mål, det avser ju att vara i några år, så kommer vi 

säkert att diskuterar den här frågan vidare. Sköter vi de här sakerna rätt, kan 

det här bli ett näringsben, ett fundament som kan vara av stor betydelse för 

Åland.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Trots att jag inte alls är med i arbetet med tankesmedjan och 

AICIS, annat än diskussioner om sjöfartens utveckling, så tror jag verkligen 

på de tankegångar som näringslivet tillsammans med förvaltningen och 

landskapsregeringen där för fram. Jag hoppas att inte de här stora utveck-

lingsfrågorna ska störas av olika former av krumsprång som har gjorts i 

sammanhanget.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Med tanke på tidtabellen ska jag föröka hålla mig lite kortare, det 

har ju varit en rätt avslagen debatt. Det är lätt att man blir uppgiven när man ser 

den ”låt gå” mentalitet som framskymtar i finansutskottets betänkande. Jag blev 

också lite bestört när jag hörde finansutskottets ordförande ltl Eliassons anföran-

de. Jag vill kommentera det först.  
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Den bakläxa, som finansutskottet gav enhälligt till landskapsregeringen på den 

ordinarie budgeten, det hör faktiskt till ovanligheterna, med tanke på vad jag sade 

om ”låt gå” mentaliteten. Kan det faktiskt vara så hoppfullt att man från reger-

ingsblocket är beredd att ta ansvar och inse att det inte längre går att skjuta de här 

frågorna framför sig? Det leder bara till mera problem i förlängningen. Eller blev 

man lurad på de här skrivningarna av oppositionens ledamöter? 

Dagens debatt tyder lite på att det kanske var alternativ två som gällde. Nu ska 

vi vara ödmjuka, nu ska vi vara eniga är det beslut som basuneras ut. När det gäll-

er eniga så är det väl att vi inte ska göra speciellt mycket nu.  

Ltl Eliasson sade att det inte är lätt. Det är klart att det inte är lätt. Vem är det 

som har sagt att det ska vara lätt? Det kan inte få vara lättja och oansvar som styr. 

Det blir inte bättre att skjuta det här framför sig, som flera talare också sagt. Det 

är klart att det inte är gjort över en natt, det är en lång process, därför är det ju 

ännu mer viktigt att man börjar så fort som möjligt.  

Den oro, som finns i det åländska samhället, kan man ha olika åsikter om. 

Finns det ett krismedvetande eller finns det inte? Det kan inte finnas, jag tror att 

ganska många ålänningar inte riktigt är medvetna om hur pass allvarligt det ser ut 

för landskapet Ålands ekonomi framöver. Det finns en oro i förvaltningen, jag tror 

inte att den oron blir mindre genom att man inte tar beslut, att man inte basune-

rar ut vad som gäller. Det sades att våra beslut sänder ut signaler i samhället. Jag 

tror också att icke beslut sänder ut precis lika mycket signaler som inte är bra. Det 

gäller att få fart på den här processen.  

De förhoppningar jag hade till finansutskottet på tilläggsbudgeten, som inte alls 

var det som lagtinget efterlyste, har kommit på skam.  Jag tycker det är skamlöst 

från finansutskottets ordförande Torbjörn Eliasson att säga att det inte är konkre-

ta förslag som oppositionen kommer med. Vi jobbar ganska mycket, jag jobbade 

väldigt mycket med den finansmotion vi presenterade. Vi gick igenom ÅHS, där vi 

gick genom avdelning för avdelning och pekade på sparförslag. Man kan inte ens i 

finansutskottets betänkande utläsa att den har behandlats överhuvudtaget. Jag 

minns också att det sades i bästa ”jultomtetonläge” att det var så bra finansmotio-

ner som hade lagts fram den här gången. De här skulle man verkligen titta på.  

Summan av kardemumman när det gäller de här övergripande så är jag lite be-

kymrad över vart vi faktiskt ska komma.  

Talman! Jag tänkte ta upp tre sakområden i betänkandet och två kommentarer 

med anledning av reservationerna. 

Det första är utvecklingen av den ekonomiska självstyrelsen. När det gäller 

klumpsummans vara eller icke vara, även om man tycker ibland att det kanske 

inte händer något inom den åländska politiken, nog har ju ändå kunskapen och 

bristerna blivit allt mera uppenbara med det system vi har idag.  I de debatter vi 

förde 2003 var klumpsumman så trygg och bra. Jag försökte förgäves peka på vad 

som kommer att hända när en lågkonjunktur drabbar den finska statsekonomin, 

utan att vi kan göra någonting. Vi kan bara stå och titta på. Den kunskapen har 

sjunkit in nu. Jag tycker att finansutskottet tassar lite kring het gröt när man vän-

tar på landskapsregeringens strategi för utveckling av den ekonomiska självstyrel-

sen. Man pratar också om att det är av största vikt att utveckla det ekonomiskpoli-

tiska instrument som redan finns inom självstyrelsens behörighet, kommunalbe-

skattningen i klartext. Om vi tänker efter, hur stort ekonomiskt rörelseutrymme 

finns det inom den kommunala sektorn? Det är ganska begränsat, sist och slutli-

gen. Man för också ett resonemang om att justera avräkningsgrunden, det har jag 

heller ingenting emot. Jag har själv flera gånger tagit upp att landskapet de facto 
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har kostnadsansvar för sådant som hör till rikets behörighet, om vi strikt följer 

självstyrelselagen. Jag har inget emot det. Om vi ska få ett ekonomiskt system 

som är anpassat till de förutsättningar som gäller i det här samhället, bör vi få 

över skatteinstrumentet. Jag har flera gånger frågat övriga partier rakt ut om det 

är någon som på fullt allvar tror att vi kommer att få den totala ekonomiska frihe-

ten, så länge vi är en del av Finland? Jag tror det inte. Det är därför vi driver den 

politik vi driver. Ingen är tacksammare än jag om någon kan förklara för mig, att 

ja, det kommer vi att få och det kommer att gå till på det här sättet. Alla har kun-

nat läsa i massmedia vad finansminister Katainen sade; att Åland ska ta över skat-

tebehövigheten verkar inte vara någon lysande ide, då ska det vara precis lika som 

det är i Finland. Den gamla centermannen Torbjörn Fälldin blev berömd för sitt 

uttryck; glöm det! Det var väl ungefär det som Vanhanen sade när det gäller över-

tagande av skattebehörigheten. Det här resonemanget om skatteövertagandet är 

ju tyvärr ganska långt en politisk teater, enligt mitt förmenande. 

Den andra frågan är pensionsfonden. Där håller jag helt och hållet med ltl Gu-

nell i sin reservation. Jag har också motionerat om de här tankarna tidigare från 

vår sida. För det första tillförs det mindre medel till fonden. För det andra börjar 

man ta ut ännu mera än vad man tagit ut tidigare. Det leder till att vi inom en 

ganska snar framtid måste betala pensionerna direkt över landskapets budget. 

Det är inte hållbart med det system vi har idag. Finansutskottet är ju väldigt nära 

de mycket kloka tankar som ltl Gunell för fram i sin reservation. Av någon out-

grundlig anledning vågar man inte följa tankarna fullt ut, det är jag lite förvånad 

över.  Här borde uttaget i fortsättningen inte ligga på mer än 50 %.  Det förslaget 

kommer att läggas från Socialdemokraternas sida, jag är den första som kommer 

att understöda det.  

Jag håller med det, som ltl Roger Jansson sade, att det är inte så lätt att vara 

glad när man ska diskutera finansutskottets betänkande, med risk för att jag också 

uppfattas som negativ. Jag håller med om resonemanget som majoriteten har, när 

det gäller tillbyggnaden av en fjärde våning på Självstyrelsegården. Ser vi på situa-

tionen ute i det åländska samhället finns det ett stort överskott på kontorsutrym-

men redan idag. Lågkonjunkturen spelar sin roll, IT byn har definitivt bidragit till 

att dränera den privata kontorsmarknaden. Skulle landskapet bygga en fjärde vå-

ning nu och plocka hem allt som man har utlokaliserat skulle det bli en oerhörd 

turbulens på den privata marknaden. Jag förstår inte resonemanget. I de flesta 

andra resonemang är vi helt eniga om att vi ska privatisera det som kan privatise-

ras. Det här är en alldeles ypperlig form av privatisering och ett av de få områden 

där vi faktiskt har lyckats lite. Då ska vi plötsligt sluta med det, centralisera allt 

och bygga till en fjärde våning. Bästa vänner i oppositionen, där förstår jag inte 

riktigt ert resonemang.  

När det gäller reservationerna, och mina två kommentarer om dem, så har jag 

egentligen varit inne på pensionsfonden. Det är onödigt att jag citerar det. Jag kan 

bara hänvisa till de goda formuleringar som ltl Gunell hade.  

Jag vill speciellt ta upp punkt 8, som jag hoppas man tittar på, i ltl Danne 

Sundmans reservation, åtstramning av budgetramar. Här är det en skillnad på 

hela 36 miljoner euro i ltl Sundmans förslag, det lyder; ”landskapsregeringen ska i 

budgetförslaget för år 2010 komma med förslag på nya budgetramar så att det ac-

kumulerade underskottet t.o.m. år 2012 om möjligt nedbringas till 50 miljoner 

euro”. Också det förslaget stöder jag.  



  

 Plenum den 29 maj 2009 kl. 09.30 785 

Det blir lite löjigt när finansutskottets ordförande säger att man har varit i stort 

sett eniga, det är lite detaljer som skiljer. 36 miljoner euro är en jättestor detalj i 

min ekonomiska värld! Tack, herr talman!      

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har sagt det många gånger förr. Jag tänkte ställa frågan 

igen, jag respekterar alternativet ett självständigt Åland. Det är något man 

kan utreda, man kan jämföra med andra områden. Jag har förvånat mig över 

att Ålands Framtid inte driver den frågan tydligt och konkret, utan man har 

alternativet med egen beskattning som är ett svårt alternativ i Finland med 

den mentalitet och ledning vi har. Min fråga är nästan en uppmaning, varför 

får vi inte detta tydliga alternativ? Vi har alltså möjligheten att reformera 

klumpsumman eller ta över skattebehörighet eller självständighet. De tre al-

ternativen finns. Jag vädjar om att ni ska bli tydligare och konkreta, då blir 

debatten bättre.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker det är en positiv replik i grund och botten. Det är också en väldigt 

positivt, för om jag uppfattat debatten rätt, tror jag att ltl Erland inte riktigt 

fullt ut stöder de strävanden vi har att Åland ska bli självständigt på sikt, 

men han säger att han respekterar det. Det är viktigt att vi kan respektera 

varandras åsikter.  

När det gäller det här att vara mera konkret. Vi tog för två sedan fram en 

totalbudget på vad det skulle kosta att driva det här samhället helt och hållet 

självständigt. Jag tror att ltl Erland är en av de få som kanske överhuvudta-

get har tagit del av debatten om det dokumentet och lite kommenterat det. Vi 

har tagit fram tre ganska omfattande publikationer om hur den här proces-

sen kunde gå till. Vi upplever det som väldigt svårt att få övriga partier att re-

spondera. Om ltl Erland har något tips om hur jag ytterligare ska bära mig 

åt, i o m att vi inte är så många kvar som kan tala för det här alternativet i det 

här forumet, så tar jag tacksamt emot det.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Man ska också se det positiva. Kan man tala med en röst, kan 

det vara starkare än när många olika röster talar.  

När det gäller självständighet så är det för mig, som för en majoritet av 

ålänningar, man måste övertygas. Jag låter mig gärna övertygas med argu-

ment. Om vi tar den här utredningen, som Ålands Framtid gjorde, så har jag 

sagt många gånger att det finns ett fundamentalt fel där, som stör mig åt-

minstone. Man säger att den sjöfartspolitik som Finland bedriver att det är 

ett nollsummespel. Det tycker jag är ett argument som inte håller. Man mås-

te gå vidare och verkligen syna vad det innebär med de här alternativen. Nu 

har vi ett meddelande på gång. Vi har tre tydliga alternativ, reformera 

klumpsumman, egen beskattning eller självständighet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det förstnämnda så tror jag att ltl Erland säkert har mycket 

mera erfarenhet från det liberala partiet än vad jag har. Det kan bli lite otyd-

ligt om man talar med många olika röster, speciellt nu. Jag tänker på MISE 

debatten osv.   
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När det gäller nollsummespelet och de sociala kostnaderna och skatterna 

så är det ett nollsummespel i o m att man betalar in pengarna och får dem 

tillbaka. Men det har funnits ett tankefel när vi lade fram den här statsbud-

geten, det ska jag öppet och ärligt erkänna. Vi uppmärksammade inte den 

subventionering som sker av sjömännens pensioner. Det torde vara en kost-

nad på 68 miljoner, om jag minns rätt. Den summan fanns inte med. Annars 

är resonemanget om ett nollsummespel korrekt enligt mitt förmenade.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag är lite inne på samma spår som förra ledamoten. Nu låter 

det som om vi ska bli självständiga för att vi då ska kunna ta över beskatt-

ningen. Det här är målet och vi ska uppnå det på det sättet. Det här blir för 

mig otydligt. Vad är det som säger att det är lättare att uppnå självständighet 

än att uppnå beskattningsrätten? Ltl Eriksson säger att om vi blir självstän-

diga så har vi beskattningsrätten automatiskt. Det är ju samma svåra process 

som ska göras oberoende. När det ändå är självständighet som är målet för 

ltl Anders Eriksson så borde man starkare argumentera för de fördelar och 

nackdelar som finns, så kan vi ha den diskussionen. Nu är det bara som en 

orsak till beskattningen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är ju känd retorik inom politiken att det alltid är bättre att ställa en mot-

fråga än att svara på den fråga som ställdes. Vad jag sade i mitt anförande 

var; tror någon att vi kommer att få den ekonomiska friheten, som vi vill ha, 

att vi tar över skatterna så länge vi är en del av Finland? Jag tror det inte, 

därför driver jag den politik jag driver. Men jag ser väldigt gärna att övriga 

som synbarligen tror det, säger hur det ska gå till, eller är det bara en politisk 

teater? Det skulle vara det intressanta att veta. Den dag vi har den ekono-

miska friheten, att vi bestämmer själva, har vi ekonomisk självständighet i 

varje fall. Det är det som är det primära för mig och för många andra för-

hoppningsvis, om vi ska kunna utveckla det här samhället. Då får vi ta ställ-

ning till från vår sida om det är värt att gå vidare eller inte.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Hur man uppnår utveckling? Det är politiskt dialog som gäller. 

I det här fallet, vad gäller behörigheter, är det två parter som ska enas om 

det. Det är två parlament som samtidigt fattar ett beslut om en förändring till 

den delen. Då måste man föra en politisk diskussion om den ekonomiska ut-

vecklingen. Den här landskapsregeringen gör just det, som ltl Anders Eriks-

son sade. Vi har diskuterat frågan här på Åland med finansminister Katainen 

och med statsministern. Givet är det så, att det inte är särdeles lätt och 

komma dit. Det gäller att ha en sådan situation att man kan föra en politisk 

dialog. Sedan ingår hela nuvarande system och ev. förändringar av skattebe-

hörighetssystemet, allt diskuteras givetvis samtidigt. Han man inte politisk 

dialog når man ingenstans.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sista håller jag med om, har man en politisk dialog så bör man också ha 

en politisk dialog som någon gång utmynnar i resultat. Inte bara att den stör-
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re parten säger hur det ska vara. Glöm det, som Vanhanen tydligen sade en-

ligt media igår, när det gäller skatteövertagandet.   

När det gäller den politik vi driver, nämndes tidigare bl.a. AICIS. När jag 

diskuterade med medlemmen i AICIS vetenskapliga råd, Baldakino, som är 

väldens största experter på autonomiutveckling, sade han att han hade kon-

staterat att i de områden där man inte fått någon utveckling över huvudtaget 

när det gäller ekonomi, så har den utvecklingen startat upp efter att själv-

ständighetsrörelserna har växt sig starkare. Då har moderstaten insett att nu 

går det inte att trycka ner dem mera, då kan det bli värre. Det kan vara värt 

att tänka på för många ålänningar.     

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller pensionsfonden tillhör jag utskottsmajoriteten 

som jag sade här tidigare i en replikrunda. Det gör jag för att jag är nöjd med 

den skrivning som finns i betänkandet. Man ska komma med den här planen 

i vilken kommande pensionsansvar, premiebetalningar, överföring från fon-

den och förväntade utveckling av fondkapitalet presenteras. Det som är spe-

ciellt med vår pensionsfond är att den kommer att fasas ut, avslutas. Det är 

samtidigt oroväckande när man byter politik att sätta in mindre och ta ut 

mer i fonden. Den här tidpunkten när fonden är slut kommer mycket tidiga-

re. Det är det jag vill ha fram i den här planen. När vi ser kurvorna kommer 

vi nog att ändra tillbaka till den politik som Anders Eriksson här förespråkar. 

Annars blir den summan som vi måste ta från budgeten alltför stor och 

kommer alltför snabbt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har förståelse för det där. Det gäller att syna systemet väldigt noggrant. 

Inte får jag svar på alla frågor när det gäller ev. reservationer heller. Det be-

kymrar mig att man höjer uttaget så mycket att man riskerar kommande 

pensioner för dags konsumtion, för att balansera upp landskapet budget. Det 

tycker jag inte är bra. Jag är lite förvånad över att ltl Sundman inte har stött 

det resonemanget fullt ut. Man ligger, som flera talare har sagt, ganska nära i 

finansutskottets betänkande. Men ändå så går man inte riktigt från ord till 

handling.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag kan förstå återigen, ltl Anders Erikssons resonemang, men 

det är fel att säga att man riskerar pensionsutbetalningar. Landskapets pen-

sionsansvar är absolut, oavsett om fonden i ett svep skulle utraderas har vi 

fortfarande det här pensionsansvaret, för pensionärerna är det absolut ingen 

skillnad. Däremot är det rätt, från Anders Eriksson, att säga att det här är fel 

sorts pengar att använda till konsumtion. Den här ökningen motsätter jag 

mig, jag tror att när vi får se den här fondutvecklingen presenterad, kommer 

vi alla att komma fram till att vi inte kan ta de här pengarna och använda i 

konsumtion. Vi måste gå tillbaka till den förra politiken, annars kommer den 

här fonden alltför snabbt att ta slut och vi kommer att få en alltför stor post 

att ta direkt över budgeten. Vi måste ändå betala ut pensioner, det är det för-
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sta åtagandet. Vi måste då spara in på annat om vi inte har råd med pen-

sionskostnaderna.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller landskapets pensionsfond får man väl ändå tacka sin lyckliga 

stjärna eller ge en eloge åt dem som har hand om förvaltningen. Om man 

jämför med nedgångar i andra sammanhand i olika placeringsfonder, så har 

ju nedgången inte varit så illa som det kunde ha varit. Man har klarat sig 

ganska bra. Min uppfattning är att om man har samma skickliga förvaltning 

så borde kurvan vara ganska bra stigande, om man tittar tillbaka. Det blir fel 

om man tar dessa medel för daglig konsumtion. Där upplevde jag att ltl 

Sundman och jag var eniga. Kanske vi med gemensamma krafter, innan det 

här är slut, kan stöda ltl Gunell i sitt välgenomtänkta förslag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Trots att ltl Anders Eriksson kallade mig för skamlös så 

vill jag ändå tacka för det beröm vi fick på en punkt i vårt betänkande, fjärde 

våningen på Självstyrelsegården. 

Jag förvånar mig faktiskt mycket över det som ltl Anders Eriksson sade 

om skatteövertagandet. Han kallade det för en politisk teater, en politisk tea-

ter, det medverkade han tydligen själv i. Med tanke på hans målsättningar 

ställer jag mig mycket frågande till det här. Jag ska svara på frågan. Jag tror 

att det är möjligt att utveckla den ekonomiska självstyrelsen. Jag tror det.  

Det går inte heller över en natt, vi får jobba på.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det första, sade jag nog inte att ledamoten var skamlös. Jag 

sade att det var skamlöst att säga att man från oppositionens sida inte har 

lagt några förslag. Sitter man två nätter och skriver på en finansmotion så är 

man kanske lite barnslig när man förväntar sig att den åtminstone kunde få 

någon motivering till varför den inte behandlades överhuvudtaget. Med tan-

ke på det som sades att finansmotionerna var så bra. Därav en viss frustra-

tion, när man får höra att man inte lägger några förslag.  

När det gäller övertagande av beskattningen, ja, ltl Eliasson säger att han 

tror att det ska gå. Jag säger att jag inte tror det. Jag kan inte se hur det ska 

gå till. Har inte ltl Eliasson noterat vad Finlands finansminister och statsmi-

nister säger? Vi alla borde veta att det ligger till precis så här.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, om det är politisk teater. Vad är då ltl Anders Eriks-

sons stora mål här i livet med sin politik? Jag bara ställer mig frågan. Jag har 

uppfattat det på det sättet att Ålands Framtid har deltagit seriöst i det arbe-

tet, i parlamentariska skattekommittén osv. Det här är nu fortsättningen, det 

nämner vi också i vårt betänkande. Det finns en väg, nu ska vi utnyttja alla 

utredningar som har gjorts. Vi har nu senast ÅSUB utredningen, vi har Ros-

lin utredningen, vi har mycket. Landskapsregeringen kommer med ett med-

delande till hösten, där vi får diskutera utvecklingen av den ekonomiska 

självstyrelsen. Jag tror att det är möjligt. Det går inte direkt, men det går via 
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politiska överläggningar. Sakta men säkert ska vi kunna utveckla det. Jag 

tror på det. Nu har jag svarat också på den frågan.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller utredningar, så har vi utredningar sedan länge som har visat 

att möjligheterna finns. Den ekonomiska kraften finns i det här samhället att 

vi kan runda det med en egen beskattning utan att vi i likhet med Färöarna 

och Grönland skulle behöva några allmosor från moderlandet. Den situatio-

nen borde också vara viktig från finsk sida att notera. Vi behöver inte sup-

port, vi klarar oss själva. Den här senaste utredningen som kom gav igen 

svart på vitt, svar på att den ekonomiska kraften finns. Det är bara en poli-

tisk fråga om man verkligen vill stå upp för det här och driva frågan konse-

kvent.  

När det gäller det som statsminister Vanhanen sade igår, jag skulle kunna 

förstå det om man skulle behöva betala hälften, som det har varit i Grön-

lands fall, en tredjedel som det har varit i Färöarnas fall, i statsunderstöd för 

att samhället ska rulla. Det gäller inte för Åland, men man vill inte tappa den 

ekonomiska kontrollen över Åland.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Diskussionen avbryts här och återupptas vid nästa plenum, mån-

dag 1.6 kl. 12.00. 

 

Remiss 

2 Landskapsregeringens framställning med förslag i syfte att säkerställa landskapets re-
servelkraftsförsörjning (FR 20/2008-2009)  

3 Landskapsregeringens framställning om landskapsgaranti till säkerhet för lån till 
Kraftnät Åland Ab (FR 21/2008-2009)  
Talmannen föreslår att båda ärenden remitteras till finansutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Eftersom ärendena nära ansluter sig till varandra föreslår talmanskonferensen att gemen-

sam diskussion om dem tillåts. Sedan den gemensamma diskussionen avslutats remitteras 

båda ärenden till utskottet. Väcks förslag om bordläggning avser bordläggningen båda ären-

den. Kan det föreslagna förfaringssättet godkännas? Godkänt! 

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Landskapsregeringen ger ett förslag vars syfte är att säkerställa re-

servelkraftsförsörjning. Kraftnät Åland Ab har systemansvaret och är Ålands 

stamnätsbolag med systemansvar för el i landskapet. Med det ansvaret måste de 

se till att detta sker och att vi har en trygg el leverans i landskapet. Bolaget ägs av 

landskapet, Mariehamns stad, Ålands Elandelslag, Ålands Energi Ab samt några 

kommuner i skärgården, Kumlinge, Sottunga, Föglö samt Ålands Producentför-

bund. Här finns ett tydligt offentligt intresse bakom ägarstrukturen.  

Den reservkraft vi har idag, och vissa delar av den speciellt, håller på att föråld-

ras. Avsikten är man ska börja fasa ut delar av den, det gäller den äldre turbinen 

plus några dieslar. Då kommer vi i en situation där man måste göra nyinvester-

ingar för att trygga reservelkraften i framtiden.  
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Det faktum att vi bara har en anslutning via kabel till vår omgivning, kabeln till 

Sverige, betyder att risken i samband med skada är stor, när det gäller att hålla 

våra konsumenter och vårt näringsliv med elkraft.  

Sammantaget, med tanke på behov av andra investeringar för att trygga reserv-

kraften, behovet av att ha en väldigt säker el leverens till våra konsumenter, andra 

kostnader i förhållande till denna kostnad och miljömässiga skäl, anser land-

skapsregeringen att en likströmsförbindelse till Finland är det bästa alternativet, 

beaktat alla olika delar, även om kostnaden för den är oerhört dyr.  

Som framgår ur förslaget beräknas kostnaden för likströmsförbindelse till Fin-

land, som mest kunna utgöra 125 miljoner euro, vilket är ett gigantiskt belopp i 

förhållande till de resurser landskapet har via landskapsbudgeten. Det är även ett 

mycket stort belopp i förhållande till den betalningskraft som våra konsumenter 

som helhet har. Därför är det synnerligen viktigt att vi ska försöka utnyttja de 

möjligheter som självstyrelselagen ger, att vi kunde få en del av finansieringen via 

ett extra anslag från staten.  

Därför har vi givit förslag att lagtinget ska anhålla hos Ålands delegation om 40 

% av investeringen, maximalt 50 miljoner euro. Sedan finns det förhoppningar 

om, och kanske möjligheter till, att den här bruttoinvesteringen på 125 miljoner 

euro kunde bli något lägre i rådande ekonomiska situation, där råvaror är billigare 

och investeringar kan tyckas förverkligas billigare än under högkonjunktur. Det 

återstår att se när man kommer så långt att man kan ta ställning till offerten. Går 

finansieringen väl, finns det möjlighet att man skulle teckna avtal med ev. entre-

prenörer i början av nästa år.  

Det finns andra fördelar med reservelkraftsförsörjningen. Det ger kanske inte 

obegränsade men det ger betydligt större möjligheter för ytterligare en etablering 

av vindkraftsparker på Åland. Även om de nu planerade projekten kunde klara av 

att anpassas till elnätet utan denna investering. Det ger ytterligare möjligheter. 

Det har förts fram att den här kabeln kunde utgöra en del i ett elnät på Öster-

sjönivå som tryggar elsäkerhet, som hjälp mellan länder och nationer. Det förs 

fram från riks håll att den här kabeln är bra just på den här platsen. Det kan med-

verka till ett elsäkerhetsnät i Östersjöområdet.  

Sammantaget anser landskapsregeringen det här vara det absolut bästa alter-

nativet.   

Som jag sade tidigare, medför en sådan här satsning kostnader för enskilda 

konsumenter. Kostnaden bli lägre om vi lyckas få detta extra anslag. Vi får andra 

kostnader av andra investeringar om inte det här förverkligas. Det är svårt att ex-

akt bedöma hur.  

Angående stödets förhållande till EG-rätten, anser landskapsregeringen att den 

frågan reddes ut i samband med tidigare motsvarande investeringar. Vi tror inte 

att komplikationer ska uppstå till den delen. Landskapsregeringen ska givetvis, 

som sig bör, informera kommissionen om de stödåtgärder som ev. beviljas Kraft-

nät Åland Ab. Det om den framställningen.     

Landskapsregeringen äskar också om att lagtinget ska bevilja landskapsgaranti, 

till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab, för några projekt som beskrivs i den 

andra framställningen, till ett belopp som uppgår till 2,3 miljoner euro utöver det 

som lagtinget har beviljat förut. Det här sammanfaller med tidigare praxis där av-

sikten har varit att ge säkerhet för att kunna hålla nere lånekostnaderna, för att 

där igenom kunna hålla ner konsumentpriserna, i den mån det är möjligt.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Den här likströmskabeln till Finland var upp under debatt re-

dan för många år sedan. Ett motiv för investeringen var utvecklandet av 

vindkraften på Åland. Finansutskottet, i samband med den ordinarie budge-

ten, bad landskapsregeringen att utveckla räntestödet så att man faktiskt 

skulle kunna gå vidare med vindkraftsprojektet. Nu har jag förstått att det 

har man inte gjort. Vindkraftsentreprenörerna som då var intresserade har 

inte gått vidare i sina projekt.  

Kan minister Perämaa kasta lite ljus över den här utvecklingen så att vi vet 

om räntestödssystem och annat också går hand i hand med den här sats-

ningen? Att vi faktiskt får se en fortsatt utbyggnad av den så viktiga vindkraf-

ten.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Även om det här är lite på sidan av ämnet, så är utbyggnaden 

av vindkraften en sak som intresserar landskapsregeringen och mig person-

ligen oerhört mycket. Kunskapen finns även om inte vi är förberedda på just 

den frågan i samband med den här presentationen.  

Landskapsregeringen hade ett förslag till räntestöd för att få igång de här 

projekten. Lagtinget valde, via finansutskottet, att i viss mån rucka på de här 

stödåtgärderna i enlighet med den motion som lades här i lagtinget, där ak-

törerna själva hade haft möjlighet att ge sin syn på hur det skulle kunna vara 

förmånligt och bra för att man skulle komma igång. En sådan stödordning 

tog vi beslut om. Sedan visade det sig att räntorna sjönk väldigt kraftig, så 

helt plötsligt fungerade inte stödordningen heller.  

Ltl Camilla Gunell, replik   

Orsaken till att finansutskottet då fördjupade sig i det här och såg anledning 

till att kanske ge nya direktiv till landskapsregeringen var för att man ansåg 

att systemet inte var tillräckligt utvecklat. Det såg inte heller ut att bidra till 

att det faktiskt skulle bli några vindkraftsatsningar. Det är passerat kapitel. 

Nu får man väl fråga på vilket sätt man avser gå vidare med det här? Att 

satsningen på likströmskabeln också står i paritet med vad vi kan förvänta 

oss vad gäller utbyggnaden av vindkraft?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jo, det är skäl att gå vidare i den frågan. De facto var det på det 

sättet att lagtinget satte en undre gräns för räntan när inte mera stöd skulle 

utfalla. Vi utformade stödordningen så, men nu kom vi i ett läge, på lagting-

ets uppmaning, där man inte kunde betala ut stöd mera.  

Landskapsregeringen, via kansliansvarige Roger Eriksson, är väl insatt 

och jobbar med frågan om att införliva Åland med det kommande feedinta-

riffsystemet som Finland håller på att utveckla. Finlands regering, myndig-

heter, tjänstemän och politiker har visat ett intresse för att Åland skulle kun-

na ingå i det systemet. Då skulle åländsk vindkraft kunna bidra för hela Fin-

land till att man kunde uppnå de klimatmål som EU sätter. Jag tror att vind-

kraftsaktörerna känner till det här och tror sig kunna vara med i det syste-

met. Det vore en väldigt bra utveckling.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag tänkte beröra det här stödet i förhållande till EG-rätten. 

Minister Perämaa sade här att ett sådant stöd har getts till motsvarande in-

vesteringar tidigare. Det är riktigt när det gäller reservkraft. Jag tror inte det 

är något problem då, då kan man använda stödordningen allmänna tjänster. 

Har landskapsregeringen rett ut att här kommer det att komma in kommer-

siella aktörer som kommer att ha nytta av den här investeringen och förhål-

landet till EG-rätten när det gäller den biten? Jag tänker på vindkraft och 

annan transittrafik som kommer vissa aktörer ev. till godo. Jag kan inte läsa 

ut ur framställningen att man har rett ut den här frågan. Kanske ltl Perämaa 

kan svara på den?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det gäller att vara försiktig med bestämda uttalanden i förhål-

lande till ärenden som berör EG-rätten och stödfrågor, de är komplicerade. 

Den här frågan har vi ställt i samband med beredningen. Vi uppfattar ändå 

att staten Finland, som en stimulansåtgärd med acceptans av EU, avser att 

bygga en motsvarande kabel mellan Helsingfors och Tallinn, tror jag. Där 

finns ju knappast bara det här reservkraftstänkandet heller, det görs motsva-

rande satsningar. Som sagt, det här får väl visa sig i samband med en nog-

grann beredning av de frågorna och när vi i det skedet informerar kommis-

sionen om våra avsikter.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Varför jag tar upp den här frågan är för att jag inte vill riskera 

att vi går vidare med frågan och står i ett läge där vi ska betala tillbaka de här 

stöden. Jag bekantade mig jättemycket med den här stödordningen i sam-

band med att vi i kommunen skulle bygga ett stamnät för energi. Det är inte 

helt okomplicerat. Speciellt inte om man går ut och stöder en investering 

som snedvrider konkurrensen mellan olika typer av energi. Där vissa, t.ex. 

vindkraftleverantörer få fördelar av det här, medan andra inte får. Om inte 

landskapsregeringen har rett ut det här så bör finansutskottet reda ut den 

här frågan mycket grundligt. Jag säger inte att det är rätt eller fel. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har ju fortfarande den åsikt som jag 

framförde att det här ska vara korrekt och i enlighet med EG bestämmelser-

na och de stödordningar som finns. Varje aktion och redogörelse, som kan 

leda till att klargöra det här, är ju givetvis till nytta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Likströmskabeln till Finland var oproblematisk för mig när den 

låg i investeringsintervallet 50-70 miljoner, påverkan på ålänningarnas el-

pris var inte speciell stor då. Nu har investeringskostnaden fördubblas och 

då ser vi att det börjar bli problem. Av det skälet att stamledskostnaden idag, 

så står reservkraften och Sverigekabeln för 8, 8 euro per MW timme. I fram-

ställningen framgår nu att denna kostnad skulle öka mellan 13 euro och 22 

euro per MW för medborgarna, beroende på hur stort det här stödet blir. Då 

är vi nog inne i en helt annan ekonomisk diskussion än vi har varit tidigare. 
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Då blir min fråga; hur mycket har landskapsregeringen funderat på, när man 

ska satsa så här mycket av pengar av åländska medel, att det här kommer att 

påverka sysselsättningen i landskapet med en andra Sverigekabel? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det har nog förts en ingående diskussion just om det här. Den 

här saken är ju baksidan av myntet i den här frågan. Det är helt klart så att 

kostnaderna inte är små för våra konsumenter som ska betala den största de-

len utav den här investeringen. Därför så har vi i flera sammanhang funderat 

också på andra alternativ för att se om man kunde hitta billigare sätt att 

trygga reservkraften. Som jag sade inledningsvis, har vi gjort den bedöm-

ningen att också andra satsningar kostar en hel del pengar men vi uppnår 

inte samma trygghet och samma säkerhet med de satsningarna, därav har vi 

ändå kommit fram till att det här är den bästa lösningen.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack för det. Det är nog faktiskt så att det här är ett helt annat ärende än vad 

det har varit tidigare, p.g.a. den här enorma påverkan på priset. Även om vi 

får bort regionavgiften på 2,6 euro per MW timme, som vi betalar till Sverige 

idag, så blir det ändå en våldsam höjning utav våra elkostnader. Vi ser här i 

framställningen när det gäller alla former av hushåll, så har vi våldsamt hög-

re avgifter än vad man har idag i riket. Vi har tidigare vetat att vi har legat 

högre. Men vi har närmat oss riks prisnivå, men nu bär det iväg igen till en 

enorm skillnad. Jag börjar fråga mig här om inte gasturbiner skulle vara ett 

bättre alternativ, åtminstone bör finansutskottet studera den här frågställ-

ningen. Jag hoppas att landskapsregeringen har gott om material. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här är en central fråga. Den har bedömts noggrant och vid 

flera tillfällen också när andra alternativ har diskuterats. Tyvärr är det så i 

vårt läge, om vi ska ha en trygg elförsörjning, som ger oss de möjligheter som 

vi beskriver här, så kommer vi till den situationen att vi har rätt höga kost-

nader. Det har diskuterats motsvarande kabel som till Sverige, som kunde 

vara billigare i själva investeringen. Då skulle man få en situation med ett 

Åland som är uppdelat i två nät. Det skulle inte gå att fasa ihop det, man 

skulle inte kunna åstadkomma en ev. transit trafik osv. Fortfarande hävdar vi 

att det här sammantaget är det bästa för Åland. Givetvis ska finansutskottet 

också göra sina bedömningar av den här saken.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Kraftnät Åland planerar att bygga en likströmsförbindelse till Nå-

dendal. Orsaken är att vi idag inte har tillräckligt med reservkraft, ifall Sverige ka-

beln skulle haverera. Reservkraftsunderskottet kommer att öka kontinuerligt, 

speciellt från 2014 när Ålands Energi tar sina gasturbiner ur drift.  

Herr talman! Jag är glad att landskapsregeringen gör en framställning till lag-

tinget om extra anslag. Centern stöder framställningen till fullo. Det är visserligen 
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fråga om en stor investering, 125 miljoner, som ev. kan bli lägre om råvarupriser 

och andra faktorer inverkar gynnsamt. Det är också nödvändigt att erhålla stöd 

genom extra anslag från riket. I annat fall kan de åländska elkonsumenterna 

drabbas av en för stor höjning av elöverföringsavgifterna. Kostnaden per konsu-

ment beräknas ändå stiga med ca 13 euro per MW timme. 

Ni kanske också redan har läst i tidningen att statsminister Vanhanen uttryckte 

sig positivt om stöd för likströmsförbindelsen inför Centerns lagtingsgrupp i går. 

Han var mycket intresserad.  

Herr talman! Kraftnät Åland måste se till att vi alltid har reservkraft till 100 %. 

I jämförelse klarar sig andra regioner med mycket lägre teknisk grad, därför att de 

kan ha ringmatning och låna elenergi av varandra. Det är Ålands läge som gör att 

vi måste ha så stor reservkraftstäckning.  

En likströmsförbindelse har även andra fördelar jämfört med gasturbinen. I 

tisdags hade ett 30 minuter långt elavbrott, hade likströmsförbindelsen varit i 

gång då hade vi inte märkt ens en blinkning i lamporna.  

Vindkraftens el-kvalitet stabiliseras även tack vare likströmsförbindelsen, vilket 

gör att vi kan ha betydligt mera vindkraft som kan exporteras när vindsnurrorna 

producerar mer än vad vi behöver. En likströmsförbindelse är det mest miljövän-

liga alternativet i avseende att man kan producera mera vindkraft.  

Herr talman! Den här investeringen är det tredje steget i en satsning på Ålands 

elförsörjning. Först var det Sverigekabeln, sedan var det en gasturbin i Ringsböle 

och nu är det en likströmsförbindelse. När dessa tre stora steg har tagits är elför-

sörjning tryggad, tack. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ltl Slotte representerar ju bolagsstyrelsen här, vi har varit kol-

legor där tidigare, men inte numera. De här bilderna vi har nu framför oss är 

helt annorlunda än när vi satt där tillsammans.  

Vi ser på sid. 6, förbrukningsklasserna för bostad i höghus betalar man i 

riket 6,50 cent per KW timme medan vi i Åland Elandelslags område betalar 

14 cent. 6,50 kontra 14 cent för bostad i höghus. Det skulle nu stiga till 17 

cent om vi får det här stödet, och 20 cent om vi inte får det, enligt min 

snabbkalkyl här.  

När det gäller småhus, med minsta säkringar så är det i riket 5, 50 cent 

medan det i Elandelslagets distributionsområde är nästan 10 cent. Det skulle 

stiga till 12 cent, om vi inte får stöd skulle det stiga till 14 cent. Vad tycker 

Centern om de här enorma höjningarna?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det är så att när man tar ut sin kostnad per stamnät så är det 

lika både till Ålands Elandelslags och till Mariehamn stads elverk. Om man 

har en sommarstuga på landsbygden, som man har väldigt lite elförbrukning 

i men ändå ska ha en ledning till, då har man ganska höga grundavgifter. Det 

här få till följd att distributionsbolagen har lite olika prissättning. Från Kraft-

näts sida behandlar vi kunderna lika. Vi kan inte ha någon åsikt i det fallet. 

Jag kan också säga att i kostandsberäkningarna så räknas det mellan dryga 

22 euro per MW timme, medan… jag återkommer. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det förfaller som om kollegan Slotte inte skulle ha förstått min 

frågeställning, det är tabellen på sid. 6 som visar r prisjämförelserna med ri-

ket. Det var det jag gjorde. Där ser man också att Mariehamns stads distribu-

tionsnät har betydligt lägre priser, men också de klart över riket, när det gäll-

er familjebostäder. De skulle också stiga men inte till de nivåer som finns 

inom Åland Elandelslags distributions område. Vi drar prismässigt kraftfullt 

ifrån riksnivån. Då är frågan om vi borde ha tänkt oss något annat, när det 

gäller lösningen, som vi måste få till, med reservkraften? Det vore väldigt bra 

om vi kunde ha en likströmsförbindelse med riket. Det är inte frågan om an-

nat. Men priset, kära vänner, priset! Vad tycker Centern om det?  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Priset är högt. Vi diskuterade likströmsförbindelse redan för 

fem, sex år sedan. Av politiska orsaker så gick det inte vidare med den frågan 

då. Då blev satsningen en gasturbin i Ringsböle för att täcka reservkraften. 

Gasturbinen är inget alternativ idag, för det blir dyrare har det beräknats, än 

likströmsförbindelse. 

 Åter till priset för kabeln, 22 euro kostar det utan stöd, med stöd skulle 

det kosta 13 euro per MW timme i medeltal under den brukningstid som en 

kabel beräknas ha. Det är alldeles klart att vi har mycket högre kostnader för 

elen på Åland p.g.a. att vi måste ha 100 % täckning av reservkraften. Medan 

Åbo eller något annat område kanske bara har 10 % täckning för de får el 

från olika håll. Det är en av orsakerna. Sedan finns det också många andra 

orsaker.  

Kabeln från Sverige, som vi fick stöd för, var ingen reservkraft, utan det 

var ordinarie matning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Talman! Senaste anförande här nämnde ltl Slotte tre steg i utvecklingen av infra-

strukturen för el; Sverigekabeln, turbinen i Ringsböle och rikets kabel. En väsent-

lig komponent är vindkraften. Det är det som föranleder hela det här paketet och 

hela den här diskussionen. Eftersom jag har varit med i de här stegen som Slotte 

nämnde så ska jag förklara lite varför vi inte har den här kabeln idag.  

När vindkraften började byggas ut var man osäker på hur långt man kunde gå, 

när det gäller systemets kapacitet att ta emot stöd till vindkraften. Tekniken var 

obekant. När lagtinget då ca år 2000 tog ställning till det här så sade man att man 

skulle bygga ut vindkraften till 10 % om jag minns rätt. Sedan skulle man avvakta 

och se hur man skulle gå vidare.  

Det som hände var i juni 2001, jag har ett mycket starkt minne av det. Några 

dagar tidigare hade Kraftnäts Vd informerat om vårt system att det var så pass 

hållbart, när det gäller reservkraften, att man kunde garantera att elen kunde 

kopplas på inom 20-30 minuter, det var diesel, en gasturbin. En het sommardag 

blev det elavbrott och det varade i sex timmar. Fördelen var att man på Zeipels re-

aliserade ut glassen, den gick åt. Det här ledde till en omfattande diskussion om 
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hur man skulle göra. Lagtinget tog ställning till att man skulle prioritera reserv-

kraften. Samtidigt kom 2003 en propå om utbyggnad av vindkraften vid Båtskä-

ren. Landskapsregeringen tog en andra tilläggsbudget för 2003, en principiell 

ställning till att nu bygger man ut, nu arrenderar man ut det här området. Då blev 

bedömningen den att vi avvaktade med rikskabeln, och skaffar gasturbiner, reno-

veringsturbiner, för ca 15 miljoner om jag minns rätt. Diskussionen har sedan va-

rit att varför man inte satsade direkt på rikskabeln? Det var just det här att det var 

sådana enorma summor att gasturbinerna kunde i princip avyttras på marknaden 

och renoveras på nytt. Rikskabeln har varit ett framtidsprojekt ända till nu. Då 

måste man ställa den frågan, det här med prisbilden, det bör finansutskottet vrida 

och vända på. Det är för det första otillfredsställande för vårt näringsliv, för hus-

hållen och för konsumenterna att vi idag har ett högt pris. Nu har inte jag hört ta-

las om att man skulle ta bort den här gränstariffen i Sverige, men om det är på 

gång så är det i alla fall en klar förbättring.  

Nu kan ju inte en lagtingsgrupp bedöma de här tekniska systemen. Växel-

strömssystem och andra alternativ är inte aktuella, det gäller likström i det här 

fallet, om jag förstått det rätt. Det är likström vi ska ta ställning till. Då måste man 

se på den samhällsekonomiska kalkylen i finansutskottet. Det här innebär ett hög-

re konsumentpris. Samtidigt får vi ju en helt annan systemkapacitet, och en sy-

stemutvecklingskapacitet framförallt. Det nämndes här, från landskapsregering-

ens sida, om Östersjöområdet och koppling till andra områden i Europa. Då har vi 

möjlighet att bygga ut vindkraften ännu mer. Särskilt om vi får ordning på de här 

inmatningstarifferna. Vindkraften kan byggas ut på ett planerat sätt, det är en stor 

fördel. På sikt kanske det leder till samhällsekonomiska fördelar. Särskilt om man 

räknar med miljöresurserna i kalkylen och det bör man ju göra. Konsumenterna 

är t.o.m. villiga att betala något extra för miljövänliga alternativ. Det här blir ett 

beslut som gör att vi får bättre, säkrare, mera utvecklingsbar elförsörjning, bättre 

infrastruktur men på kort sikt till ett högre pris.  

Herr talman! När det gäller EU-stöden så har de tidigare godkänts. Vad jag 

känner till, som landskapsregeringsledamot Perämaa sade, så kan man inte gå i 

god för någonting, det måste notifieras och EU kommissionen ska pröva det. Från 

Finlands sida och från EU kommissionens sida är vindkraften ett sådant alterna-

tiv för energiförsörjning som man allmänt stöder. Jag tror att i det perspektivet 

kommer man att kunna godkänna det här stödet.  

Reservkraftinitiativet, vi är mer eller mindre skyldiga att ha en bättre reserv-

kraft än vi har idag, en större täckning. Turbinerna har kostnadsnackdelen att de 

inte har någon alternativ användning. Här har vi ett system som öppnar för nya 

alternativ. Naturligtvis måste man se på det i finansutskottet, det här med reserv-

kraft som argument, men också det här miljövänliga alternativet att bygga ut 

vindkraften. Inte enbart för reservkraften och inte enbart för åländsk elförsörj-

ning utan för Östersjöområdet och hela vårt elsystem.  

Herr talman! Det här är en framställning som Liberalerna ställer sig bakom. 

Det är bra om finansutskottet ytterligare kan precisera de här kostandskalkylerna 

i ett samhällsekonomiskt perspektiv och belysa problematiken med EU-stöden.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Ibland får man, när man varit med en tid, stå i talarstolen och säga; 

”vad var det jag sa” . Väldigt sällan får man säga det när det kostar så mycket som 

den här gången när jag säger; vad var det jag sa! Det jag sade 2003 när lagtinget 

beslöt att bygga de här gasturbinerna i Tingsbacka var att vi borde i stället ha 
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byggt den här kabeln då. Man skulle inom samma tidsram, med snabba ryck, 

hunnit förverkliga projektet då. Då var kostnaderna, mina vänner, ca 50 miljoner 

euro, ungefär hälften av vad det är idag. Då var tekniken ganska ny, det var stort 

intresse från åtminstone en leverantör, kanske två, att få ett försöksprojekt på 

tekniken som heter HVDC light. Det betyder att av växelström tillverkar man lik-

ström och kör det genom en kabel och sedan tillbaka till växelström där det kom-

mer till andra ändan, det var ny teknik då. Nu är tekniken etablerad, nu är den 

inte billig. Nu får man betala vad det kostar, det ser vi prislappen.  

Det gjordes en våldsam felsatsning när man investerade i turbinerna, tyvärr. 

Det är som det är, det kan inte göras ogjort. Den anläggningen kan knappast hel-

ler säljas, tyvärr. Det fanns också ett annat alternativ, att ha tillfälliga turbiner in-

hyrda. Det tog man inte heller. Varför man gjorde så här var för att utbyggnaden 

av turbinen passade in i befintlig struktur med Åland Energis anläggningar som 

då fick ett tillskott. Man hade redan turbiner och dieslar där. Skulle man redan då 

ha byggt den här kabeln så skulle det vara ett stort avbräck för det bolaget som ju 

till 50 % ägs av Mariehamns stad. De var de intressena som vann den fighten. Det 

är bara att beklaga att den dåvarande regeringen som råkade bestå av samma par-

tier som nu, Centern och Liberalerna, lyssnade på det och inte på Kraftnät Åland 

och också på utomstående experter som sade att det bästa vi kan göra är att för-

verkliga kabelprojektet. Det är fördelaktigt och tekniken är fullt utvecklad osv.  

När man lyssnar på ltl Erland blandas kanske lite begreppen och tidpunkterna 

ihop. Då var det ju uttryckligen tal om behovet av förnyad reservkraft. Det beho-

vet har ju funnits alltjämt sedan dess. Vi ser nu att den reservkraft som står till 

buds, rent tekniskt om värsta scenariot skulle inträffa, någon skulle ankra av Sve-

rigekabeln vintertid, då skulle det bli en verklig kris på Åland. Man har inte re-

servkraft tillräckligt. Det skulle bli ransonering och stora omställningar under 100 

dagar som det tar att laga Sverigekabeln. Det visste vi redan då. Ändå så investe-

rade man i de här turbinerna, vilket var att utsätta Åland för en onödig risk, jäm-

fört med att skulle ha byggt kabeln så att man har en annan typ av infrastruktur.  

Nå, nu står vi inför faktum. Det hjälper inte att vara efterklok, det hjälper inte 

att stå här och säga; vad var det jag sa, fast det var så här jag sade, så hjälper det 

inte. Nu måste vi göra den här investeringen. Man ska vara ärlig och säga att det 

delvis har blivit dyrare för att man har ändrat förutsättningarna för projektet. Det 

som är jobbigt med den här kostnaden är att det är en väldigt stor kostnad som 

måste påföras elkonsumenterna, även om vi får det här bidraget. Konsumenterna 

är redan påförda en stor kostnad jämfört med de kringliggande regionerna p.g.a. 

många olika saker, dels den geografiska situation, där vi har ett väldigt spritt elnät 

som är ganska dyrt att underhålla. Jämför man med om hela Åland skulle se ut 

som Mariehamn då skulle det vara mycket billigare att underhåll. Vi har också 

överföringsavgiften till Sverige som man fortsättningsvis inte har lyckats få bort, 

fastän den strider mot EU:s regelverk. Åland ska ses som ett eget el land, sådan 

avgift får inte uppbäras. Där borde man åtminstone hota att dra Sverige inför EG-

domstolen om man inte tar bort den här eller ser till att den tas bort, eftersom det 

är så pass mycket pengar. Nu kommer det ytterligare en pålaga. Jag tycker att fi-

nansutskottet noggrant ska botanisera i hur den här kostnaden blir, och vilka oli-

ka scenario man kan tänka sig för att nedbringa den. Det är en pålaga på en kost-

nad som redan har mycket pålagor jämfört med omkringliggande regioner. Elpri-

set stiger hela tiden p.g.a. de här överföringsavgifterna. Det finns inte heller någon 

större möjlighet egentligen att rationalisera det här. Det är en väldigt svår situa-

tion vi hamnar i. Vi kan inte sluta leverera el till de perifera områdena som står för 
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de stora kostnaderna. Tvärtom, vill ju en stor majoritet här i lagtinget, kanske hela 

lagtinget, verka för det här spridda boendet runt om på Åland, att det uppmunt-

ras. Vi har många strukturella problem som kommer till ytan när en sådan här 

satsning kommer på bordet. Jag har under hela min tid i lagtinget stått och för-

sökt prata om det. Nu är situation som den är och jag hoppas att finansutskottet 

kan se på prisbilden, det skulle vara viktigt.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är några påståenden som jag vill kommentera. Kostnaden 

för elkabeln påstår han att den skulle vara så mycket billigare om man hade 

byggt den tidigare. Det är påstående som ltl Sundman själv tror det. Det är 

ingen som vet. Det fanns inte anbud intagna och ingenting. Man kan säga 

precis som man tycker själv. Det där tror jag inte på.  

Det stämmer inte heller att det inte skulle finnas tillräckligt med reserv-

kraft. Idag finns det 80 MW reservkraft på Åland. Den maximala toppeffek-

ten har hittills varit drygt 50 MW. Reservkraft finns det, problemet är att en 

stor del av reservkraften börjar bli gammal. Därför anser man att den ska fa-

sas ut. Därför vill man ha en ny kabel.  

Tingsbacka var inte en felsatsning i o m att den kommer att bibehållas, 

trots att man bygger en Finlandskabel. Den måste man ha kvar ändå.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller prislappen på Finlandskabeln i början på seklet, 

så bygger den på samma typ av dokument som den här prislappen bygger på, 

nämligen budgetofferter och lösa kalkyler, som inte var offerter eller anbud. 

Men inte är det mina egna fantasier. Man undersökte det noga vad det kos-

tade. Från Kraftnäts sida gjorde man samma arbete som man har gjort hit-

tills ungefär. Man hade absolut den åsikten att det var den rätta vägen att gå. 

Sedan lät man andra intressen styra politiken, så styrde man Kraftnät i de in-

tressenas riktning. Då blev det som det blev. Visst är det så, som ministern 

säger, att gasturbinen kommer att finnas kvar. Den kan ju också användas i 

intern reservkraft, bortsett från de här kablarna, om det uppstår ett sådant 

scenario att det behövs. Den skulle inte ha behövts om man skulle ha byggt 

kabeln då när man hade möjlighet.   

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, jag anser att den behövs i vilket fall som helst. Säg nu ex-

empelvis att den nya Finlandskabeln skulle gå av, då har man Sverigekabeln 

som reservkraft. Den anses nog vara för liten då vid extremt fall. Man anser 

ändå att man måste ha någon form av lokal hjälp. 

Återigen, Tingbacka var inte en felsatsning. Den satsningen och kraften 

behövs. Om vi ska vara säkra, sedan kan man ju välja förstås att vara osäker. 

I det här fallet kostar säkerheten oss ganska mycket pengar i o m att vi bor på 

en ö och därför måste vi ha det här. Man kan välja och ha en lägre säkerhet, 

då blir det billigare, men då är det problem den dagen det värsta scenarion 

händer i så fall.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det finns områden runt om oss och runt om i världen där man 

har enbart kabel anslutningar. Då har man alltid minst två kabelanslutningar 

till en ö och ingen annan reservkraft. Visst kan man förlita sig på kablar, sär-
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skilt när man har två kablar som går åt olika håll, att den ena kabeln är i 

bruk. Sannolikheten för det värsta scenario, där någon lyckas slå ut båda 

kablar, är inte så stor.  

När det gäller siffran, vilken effekt reservkraft vi har, läser man framställ-

ningen så finns det inte 80 MW reservkraft. Den som känner till de här an-

läggningarna kan inte heller lova någon sådan siffra, tyvärr. Det är närmast 

ett teoretiskt begrepp. Det är också teoretiskt att Sverigekabeln skulle gå av, 

framförallt på vintern. Men det kanske är då ett ankare lossar i isen osv. Om 

det skulle ske har vi inte riktigt tillfredsställande situation om man ska vara 

helt ärlig, vilket man ska vara enligt § 9 lagtingsordningen. Det behövs nog 

verkligen stadgas upp vårt elnät.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Alltid när jag är på väg att säga ”vad var det jag sa” så biter jag mig i 

tungan. Det ska man akta sig för. Vi hör det ganska ofta härifrån talarstolen. Det 

är ganska onödigt faktiskt. Jag satt med i styrelsen för Kraftnät när vi var på väg 

in i en situation med alltför lite reservkraft. De politiska besluten kom i den ord-

ningen att vi faktiskt hade ett kraftigt underskott på reservkraft i två år. Hade det 

varit ett avbrott på Sverigekabeln de åren, två år före Tingsbacka turbinen, så 

hade vi inte kunnat täcka in det åländska el behovet. När det fattades beslut om 

att bygga turbinen, att i det skedet fatta ett beslut om att bygga en kabel till Fin-

land, hade tagit ca 2-3 år längre. Då hade vi i det skedet varit fem år utan tillräck-

lig kapacitet. Är man ansvarfull politiker är det alldeles omöjligt. Det man kan 

säga, med backspegeln i handen, är att beslut om kabel till Finland borde ha fat-

tats under den tid jag och ltl Sundman satt i regeringen. När man inte gjorde det 

då, var man tvungen att skaffa den här turbinen. Turbinen skulle uppenbarligen 

ha en viss betydelse framöver.  

När det gäller överföringsavgiften från stationen ser vi av årsberättelsen på sid. 

29 att den gick ner från 3,9 till 2,6 euro per MW timme. Den har alltså sänkts ge-

nom ett avtal som gjordes, det var ett gott avtal. Tyvärr blev vi inte av med avgif-

ten helt och hållet men den halverades nästan i alla fall. Ett framsteg kan bokfö-

ras.  

När det gäller den här satsningen i replik sade jag att situation har förändrats 

genom det här våldsamt höjda investeringspriset, nästan en fördubbling jämfört 

med tidigare kalkyler. Det får en våldsam effekt på priset för oss konsumenter, 

särskilt drabbas hushållen i en sådan situation. Nu visade ltl Slotte mig andra 

papper, som inte finns i de här handlingarna, som visar att priset avskrivs på ett 

sådant sätt att man rätt snabbt kommer ner i kostnad. Man har en över hög be-

lastning i början. Då måste man resonera, när det här blir aktuellt, att man kan 

jämna ut det här över åren, att det inte blir så stor skillnad mellan åren. Jag hop-

pas att finansutskottet särskilt ska titta på konsumentpriseffekten av den här sto-

ra investeringen. Den är naturligtvis på gränsen till, möjligen över gränsen, vad vi 

åländska elkonsumenter klarar av, särskilt företagssektorn som ska konkurrera 

med dem som har ett betydligt lägre elpris. Framställningen visar inte det här på 

ett bra sätt, det är möjligt att också informationen till Ålands delegationen borde 

förbättras på den här punkten.  
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Det är riktigt, som ltl Olof Erland sade, en ytterst väsentlig fråga är att vi kan 

utöka vindkraften kraftigt, utöver de nya planerade verken i Eckerö och Hammar-

land. Vårt nät behöver sammanlagt en kapacitet som gör att man kan stabilisera 

nätet vid stora förändringar i vindskiften och annat. Ju mera vindkraft man har, 

ju större krav ställer det på nätets stabiliseringsförmåga. Därför är en tilläggska-

pacitet utifrån nödvändig vid stopp och andra störningar. Det kan också finnas 

andra lösningar ifall den här lösningen är över dyr. Det är ju den gränsen vi nu 

diskuterar. Ålands delegationen må ha uppfattning att Finland kan betala 50 mil-

joner. Klarar vi konsumenter av 65 miljoner till sedan? Det är det som är en av 

grundfrågorna här. Jag har förstås inget svar på den här frågan. Jag hoppas att vi 

får mera underlagsmaterial från finansutskottet.  

Avslutningsvis, herr talman, det är en intressant bild vi har på sid. 4 i fram-

ställningen. Det är effekt- och energiutvecklingen i landskapet. I staplarna är det 

årliga uttaget i Gigawatt timmar. Det blev en utjämning 2006 och framåt. Kon-

sumtionen började t.o.m. gå ner. Trots det, har man tänkt sig i kalkylerna fram-

över att det kommer att stiga lika mycket som det har stigit tidigare före det bör-

jade gå ner. Det här är också en frågeställning som finansutskottet bör titta på. I 

de här totalkalkylerna för olika former av reservkraftsbehov och kabelbehov så 

har våra möjligheter till energisparande också varit en väsentlig del.  

Landskapsregeringens prioriteringar när det gäller avstängning av olika delar 

av verksamheter i en situation där vi inte har tillräcklig kapacitet, vad ska man 

prioritera högst, nästhögst osv.? Jag hoppas att Kraftnät Åland har fått ett sådant 

beslut, från landskapsregeringen, om hur man ska göra i sådana situationer. För 

ett och ett halvt år sedan förelåg det åtminstone inte.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag förebehåller mig nog rätten att säga; ”vad var det jag sa”, 

när det verkligen blev precis så som jag sade i det här fallet.  

När det gäller det här scenario som, ltl Roger Jansson nämner, med otill-

räcklig reservkraft i två års tid, så var det så, att de som vill ha turbinerna, 

turbinkramarna, målade upp ett skräckscenario som många lät sig vilseledas 

av. Det förstår jag, för man måste ju lita på tekniska experter. Däremot hade 

de här tekniska experterna kanske andra intressen i bakgrunden som gjorde 

att man målade upp sådant scenario. Kraftnät Ålands eget scenario var att 

man skulle ha hunnit bygga en kabel på ungefär samma tid som en turbin, 

om man hade påskyndat det projektet. Vi ska inte botanisera i historien. Jag 

stöder ltl Roger Jansson när han bekymrar sig över den här kostnaden som 

elkonsumenterna ska ta. Vi måste verkligen överväga det här projektet när 

kostanden blir så pass stor. Vi ska komma ihåg att det rör inte bara privat 

personer, det för också näringslivet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill nu inte spekulera på det sätt, som ltl Sundman gör, om 

vad som hade hänt om vi hade gjort det och det. När det gäller tiden för byg-

gandet av kabel till Finland har vi lärt oss hemskt mycket. Vi har lärt oss att 

det tar flera år längre att planera, än det gjorde då i början på 2000-talet. Då 

hade man en glad kalkyl när det gällde tidsplanen, det vet vi idag. Det visste 

vi inte då. Det stämmer inte att det hade gått lika snabbt att bygga en kabel 
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till Finland då som det tog att köpa och installera en gasturbin. Jag hörde för 

min del inte till turbinkramarna på den tiden. Jag såg till den tid som hade 

gått utan politiska beslut, det var enda möjligheten att klara reservkraften. 

Det fanns ingen annan möjlighet. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När vi i april 2003 tog ställning till den här tilläggskostnaden, 

då fanns det inget annat alternativ. Det skulle ha funnits om man i slutet på 

år 2000 och i början på 2001 hade beslutat sig för det här. Men då bytte det 

regering, till en regering som tyvärr hade en annan uppfattning i den här frå-

gan. Då tror jag vi skulle ha hunnit innanför en vettig tidsram, till den delen 

ger jag ltl Roger Jansson rätt. Återigen, den stora frågan är nu hur man kan 

ta den här kostnaden som påförs elkonsumenterna?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det blir lite historia igen. Vi måste väl fylla vår arbetsdag här i lag-

tinget också med tanke på kostnaderna.  

Det var en känd åländsk historiker, kan man säga, som instruerade guider, som 

skulle visa turister runt. Det var ett ställe som guiden vill lära sig mer om vad den 

platsen betydde. Då sade historikern; ”ja, ingen vet riktigt det, man pekar på nå-

got här och fabulerar lite”. Så är det också med ltl Danne Sundmans ” vad var det 

jag sa”, det kan ju stämma med historien att han faktiskt sade det. Men det som 

hände kunde ltl Roger Jansson här någorlunda redovisa för, så vitt jag vet. Jag tar 

inte upp den här frågan för att reda ut historien, för det var så. Poängen här att 

det visar på komplexiteten i de här frågorna.  

År 2000-2001 när lagtinget tog ställning i de här frågorna så visste man inte så 

mycket om vindkraft och hur det skulle fungera och hur systemet skulle byggas 

upp. Man kan möjligen säga att skulle man idag gå tillbaka, kunde man direkt 

säga, eftersom vi ändå ska bygga rikskabel om 15 år så bygger vi den nu för det 

blir billigare. Då kanske den hade varit utdömd tekniskt, det vet inte. Den här hy-

potetiska historieskrivningen är kanske inte så meningsfull. Det viktiga är, och pa-

rallellen till idag, att frågorna är komplicerade också när det gäller finansieringen. 

Jag minns mycket väl den här diskussionen om turbiner eller kabel. Det var ett 

reellt problem som man som politiker skulle ta ställning till. Vi underhandlade då 

med handels- och industriministeriet om det här. Det var alldeles klart att be-

dömningen ur den synvinkeln var att det kanske inte är så lämpligt att nu komma 

med en kabel till, när vi hade fått anslag för Sverigekabeln.  

De här olika intressena, att Kraftnät och Ålands Energi var i luven på varandra, 

det stämmer ju. Säkert fanns det tankar där om att det var turbinkramare och 

dieselkramare och vind- och trädkramare osv. Men för landskapsregeringen och 

lagtinget, i det läget, var det inte frågan om att säga; ”vad var det jag sa”, utan det 

måste hända någonting. Precis, som ltl Roger Jansson sade, så var vi utan reserv-

kraft. Vi satt sex timmar i sommarhettan utan el på hela Åland. Det var katastro-

falt just då med tanke på kylanläggningar osv. Reservkraften måste lösas och 

kunde man göra det på två år, med en finansiering som var hanterbar, så var det 

bättre än att göra det med en osäker finansiering där det skulle ta fem år, och man 

inte var helt säker på tekniken. Den tekniken var ny då, den finns också idag. Det 

är inte helt klart vilket system man ska välja.  
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Den framställning som nu ligger, är en likströmskabel. Underhandlingarna 

med regeringen i Finland och sonderingarna med EU-stödsystem är gjorda. Det 

grundläggande arbetet är lagt. Nu finns det ingen återvändo annat än att man sä-

ger att vi går inte vidare med det här. Då är frågan vad är alternativen och vad 

kostar de? Min uppfattning är att landskapsregeringen har vägt de här sakerna på 

ett någorlunda tydligt sätt. Finansutskottet ska naturligtvis syna det extra noga.  

I det perspektivet är det samhällsekonomiska bästa utvägen att gå in göra det 

här projektet, just p.g.a. att de högre konsumentpriserna balanseras av att man får 

ett mycket bättre och utvecklingsbart system. Systemet har dessutom den här ex-

tra fördelen att Åland verkligen blir ett föregångsområde när det gäller miljövän-

lig energi. Det har också effekter rent indirekt. Vårt renommé förändras på ett an-

nat sätt. Vi får också själva ett förstärkt miljötänkande. Jag hoppas att finansut-

skottet kan reda ut de här tekniska delarna, prisbilden och historien kan man 

lämna där hän, tycker jag.  

Jag hoppas att projektet ska gå vidare, det kommer att gynna Åland även om 

det är till en viss kostnad för konsumenten.  

Talmannen 

Begäres ordet. Diskussionen är avslutad.  Ärendena remitteras till finansutskottet. 

 

Remiss 

4 Landskapsregeringens framställning angående ny lag om ordningsvakter (FR 16/2008-
2009)  

5 Landskapsregeringens framställning angående blankettlag om privata säkerhetstjäns-
ter (FR 17/2008-2009)  

6 Landskapsregeringens framställning om ny ordningslagstiftning för landskapet Åland 
(FR 18/2008-2009)  
Talmannen föreslår att de tre ärendena remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Eftersom ärendena nära ansluter sig till varandra föreslår talmannen att gemensam diskus-

sion om dem tillåts. Sedan den gemensamma diskussionen avslutats remitteras ärendena till 

utskottet. Väcks förslag om bordläggning avser bordläggningen alla ärenden. Kan det före-

slagna förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Vi har nu på vårt bord landskapsregeringens framställning om en 

landskapslag om allmän ordning och säkerhet. Jag tänker inte gå in på tolkning av 

paragrafer. Jag kan påminna närvarande här att det här är en lag som vi tidigare 

hade som blankettlagstiftning.  

På basen av debatten och utskottsarbetet, har landskapsregeringen beslutat att 

ta tillbaka den och presentera en ny egen landskapslag om allmän ordning och sä-

kerhet. Här lite kortfattat om vad den här lagen innebär.  

Det är att garantera medborgarnas grundläggande fri- och rättigheterna. Idén 

med lagstiftningen är att få ett klart och transparent system för medborgarna, för 

att visa vilket beteende som är önskvärt, och vilket som inte är det. Lagstiftnings-

paketet grundar sig delvis på att nya grundlagen ställer höga krav på de förutsätt-

ningar som finns för att kunna ingripa i medborgarnas grundläggande fri- och rät-

tigheter. De kommunala ordningsstadgarna har innehållit kriminaliseringar, 
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straffbelagda. Systemet för förvandlingsstraff för böter har indirekt kunnat leda 

till fängelse och frihetsstraff. Det får det inte vara. Det måste vara på lagnivå.  

I dagsläget har vi en mängd regler utspridda, vår egen landskapslag om allmän 

ordning och säkerhet och Mariehamns stads ordningsstadga från 1952. De här be-

stämmelserna är synnerligen föråldrade och uppfyller inte de krav som ett mo-

dernt samhälle ställer på de här frågorna.  

Jag tar upp lite kort om lagstiftningsbehörigheten. Vi har behörighet på områ-

det allmän ordning och säkerhet, självstyrelselagen 18 § punkt 6. Det system som 

vi har nu, när vi inte har stiftat några lagar, gäller rikets motsvarande bestämmel-

ser hos oss i den ordalydelse den hade 31.12.1992. Jag går inte in mera på dessa 

frågor.  

I det här lagförslaget har vi rett ut problematiken. Vi har pekat på vissa saker 

som vi har betonat för vårt område. På basen av tidigare bakgrund så är det här en 

tjänstemannaberedning. Det är lagberedningen som gjort den i samråd med po-

lisenheten. Det motsvarar tidigare beredning. Tanken är att det här ikraftträdande 

ska ske så fort som möjligt. Det ska vara utbildning i det. Det här paketet berör tre 

lagar. Jag tänker i mitt anförande lite kort beröra alla tre lagar.   

I ordningslagen finns det lite specialsaker som jag kan poängtera. Vi har plock-

at fram jaktmöjligheter. Som alla vet, så bedrivs det jakt inom Mariehamns stads 

område. För att det inte ska bli en konkurrenssituation mellan ordningslagen och 

jaktlagen så har vi pekat på de sakerna där.  

Det finns också en ny sak har som vi har tagit in, som inte var aktuellt förra 

gången. Det är förbudet av utsläppande av pälsdjur, katt och hand på marknaden, 

varor. Det grundar sig på EU förordning. Vi har också ansett det här oetiskt. Det 

här för man in i rikets förordning och det gäller inte automatisk här, därför har vi 

påpekat den här saken. Det finns andra småsaker också, men jag ska hålla mig 

mer till den politiska dimensionen av det hela.  

Sedan har vi landskapslagen om ordningsvakter. Även här har vi landskapsla-

gen d.v.s. en egen lagstiftning. Det här grundar sig också på att den nuvarande 

lagstiftningen är synnerligen bristfällig. Det har saknats klara bestämmelser om 

vaktmännens behörighetskrav, utbildning och befogenhet mm. Jag kan också kort 

nämna att från mitt yrkesliv i rättsväsendet så har det har varit ganska stora pro-

blematiska frågor. Vad har de för befogenheter? Det här är också en lagstiftning 

som de åländska rederierna länge har efterfrågat. Vaktmännens rättsliga ställning 

har varit synnerligen oklar. Men nu reder vi upp även den här luckan eller pro-

blematiken, som vi ser det från landskapsregeringens sida. Lagstiftningstekniken 

är att det här är ett rättsområde som berör allmänheten, det gäller upprätthållan-

de av ordning av nöjestillställningar, på restauranger, på passagerarfartyg mm. De 

här ingreppen som vaktmännen har rätt att göra är också en inskränkning på in-

dividens fri- och rättigheter. Därför har vi då valt den här lagstiftningstekniken.  

Den tredje lagen i det här paketet är blankettlag om privata säkerhetstjänster. 

Här har vi stannat för blankettlagstiftningstekniken, egentligen av två pragmatis-

ka orsaker. Det första är att tillgången på lagstiftningsresurser är begränsad. Vi 

måste på något vis få den här lagstiftningen i ordning. Det andra är att det berör 

bevakningsrörelser och privatdeckaryrke d.v.s. det riktar sig inte direkt till den 

stora allmänheten, utan närmast till de professionella aktörerna på det här områ-

det. De har ett intresse och kunskap att sätta sig in i de regler som gäller, t.ex. om 

värdetransporter etc. Man kan ev. tänka sig när vi får den här lagstiftningen i 

skick, så kan det leda till mera arbetsplatser för ålänningar, bevakningsföretag 

osv. Den här lagstiftningen hänger ihop med hela paketet. Om vi sedan i framti-
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den kommer fram till att vi ska ha en egen lag så finns det alla möjligheter att göra 

det. Men man kan inte lämna det här utanför nu i alla fall. Det är själva tanken 

bakom det hela. Det berör värdetransporter mm. Här har vi också haft en snabb 

och mindre beredning, det är en vanlig tjänstemanna beredning. Man har fram-

förallt hört de här åländska bevakningsbolagen som har påpekat det här och är in-

förstådda med den här frågan. Här slutar jag herr talman. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Ledamoten efterlyser politiska dimensioner och pragma-

tiska orsaker. Det har ju förts ett resonemang om blankettlagstiftning kontra 

icke blankettlagstiftning. Jag är ändå förvånad att ledamoten väljer att lägga 

ett förslag, jag tänker närmast på blankettlag om privata säkerhetstjänster, 

att han i så positiva ordalydelser prisar blankettlagstiftningen. Jag anser att 

vi måste sätta ner lagberedningsresurser så att den blå boken blir en riktig 

lagbok. Att fortstätta med blankettlagstiftning omöjliggör nästan för var och 

en att förstå i vilken lagbok man ska söka. Självstyrelsepolitiskt tycker jag 

inte heller att det här försvarbart. Det skulle vara intressant att höra hur Li-

beralernas representant ser på självstyrelsepolitiken i blankettlagstiftningen.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det här lagpaketet som jag nu presenterade, det är en enig 

landskapsregering som står bakom det, d.v.s. även Centerns ledamöter. Här 

har vi diskuterat pragmatiskt, att få ett paket som täcker alla de här område-

na, att det träder i kraft samtidigt. Blankettlagstiftningstekniken som sådan 

är värt en egen debatt, det kanske vi ska ta vid ett annat tillfälle. I det här fal-

let, som jag just sade, våra begränsade lagberedningsresurser plus att det här 

riktar sig närmast till professionella aktörer på området och inte till den sto-

ra allmänheten, gjorde att vi tog till blankettlagstiftning. Det här gäller 

många andra frågor, där vi i andra fall haft blankettlagstiftningstekniken. 

Det innebär inte några inskränkningar i självstyrelsesystemet. Man kan pre-

cis ändra den om man vill, följa med eller inte följa med. Hela den här egna 

kompetensen finns fortfarande kvar. Den är på intet sätt inskränkt.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Nog kan väl ändå ledamoten tillstå att det känns lite 

överbyråkratiskt, jag citerar; ” trots att en lag först antas som blankettlag kan 

den senare ersättas av en egen lag om en sådan prioriteras i lagberednings-

arbetet”. Först ska vi kopiera av en finsk lag med allt vad det innebär och se-

dan ska vi skriva en lag. Vore det inte enklast om vi tog ett principbeslut att 

vi försöker stärka den blå lagboken och undvika blankettlagstiftning? Det är 

mitt förslag.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det här är hur man ser på det, blåa lagboken eller andra lagbo-

ken. För de professionella aktörerna spelar det ingen roll, jurister hittar det 

som de söker och de som jobbar med frågorna. Det är frågan om var den sto-

ra allmänheten ska titta, var de ska hitta svar på sina frågor. Jag vågar näs-

tan påstå att de här lagstiftningarna kommer 100, slumpvist utvalda, ålän-

ningar knappast att titta på. Det är faktiskt så. Sakkunskapen och de här re-

surserna som vi har, de är begränsade. Vi har gjort det här för att de här tre 

lagarna ska kunna träda i kraft samtidigt så har vi valt den här tekniken. Det 
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finns alltid möjligheter, som jag sade tidigare, att vi har egen lagstiftning när 

resurserna och tiden finns.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill tacka landskapsregeringen för att de drog tillbaka blan-

kettlagstiftning om allmän ordning och säkerhet och ersätter den nu med en 

egen åländsk lag. Eftersom det i det här lagpaketet är det som är av verkligt 

stort allmänt intresse. Det berör nästan alla medborgare, kontinuerligt, kan 

man säga. Det var klokt. Tack för det.  

Jag har två specialfrågor i sammanhanget. Nu upphäver man 11 § kom-

munallagen, det innebär att t.ex. hamnstadgan i Mariehamn inte mera ska 

gälla. Hur ska problemet lösas, hur ska vi styra fartbegränsningarna i västra 

hamnen och östra hamnen. Har landskapsregeringen en lösning på stadens 

flera problem? Jag nämnde nu bara ett här i sammanhanget som första frå-

ga.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Vi känner bra till den här problematiken, speciellt i Marie-

hamns stad. Vi har också penetrerat dem. Det finns en lag om allmänna 

kommunala hamnar och den gäller på Åland ännu. Där kan man reglera de 

här frågorna som Mariehamns stad kanske önskar göra. Hastighet i farleder, 

om det ska vara för privata farleder eller för allmänna farleder, det är en an-

nan fråga. Mariehamns stad har fortsättningsvis det instrumentet kvar. Det 

har vi kommit fram till när vi undersökt de här frågorna.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack för det svaret. Jag hoppas att det ska hålla, för det är absolut nödvän-

digt för stadens verksamhet både inom Schengenområdet och när det gäller 

de öppna vattnen i våra båda hamnar.  

Min andra fråga gäller huruvida ministern tycker det är rimligt att katt ska 

hållas kopplas i Mariehamn, Godby och någon annan tätort. Katt får inte 

komma ut på motionsslingor, torg eller idrottsplatser. Det här blir en helt ny 

kattpolitik som vi ska tillämpa. Dessutom gäller det i tillämpliga delar även 

för sköldpaddor, vilket känns ännu mer konstigt, om jag får uttrycka mig för-

siktigt.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Nu är vi lite inne på detaljfrågor som jag sade inledningsvis att 

vi kanske inte ska gå in på. Jag måste försöka ta det här ur minnet nu. Om 

jag minns rätt så står det i kattmomentet att det inte gäller punkt 1 där det 

står att de ska hållas kopplade, utan det gäller de andra momenten där un-

der. Det här tar jag nu ur minnet, det är möjligt att jag minns fel.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Det är faktiskt väldigt bra att det här lagpaketet med de här tre la-

garna nu har kommit alla på en gång, så att de kan behandlas parallellt för de 
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hänger så intimt ihop med varandra. Det finns dessutom en fjärde lag som också 

mycket nära sammanhänger med det här paketet. Det är lag om sammankomster 

som också är på kommande hit, men den inte ihopkopplad med det här paketet. 

Den är närbesläktad och berör också i viss mån ordningslagstiftningen.  

När det gäller ordningslagen så kom det tidigare en lagframställning i form av 

blankettlagsförslag som då har behandlats i lagutskottet. Där har vi gått igenom 

innehållet väldigt noga. På basen av de diskussioner som lagutskottet har fört med 

landskapsregeringens representanter och lagberedningen, så har en del föränd-

ringar gjorts i lagtexten. De förändringarna är till det bättre.  

När det gäller för Mariehamns stad helt avgörande fråga om att ha en hamn-

ordning, hamnstadga, har jag förstått att landskapsregeringen har rett ut den här 

frågan på ett sådant sätt att det inte behöver nämnas särskilt i den här ordnings-

lagen i samband med att ordningsstadgarna i övrigt avskaffas, den omständighe-

ten att Mariehamns stad fortsättningsvis behöver ha en hamnordning. Till den de-

len utgår vi från att den saken är i ordning. Det är helt nödvändigt för Marie-

hamns stad att ha det. Jag kan tänka mig att det också kan beröra Långnäs hamn, 

som säkert också har behov av en hamnordning av något slag.  

Lagen om ordningsvakter är väldigt viktigt därför att ordningsvakternas roll på 

många håll har blivit allt mer väsentlig. Det är väldigt viktigt både för ordnings-

vakterna själva, för deras rättskydd och rättsäkerheten. Men också för allmänhe-

ten som de är satta att övervaka, vilka rättigheter man som kund har men också 

vilka maktmedel ordningsvakterna kan tillgripa vid behov. Två kategorier är vikti-

gare än andra, det är restaurangrörelserna och passagerarfärjorna. Det är väldigt 

bra att det kommer en modernisering där.  

Blankettlagen om privata säkerhetstjänster är också helt nödvändig. Det är 

också en verksamhet som kommer att växa i vårt samhälle, tyvärr. Behovet av sä-

kerhetstjänster kommer säkert också att växa. Det är egentligen en beklagansvärd 

utveckling att vårt samhälle utvecklas i en sådan riktning att det behövs mer av 

den här typen av säkerhetstjänster. Jag finner det bra och alldeles riktigt att land-

skapsregeringen i det här fallet går in för blankettlagstiftning. Här är det viktigt 

att reglerna, när det gäller just de här sakerna, åtföljs, när det gäller riket och 

landskapet. När det görs ändringar i rikslagstiftningen så bör de komma in i vår 

landskapslagstiftning annars kan det uppstå osäkra rättslägen.  

Vi har exempelvis penningtrasporter till och från landskapet. Hur går det då 

när vi har olika regler när det gäller privata säkerhetstjänsterna på rikssidan och i 

landskapet? Det kan uppstå problematiska situationer. Därför tycker jag det är 

alldeles riktigt att man i det här fallet har en blankettlag. Det här välkomnar vi.  

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Centern är också nöjd med att den här ordningslagen blev tillbaka-

dragen och nu återkommer i en liten annan skepnad och som egen lagstiftning. 

Det är också känt att vi att vi i Centern tycker bättre om egen lagstiftning än om 

blankettlagar. Ändå i det här fallet, när det gäller säkerhetstjänsterna som nu 

kommer som blankettlag, så tycker vi ändå att lite pragmatism är nödvändigt för 

att få ordningslagen och medföljande lagar i skick. Det bästa är alltid en egen lag-

stiftning. Vi är på väg ditåt.  

Från Centern har vi inte så mycket att lägga till. Jag hoppas naturligtvis att lag-

utskottet tar till sig de påpekanden som har framförts här.  

När det gäller kattorna så tycker jag det är lite osäkert vad vi egentligen ska 

göra med kattorna, om de ska vara kopplade eller inte. Det hänvisas till punkten 
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2, och i den står det nog om kopplad. Jag vill nog inte se koppel på kattorna, inte 

ens i staden. Vi får väl se vad lagutskottet kommer till.  

Jag har en fråga, det är om de här väktardräkterna. Det är väl ändå våra egna 

modeller som vi har? Jag tänkte fel, jag trodde det var blankettlag där, men det 

gäller ju bara säkerhetstjänsterna.  

När det gäller utbildningen som ska ges för ordningsvakterna så är det ju poli-

sen som ger det. Det är också en självklarhet att det ges enligt åländska förhållan-

den. Det är kanske en retorisk fråga som inte behöver något svar.  

Kort sagt betyder det här att Centern nu hoppas att de här lagarna går igen på 

det här sättet så att vi får en ordningslagstiftning och medföljande lagar som fyller 

måttet i vårt moderna samhälle, tack. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Nu ska jag inte säga; ”vad var det jag sa” utan tack för att ni gjorde 

som jag sade. Tack för att det har kommit en sådan lag. Den förra tillbakadragna 

var ju en verkligt ledsam historia som jag på nysvenska ”sverka” d.v.s. kasta i sop-

tunnan bokstavligen. Vilken tur att landskapsregeringen gjorde detsamma!  

Det är tyvärr så, herr talman, att jag inte har hunnit bekanta mig med de här 

framställningarna i den utsträckning jag skulle ha velat. Jag vill förslå att ärendet 

bordläggs till plenum onsdag 3.6 så att vi hinner titta lite mera på det.  

Det finns ju detaljer man kan fundera på. Det här med hur katten ska styras 

upp. Det blir problem, jag har själv fyra kattor eller just nu har jag tio, jag har sex 

kattungar, men de ska flytta så småningom. Om frassen går iväg till någon sim-

strand eller motionsbana, det kan jag tyvärr inte ta ansvar för. Det kanske är lite 

kuriosa, det kanske också finns andra viktiga saker i den här lagen som jag hastigt 

tittade i. Det kanske inte riktigt passar in det åländska samhället. Det är viktigt 

när man gör sådana här ”ctlr c/ctlr v” lagstiftning d.v.s. man klipper ut och klist-

rar in rikslagstiftning. Det kan bli lite tokigt. Låt oss titta på det till onsdagen.   

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Vi får återkomma på onsdag om ärendet bordläggs. Som lagutskot-

tet representant var det en intressant aspekt det här med katten, särskilt i belys-

ning av djurhållningen i allmänhet som nu diskuteras. Min bestämda uppfattning 

är att djuren måste få leva på egna villkor. En katt kan man inte hålla i koppel. Det 

är inte min synpunkt som lagutskottets ordförande, utan som kattkompis, kan 

man väl säga.  

Jag skulle vilja nämna en sak som inte får gå förbi, blankettlagar. Personligen 

har jag en uppfattning om att vi har ett bra system när vi kan ha blankettlagar. Att 

vi ska ha blankettlagar i alla avseenden, det är helt uteslutet. Vi behöver fulltextla-

gar och blankettlager. Vi har ett problem om det så att man tror att självstyrelsen 

är lika med den blå boken. Då vill jag, för min del och också för Liberalernas del, 

protestera.  

Vi har en utpräglad syn på självstyrelsen som ett system för samhällsordningen. 

Lagarna styr samhället, Ålands lagting är en lagstiftande församling och lagarna 

samlas i en bok för att de ska finnas tillgängliga på det sätt som är etablerat sedan 

Gutenbergs dagar 1600-talet, nämligen i skrift. Vi vet mycket väl att skriften 

kommer med fyra års mellanrum, på senare tid. Det betyder att lagboken inte kan 

vara källa för rättstillämpning, annat än som vägledning och referens bok. När det 

gäller blankettlagarna så har vi nyligen, när vi var i Köpenhamn, studerat Grön-

land och Färöarna. Där har man inte den här typen av blankettlagstiftning. Det är 
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helt klart att det kräver mera resurser, mera kapacitet och det är ett mera 

omständligt arbete när det gäller just tekniska föreskrifter. Vad jag tycker i den 

här frågan har ingenting att göra med vad jag sade, vad jag tycker och hur det ska 

bli. Jag vill bara peka på att den här frågan får man inte lämna där hän, så att vi 

nu kräver i alla avseenden fulltextlagar och därmed går mer kapacitet åt till lagbe-

redningen. Ett exempel byggnormerna som är kopplade till Sverige, där har vi inte 

möjlighet att ha blankettlag. Skulle vi ha den möjligheten så skulle man då auto-

matiskt få, de misstag som har gjorts, rättade. Det är en annan fråga. Jag påstår 

inte att det är fel att lagstifta om normerna. Man måste alltså bena upp den här 

problematiken att man ser hur man får ett rättssäkert samhälle med tydliga regler 

som också ändras på ett sådant sätt att det inte tar en massa kapacitet.  

Det finns helt tydliga motsättningar här i salen om denna fråga. Jag skulle där-

för vilja ställa frågan till Centerns ordförande Veronica Thörnroos; om hon omfat-

tar landskapsregeringens arbete med de här lagarna och de motiveringar som 

finns för att dels ha blankettlag, dels fulltextlag? Kommer man att acceptera de 

principer som landskapsregeringen lägger fram? Eller finns det redan en färdig 

uppfattning om att självstyrelsen är det som finns i den blå lagboken?  I så fall 

måste vi ta en diskussion med landskapsregeringen, vilket vi i lagutskottet har 

gjort. Vi har inte tagit ställning, men vi har orienterat oss i frågan. För min del är 

den mycket mera nyanserad och mycket mera viktig än frågan om vad som står i 

den blå boken eller inte, tack.     

Talmannen 

Talmannen uppfattade ledamotens uttalande som ett stöd för bordläggningstiden till 3.6, är 

det rätt uppfattat?  

Ltl Olof Erland 

Talmannens tolkning är mycket riktig.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller blankettlagstiftningsformen som vi har diskute-

rat här tidigare så för jag ungefär samma resonemang som ltl Erland. Jag har 

sett att landskapsregeringen har en viss förkärlek ändå för blankettlagar 

även i sådan situation där medborgarna lider av att det är blankettlagstift-

ning. Därför kanske vi tillsammans kan påverka landskapsregeringen i posi-

tiv riktning. Det är ju gjort nu i samband med den här ordningslagen, det är 

bra. Däremot var jag lite fel ute när det gäller kopplandet av kattorna. Det är 

nämligen så att om ltl Erland har en eller två kattor som ibland besöker mo-

tionsslingor, löparbanor, allmänna badstränder, lekplats för barn, torg under 

torgtid, skidspår eller idrottsplaner så borde ltl Erland överväga, i o m den 

här lagstiftningen, att förse kattorna med satellitövervakning så han kan 

plocka bort kattorna från de områdena, när de närmar sig dit.  

Ltl Olof Erland, replik  

Talman! Det var en svensk författare som en gång sade att alla intelligenta 

människor har katt. Jag har två, sade han. Jag skulle kunna säga att jag har 

tre, men jag ser det inte som så att jag har dem, utan vi är en familj där ingår 

tre kattor.  

När det gäller blankettlagar så har vi faktiskt fört en diskussion, det har 

förts diskussion i social- och miljöutskottet, i lagtinget och i lagutskottet. Det 

är ändring och nyansering på gång. Det är inte givet, jag tror att, som ltl Ro-
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ger Jansson säger, människor ska ju inte lida för att vi har blankettlagar. 

Tvärtom, det ska vara enkelt. Det finns många som tycker att ordningslagen 

bör vara blankettlag för att det förenklar för dem som ska utöva ordningen 

d.v.s. polismyndigheterna. Det är en diskussion som vi återkommer till. Den 

är viktig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag tolkar in en viss irritation från ltl Olof Erlands sida när 

jag säger att jag föredrar egen åländska lagstiftning och tycker också det är 

en del i ett självstyrelseaktivt parti att värna om den egna lagstiftningen. Det 

är ju inte alla som har den möjligheten. Det står jag för. Samtidigt kan jag 

också lugna ledamoten, så här inför sommarhelgen att jag står bakom land-

skapsregeringen. Jag förebehåller mig ändå rätten att säga vad jag tycker här 

i den här salen. Jag tycker att vi ska arbeta mer aktivt med att förstärka vår 

egen lagstiftning här och att skapa lagstiftningsinstrument som möjliggör att 

använda den blåa boken och samla så mycket som möjligt i en bok. Det är 

allra bästa sättet är ju troligtvis att vi får en egen ramlag.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Inte ens Färöarna och Grönland har ramlag idag. När det gäller 

rätten att uttrycka åsikter så var det ju därför jag följde upp frågan. Jag vill 

att det ska klargöras. Är det så att vi har olika åsikter om blankettlagar, så är 

det ju landskapsregeringen som ska få de signalerna. Har man synen att 

självstyrelsen och samhällsutvecklingen förverkligas via den blå boken så då 

är det tydligt och klart. Jag förstår mycket väl att då ska man sikta in sig på 

att den blåa boken ska vara en fullständig text för alla lagar. Vi kan väl se på 

den utgivningstakt som är idag. De exemplar som har använts fram till förra 

veckan var från 2004. Det som vi har nu är daterat 2008, om jag minns rätt. 

Man kan gå in på hemsidan och se på författningssamlingen osv. Saken är 

inte bara tryckteknisk vill jag påstå.  

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Jag förstår naturligtvis att självstyrelse och självstyrelse-

utveckling inte bara är en ”bok”. Det finns så väldigt mycket mera som krävs 

för att ett samhälle ska utvecklas. Jag vidhåller att jag tycker det är viktigt att 

vi värnar och tar tillvara de möjligheter som finns när det gäller lagstiftning 

över våra egna behörigheter, självklart. Jag tror också att ett sätt som vi i 

framtiden kommer vidare med och utvecklar självstyrelsen, det är när vi får 

en ramlag. Troligtvis inte en kopia av den danska modellen, men en likartad 

kopia. Likartad, det är vad jag tror är den bästa förutsättningen för att ut-

veckla Åland.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag förstår inte sambandet mellan blankettlag och ramlag. Jag 

får be om ursäkt för min okunnighet. Jag tror att blankettlag har att göra 

med lagstiftningsteknik i förhållandet till resurser, rättsäkerhet, information, 

lättillgänglighet och det att vi har nytta av att utnyttja de resurser, särskilt i 

teknisk mening som finns på annat håll. Samhället blir mera internationellt. 

Mycket av normerna kommer från EU och internationella organisationer. 
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Ska vi följa detta lagstiftningsarbete i detalj så har vi mycket att göra för att 

fylla den blå boken så att det blir en fullständig bok.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till plenum 3.6.2009.   

 

Enda behandling 

7 Landskapsregeringens meddelande om landskapsregeringens samlade Östersjöpo-
litik (M 4/2008-2009) 
Ärendet avförs. 

 

För kännedom 

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga om tryggande av ålänningars möjligheter till högsko-
lestudier i Sverige (EF 20/2008-2009) 
Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak 

till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 27 maj 2009. 

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls måndagen den 1 juni 2009 kl. 12.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslu-

tades kl.16.01).    
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Plenum börjar  
 Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

 

Meddelande 
Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen kommer att hållas ons-

dagen den 3 juni 2009 kl. 13-14.  

Från landskapsregeringens sida avser alla ledamöter utom Roger Eriksson delta. 

De lagtingsledamöter som önskar ställa en fråga skall meddela detta till lagtingets kansli se-

nast i morgon tisdagen den 2 juni kl. 15.00. 

Meddelas vidare att det idag ev. kommer att hållas ytterligare ett plenum för en andra be-

handling. 

 

Bordläggning 

1 Finansutskottets betänkande nr 6/2008-2009 angående landskapsgaranti till säkerhet 
för lån till Kraftnät Åland Ab (FR 21/2008-2009) 
Ärendet bordläggs till plenum den 3 juni 2009. 
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Remiss 

2 Landskapsregeringens framställning angående landskapslagstiftning om pensions-
skyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen (FR 19/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår en förändring i det pensionsskydd 

som ledamöterna av lagtinget och landskapsregeringen åtnjuter. Lagen, som vi fö-

reslår att ska bli en enhetlig lag för respektive ledamöter, ersätter de tidigare land-

skapslagarna om pension för lagtingsledamöter skilt för sig och landskapsreger-

ingsledamöter skilt för sig. Det finns tre väsentliga skäl till varför förändringen 

bör göras. De pensioner och de pensionsskydd för ledamöter som gör politisk kar-

riär ska följa de allmänna pensionsförändringar som beslutas om och som gäller 

för människor ute i samhället för övrigt. Man har i övriga pensionssystem infört 

ett system med en livslängdskoefficient, där den beräknade livslängden kan på-

verka ens pension. Det här är väsentligt för att resurserna ska räcka till för pen-

sionsutbetalning i en situation där människor lever allt längre. Förändringar sker 

i pensionssystem för alla befolkningskategorier. Det bör också ske för människor 

som gör en politisk karriär, i det här fallet för ledamöter i lagtinget och i land-

skapsregeringen.  

Ett annat skäl till varför detta bör göras är den byråkrati vi skulle råka ut för om 

vi inte förändrar vårt system till att motsvara det som har skett i riksdagen. Detta 

p.g.a. att vi via avtal köper tjänster för beräkning av pensioner åt ledamöter av 

statskontoret. Den kunskap om det nuvarande system som ännu finns vid stats-

kontoret kommer så småningom att minska och försvinna helt eftersom riksdags-

ledamöter och regeringsledamöter i Helsingfors har det här nya samordnade sy-

stemet. Då är förmodligen den enda lösningen, ifall vi inte gör den här föränd-

ringen, att vi måste bygga upp en egen kompetens här i landskapet för att kunna 

göra de här beräkningarna, med den byråkrati och kostnader som där medföljer. 

Det är också rimligt att man gör en pensionsbedömning utifrån en enhetlig poli-

tisk karriär där personer ibland kanske sitter i lagtinget och får möjlighet att med-

verka i landskapsregeringen ibland i varierande mån.  

Ytterligare ett skäl till varför det här är ändamålsenligt att göra är att lagtinget 

år 2004 hemställde om att den här förändringen skulle göras också vad gäller 

pensionsskyddet för lagtingsledamöter och regeringsledamöter. I samband med 

den hemställan ville lagtinget att man skulle utreda effekterna av och förutsätt-

ningarna för ett gemensamt pensionsskydd för ledamöterna i lagtinget och reger-

ingen. Landskapsregeringen har gjort bedömningar av det här och konstaterar att 

de ekonomiska verkningarna är omöjliga att i detalj förutse, eftersom man inte vet 

exakt när och hur människor går i pension, vid vilken ålder det sker o.s.v. Den 

ekonomiska verkningen torde vara litet, förmodligen neutral. Också i den preposi-

tion som regeringen gav till riksdagen när man gick in för ett motsvarande system 

så konstaterades detsamma. Till vissa delar kan man ev. förutspå en viss margi-

nell kostnadsökning, men till andra delar kommer det att ske en minskning, bl.a. 

det här med livslängdskoefficienten. Sammantaget torde det vara neutralt.  
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Lagförslaget torde inte heller ha konsekvenser för jämställdheten. Det här är en 

beskrivning av det förslag som föreligger där pensionerna ska samordnas till ett 

pensionsskydd, tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Det här med pensioner är ju ingen lätt sak. Det är frågan 

om system, men alla är väl mest intresserade av vilken pension man själv 

kommer att få. Min första fråga är; kan man få förhandsuppgifter om sin 

pension, och i så fall varifrån? Nog måste det väl ändå innebära förändringar 

det här, åtminstone för lagtingsledamöterna? Det fanns en begränsning för-

ut, att man skulle ha suttit minst sju år i lagtinget för att det skulle vara pen-

sionsberättigat. Det där försvinner väl nu? Det gäller väl inte retroaktivt, 

men nog måste det ju påverka systemet framöver.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi har försökt göra interna kontrollberäkningar för att se hur 

pensionsskyddet kunde slå ut för politiskt tillsatta och förtroendevalda män-

niskor. Vissa skillnader kan det väl bli ändå för enskilda personer, även om 

det inte är stora förändringar. Vi har också säkerställt oss om att vi har över-

gångsbestämmelser i framställningen så att det inte ska finnas någon retro-

aktiv försämring för någon person. Det finns också i tabellform ett försök till 

att beskriva hur de olika situationer som olika politiskt tillsatta personer är i. 

Det kan finnas många olika fall där människor har varit olika lång tid i lag-

tinget och olika lång tid i landskapsregeringen. Det går att utläsa ungefär hur 

det här slår.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker inte jag blev särskilt mycket klokare av det svaret. Vi 

får väl i lagutskottet fördjupa oss i det. Jag hade också en annan fråga; om 

enskilda lagtingsledamöter kan få förhandsbesked om sin pension och vart 

man i så fall ska vända sig?   

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Lämpligen vänder man sig till avtalsbyrån på Finansavdelning-

en för att få svar på frågor av den här typen. Det är via Finansavdelningen 

som pensionsskyddet för lagtingsledamöter och regeringsledamöter sköts. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

lagutskottet.  

  

Andra behandling 

3 Lagutskottets betänkande nr 13/2008-2009 om parkeringsregler (FR 14/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. De i landskapsregeringens framställning ingående lagförslagen 

föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

 Lagförslagen är bifallna. Ärendets andra behandling är avslutad. 

  



  

814 

Första behandling efter bordläggning 

4 Kulturutskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående ny lag om landskapsbidrag till 
bildningsförbund (FR 4/2008-2009)  
Ärendet bordlades den 27 maj 2009. Först tillåts allmän diskussion.  

Enligt 54 § 2 mom. LO kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet ef-

ter det att diskussionen avslutats. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den här framställningen har ju väckt en del frågor av principiell ka-

raktär, som åtminstone vi tycker att ännu inte har givits klara svara på. Framför-

allt att kulturutskottet framhärdar i att vi ska ha ett samhällssystem där medbor-

gare som går i kurser, som ordnas av bildningsförbund ska registreras och uppgif-

terna ska kunna kontrollera av landskapets högsta myndigheter. Från vår sida 

tycker vi varken det är förenligt med principerna för det fria bildningsarbetet eller 

förenligt med grundlagens krav på integritet. Personregisterlagens ändamål och 

syfte är inte att man genom speciallagstiftning sätter den lagstiftningen ur funk-

tion.  

Det som har kommit till är att det uppstod en språkdebatt i anslutning till den 

här framställningen, där det råder lite olika uppfattningar om bildningsförbunden 

kan få finansiering för kurser eller cirklar som bedrivs på annat språk än svenska. 

Kulturutskottet har diskuterat saken men inte tagit ställning utan lämnat en full-

makt in blanco till administrationen att beakta diskussionen på ett sätt som ur 

lagstiftningssynpunkt kanske inte är tillfredsställande. I samband med diskussio-

nen om det här kommer jag att föreslå att det här ärendet ska föras till stora ut-

skottet så att man där ska kunna fördjupa sig ytterligare i de här frågorna. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag föreslår att ärendet förs till stora utskottet.  

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få understöda förslaget om remiss.  

Talmannen 

Ltl Barbro Sundback understödd av ltl Camilla Gunell har föreslagit att ärendet ska remitte-

ras till stora utskottet. Lagtinget kan besluta om remiss dock så att alltid minst 8 ledamöter 

omfattar förslaget. Jag ber därför de ledamöter som omfattar ltl Barbro Sundbacks förslag 

att resa sig.  

Talmannen konstaterar att lagtinget omfattar förslaget om remiss till stora utskottet. Ären-

det remitteras till stora utskottet.  

Ärendets första behandling är avslutad.  

 

Enda behandling 

5 Finansutskottets betänkande nr 5/2008-2009 om förslag till första tilläggsbudget för år 
2009 (FR 15/2008-2009 jämte FM 70-84 och 86-97/2008-2009) 
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Fortsatt diskussion.  

Ltl Olof Erland 

Talman! Parlamentarismen är förutsatt att vara ett dynamiskt system. Efter val 

tar man hänsyn till valresultatet och bildar en landskapsregering med en majori-

tet med ett stöd i lagtinget. Under mandatperioderna förs diskussioner om rege-

randet, om lagtingets stöd o.s.v. Det är också så i vårt parlament. Det finns en dy-

namik i valsystemet men också i diskussionerna. Liberalernas lagtingsgrupp står 

bakom sina ledamöter i finansutskottet, Raija-Liisa Eklöw och Torsten Sundblom. 

Vi noterar också med tillfredsställelse att det finns en enighet med Centerns re-

presentant Torbjörn Eliasson, ordförande i finansutskottet, och att man står bak-

om den linje som landskapsregeringen har utstakat.  

Ordet kris används väldigt ofta i den finanspolitiska debatten. Det är helt berät-

tigat. Vi har en kris i det globala internationella banksystemet, vi har en konjunk-

turnedgång och vi har en ekonomisk kris i många länder. Det gäller särskilt de 

länder som är exportberoende och beroende av marknader som nu faller d.v.s. 

Kina, Indien och USA, där minskar efterfrågan på industriprodukter drastiskt. 

Sverige och Finland är i högsta grad små exportekonomier. Raset i BNP i våra 

grannländer är omfattande från 5 - 10  % lite beroende på tidsperioden och hur 

man räknar.  

Man kunde ställa frågan om krisen har kommit till Åland? Det är inte så enkelt 

att besvara det om man ser på de indikatorer som finns i statistiken. Det finns 

varsel, det finns en ökad arbetslöshet bland ungdomar, det finns mindre jobb att 

bjuda ut på marknaden, men krisen inte har slagit igenom så mycket som vi räk-

nar med att den ska göra under hösten det här året. Det som man kan säga att 

oberoende vad krisen beror på så är det knappast landskapsregeringens fel att fi-

nansmarknaden i USA har rämnat och spridningseffekten därifrån har varit om-

fattande.  

När det gäller lågkonjunkturen, för vår del kan vi konstatera att vår ekonomi 

delvis är industribaserad och därmed direkt beroende av efterfrågan internatio-

nellt. Det finns företag som redan för ett år sedan kände av den globala konjunk-

turnedgången. Vi har å andra sidan en ganska dominerande del av vår ekonomi 

inriktad på konsumentvaror. Det gäller passagerarsjöfarten och livsmedelsindu-

strin. Där har det ännu inte slagit igenom. Den ekonomiska politiken i Sverige, 

med ökad disponibel inkomst också för höginkomsttagare, har lett till ett ökat 

sparande och inte ökad konsumtion i alla inkomstnivåer. Det är någonting för 

landskapsregeringen att fundera på när det gäller vårt allmänna avdrag om det 

ska göras mera konsumtionsdrivande så småningom. Det vore intressant att få en 

redogörelse för det.  

När det gäller budgeten så konstaterade jag redan förra veckan att det är visar 

på en parlamentarisk styrka att finansutskottet och landskapsregeringen är inne 

på samma linje. Det visar också i förhållandet till den ekonomiska utvecklingen 

att man har en behärskad hållning till det som händer och sker. Det är en parla-

mentarisk styrka men också ett parlamentariskt ansvar. Det kan vara en svår upp-

gift att hålla den här balansen också framöver. Min bedömning av den politiska 

debatten kring det här, är att det egentligen inte finns några alternativ. Det finns 

partier som vill ha mer, det finns också de som vill har mindre av åtgärder och 

ekonomisystemet. Det finns de som vill gå snabbare fram och de som vill skynda 

långsamt. De finns de som vill se olika alternativa lösningar på vissa frågor.  
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Om jag påminner om vad som också har diskuterats också i liberalernas lag-

tingsgrupp så är det för det första miljö- och skrotbilspremien. Många här är in-

tresserade av att man skulle fortsätta att utveckla det stödsystemet för en konver-

tering av bilparken till mera miljövänlig. Här måste man också vara försiktig och 

se vart ekonomin är på väg: Finns det utrymme så är det naturligtvis av intresse.  

En annan punkt där det finns en diskussion och där också lagtingsgruppen har 

tagit ställning till är bostadsmarknaden. Vårt resonemang bygger på de goda erfa-

renheter vi hade av enhetslånen under början av 2000-talet. Jag skulle säga att 

vår inställning i den frågan är icke doktrinär, vi har alltså inte någon färdig upp-

fattning om vad som är rätt och fel när det gäller bankernas roll. Det är väl kanske 

lite paradoxalt att samma år som bankerna, på det internationella planet, har 

medverkat till en global omfattande kris så säger man på Åland att ska inte ban-

kerna sköta det här? Varför ska landskapet blanda sig i? Det är helt enkelt av 

pragmatiska skäl. Bostadspolitiken har en social dimension, den är viktig, ett s.k. 

socialt boende, billiga hyreslägenheter, övergångsbostäder och studiebostäder, det 

är viktigt. Det har en regional dimension att sprida byggandet ute i landskapet. 

Det har också en näringspolitisk dimension d.v.s. att medverka till att folk på ar-

betsmarkanden hittar bostäder, kan flytta till Åland och kan flytta inom landska-

pet. På de grunderna är det värt att landskapsregeringen nu tar de här signalerna 

från liberalernas lagtingsgrupp och finansutskottet och man bör följa med bo-

stadsutvecklingen. Nu är det mycket bostäder på gång, det finns andra finansie-

ringsformer och det finns naturligtvis banker och privata aktörer som bygger. 

Men man måste se till det viktiga, d.v.s. åstadkomma bostäder av den sort som 

har betydelse för människor d.v.s. socialt, regionalt och näringspolitiskt.  

När det gäller skrotpremier och bostäder så finns det intresse från vår sida att 

man följer utvecklingen.  

När det gäller pensionsfonden så tycker jag man ska sätta in den i ett större 

sammanhang d.v.s. landskapets finansieringssystem är mycket känsligt för fluk-

tuationer i inkomster, då är pensionsfonden en stor penningmassa som kan an-

vändas för att göra budgeteringen mera flexibel. Det finns ingen som helst tvekan 

att landskapsregeringen inte skulle klara av pensionsåtagandena. Problemet är väl 

kanske hur man avvecklar fonden för att fasa in det nya pensionssystemet. Det är 

en annan problematik. Pensionsfonden har visat att landskapets offentliga sektor 

har lyckats utnyttja markandssystemet genom att göra placeringar i aktier när 

statsbärande papper är lämpligt och räntebärande papper när det är lämpligt. Av-

kastningen har i genomsnitt varit över 10 % också under sämre tider. Nu finns det 

en avstannad tillväxtprocess. Pensionsfonden säkrar pensionerna för framtiden 

och även den ekonomiska flexibiliteten.  

När det gäller utvecklingen av ekonomin finns det två omständigheter som är 

viktiga. Det ena är sjöfartens utveckling och det andra är den finska ekonomin och 

kopplingen till klumpsumma. När det gäller sjöfartsutvecklingen är det vår hu-

vudsakliga skattebas. Om vi säkrar denna skattebas så blir också diskussionen om 

egen beskattningen mindre intressant. Jag ser det som att de här frågorna hänger 

ihop. Angående klumpsumma kan man konstatera att Finland, liksom andra län-

der, är inne i en konjunkturedgång och ett betydande fall i BNP p.g.a. bortfall av 

export. Vi hade en liknande situation en gång när 25 % av exporten föll bort ge-

nom Sovjethandeln på den tiden. Vi har ett liknande ras nu. Den gången var åter-

hämtningen snabb. Den här gången kan det gå långsammare.  

Om man ser på EU:s studier och OECD:s studier av de västeuropeiska ekono-

mierna och tar det mått som de använder, finansiell uthållighet, så ligger Sverige, 
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Finland och Danmark i en klass för sig d.v.s. möjligheter att bära en offentlig sek-

tor som utvecklas är ganska stora. På det sättet kan man göra en prognos att den 

klumpsumma som vi har idag har gått ner med ungefär 20 miljoner i dagens pri-

ser och den är nere på ungefär samma nivå som 2003-2004. Det är vad vi har att 

leva med under ett stort fall av BNP, minus 20 miljoner från det normala. Utgår 

man från det normala, att det återkommer, då har vi möjligheter att bygga upp ett 

överskott som ska täcka det här under en konjunkturcykel.  

Finland har en jämförelsevis liten brutto statsskuld, ca 40 % av BNP, ungefär 

på samma nivå som Sverige. Det är relativt lågt. När Finland lånar ytterligare me-

del nu så kommer man kanske upp i 50 miljarder euro. I åländska pengar betyder 

det att vi har en fordran på framtida inkomster som ska betala bort lånen på unge-

fär 250 miljoner, som kanske betalas bort under en femårsperiod, kanske längre 

och kanske inte betalas bort fullt ut. Räknar man ränta på den här skulden, som 

Finland då ska täcka med sina inkomster, som vi inte behöver täcka, är det en re-

lativ förbättring för Åland med ungefär 12 miljoner per år. Det är någonting som 

vi har tillgodo i jämförelse med Finland. Vi har det som utgångspunkt idag. Det 

som är en möjlighet och där landskapsregeringen ska komma med ett meddelan-

de det är att välja strategier för den framtida utvecklingen. Vi har för det första, 

reformerad klumpsumma, för det andra övertagandet av skattebehörigheten och 

för det tredje självständighet som naturligtvis innebär egen skattebehörighet. Det 

här är de alternativ som man på ett teoretiskt plan kan särskilja. Oberoende av 

vad vi väljer och oberoende av vad vi gör, betyder det att vi måste bygga upp ett 

förtroende både externt och internt. För att komma fram till nya lösningar och re-

former så måste vi bygga upp ett förtroende med riksmyndigheterna. För att ha 

styrkan på hemmaplan så måste vi ha ett internt förtroende. Det är en parlamen-

tarisk uppgift att försöka ena så många som möjligt kring det här. Det betyder att 

vi, om vi är eniga om en väg framåt, inte tar för givet vad finansminister Katainen 

säger om skattesystemet och inte tar för givet vad statsminister Vanhanen säger 

om skattesystemet, men argumenterar för vår sak. Tror man inte på möjligheter-

na att bygga upp dialog och ett förtroende med riksmyndigheterna, ja då har vi 

diskvalificera oss själva redan på hemmaplan. Det tycker jag skulle vara ganska 

onödigt. Vi har många försök i närtid där vi har fört fram skattefrågorna. De har 

aldrig förts fram på ett brett och enigt sätt, där jag har varit med i alla fall. Senast 

var det den liberala centerregeringen som förde fram frågan om indirekt beskatt-

ning, som ett första steg, men det vann inte tillräckligt gehör i lagtinget på den ti-

den. Vad som händer nu är en fråga för utredning och diskussion i första hand och 

sedan är det att bestämma sig för att köra, så att säga.  

Jag nämnde redan sjöfarten, det finns mycket mer att säga om det. Det är helt 

avgörande, vi har inte som Färöarna och Grönland fasta råvarutillgångar som 

finns där de finns och som vi kan utnyttja. Vi har en sjöfartsnäring som är en skat-

tebas som kan flagga ut som bekant. Det måste man ta med i beaktande när man 

ska utveckla vårt ekonomiska system.  

När det gäller Finlands utveckling av ekonomin, som vi idag är beroende av, 

finns det en styrka i finsk ekonomi men det finns också svagheter. Skogsindustrin 

har släpat efter och inte hängt med i utvecklingen, det är oroväckande. Telecom 

industrin har varit så framgångsrik att man har glömt att diversifiera och utnyttja 

de forskningsresultat som finns och är betydande på världsnivå. Där har vi en 

osäkerhetsfaktor också för vår ekonomi. Än så länge är Finlands ekonomi, av ut-

omstående bedömare, betecknad som mycket stark, en av de finanspolitiskt star-

kaste i världen.  
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Herr talman! Ytterligare en fråga som är viktig för framtiden och som kanske är 

löst kopplad till tilläggsbudgeten, det är företagandet. Vi har diskuterat särskilt 

kvinnligt företagande. En tidningsrubrik för ca en månad sedan lydde; "inget 

startstöd för kvinnligt företagande". Det stämmer ju inte, det finns ett startstöd 

inom jordbruket som gäller både män och kvinnor. Däremot kanske debatten 

mera borde ha handlat om den typ av företagande som är kopplade till kvinnors 

yrkeserfarenhet, alltså inom vårdsektorn, tjänstesektorn och kanske inom vissa 

andra sektorer inom besöksnäringen. Borde inte också den här sektorn av verk-

samhet få investeringsstöd, som en maskinhall eller en ladugård upp till 70 %? 

Jag tror att det är helt fel utgångspunkt, tjänstenäringarna behöver inte den typen 

av investeringar. Jag skulle säga att den näringspolitiska framtiden är ju att dra 

ner de här investeringsstöden till olika verksamheter och anpassa det till mark-

andsekonomi. Det är ju den utvecklingen som är på gång också inom jordbruket. 

Livsmedelsindustrin är ju i princip reglerad. Det gäller mera att utveckla möjlig-

heterna att hitta affärskoncept. Att underlätta etableringen och att underlätta när 

det gäller infrastruktur och marknadsföring. Det skulle vara en uppgift för kom-

mande års budgeter att fokusera företagspolitiken och näringspolitiken på den ty-

pen av åtgärder.  

Det finns olika företagsformer, olika personal- och utbildningsåtgärder som är 

viktiga för företagen. Det som borde vara i centrum är, inte själva investeringarna 

och stödet till dem, utan affärskoncepten där Åland har framgångsrika företag och 

där kvinnligt företagande är något som kommer att växa. Inte bara för att det är 

frågan om kvinnor utan för att det är frågan om nya yrkesområden där kvinnor 

har en kunskapstradition. Det gäller den kommunala sektorn, vård- och hälso-

tjänster och miljötjänster och liknande inom den offentliga landskapssektorn, 

tack. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, ltl Erland argumenterade väl för bostadslånen. Jag vet, sedan tidigare, 

att våra partier har haft rätt liknande uppfattning i att värna om bostadslå-

net. Därför blev jag väldigt förvånad över den tilläggsbudget som kom där 

man föreslog att man slopar 4 miljoner till bostadsbyggandet. Det här för-

undrar mig mycket. Nu har finansutskottet gett nya direktiv i den frågan.  

Hur kommer det sig att man lade fram en budget där också Liberalerna 

står bakom med ett sådant förslag från första stund, för att sedan i nästa an-

detag ändå tycka att det här ska vi kvar?  

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, är det jag som ska svara på den frågan? Jag har ju min uppfattning. Det 

förslaget kom, trots att Centern och Liberalerna var de som introducerade 

bostadslånet med enhetslån med just de motiv som jag nämnde tidigare. För 

det första så var man var osäker på krisens verkningar. För det andra ansåg 

man att det fanns alternativa finansieringsformer och för det tredje kunde 

man konstatera att det finns ganska mycket byggen på gång, över en tidspe-

riod. Men nu när man har följt utvecklingen och diskuterat mera ingående så 

ser landskapsregeringen behovet av att öka den här finansieringen. Vad vi 

har sagt från allra första början, jag tror att det också fanns med i tilläggs-

budgetsdiskussionen, är att man ska ha en beredskap att följa utvecklingen. 

Det är helt klart att alla är eniga om att det ska byggas bostäder, men i vilken 

takt och med vilken finansiering, det är frågan.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag blev för min del förvånad över att man dels föreslog att pengarna skulle 

bort ut budgeten. Eftersom det särskilt under behov av stimulanstider är 

väldigt viktigt att bostadsbyggandet fortsätter och likaså för mobiliteten och 

arbetskraftens rörlighet och alla sådana viktiga argument. Nu är man alltså 

beredd från regeringens sida att återta och uppta pengar igen i kommande 

budgetar. Jag hoppas verkligen att man från regeringspartiernas lagtings-

grupper också bevakar att man återkommer med medel i kommande budge-

tar. Argumentationen om varför de skulle bort visade sig ju vara felaktig. Det 

är inte ränteläget som är ett argument för att man ska slopa pengarna nu.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Jag har aldrig fört fram ränteläget som ett argument för att slopa 

bostadsstödet. Det viktiga är att det finns byggande på gång och att det finns 

bostäder som är tillräckliga för sociala behov, regionala behov och närings-

politiska behov. Det är lagtingsgruppens bestämda uppgift, vi har inte märkt 

att vi inte skulle få gehör för det i landskapsregeringen. Jag tror att även om 

ltl Gunell förvånas så behöver hon inte vara oroad för att det inte byggs bo-

städer. Det är vi och finansutskottet helt överens om. Om lagtinget godkän-

ner det här och stöder finansutskottet går ju den här saken vidare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! I sitt anförande tog ltl Olof Erland upp frågan om det 

framtida ekonomiska systemet. Han talade då om betydelsen att uppnå bätt-

re förtroende med våra parter på fastlandet och också bättre förtroende mel-

lan partierna. Det är alldeles riktigt att det är en förutsättning för att man ska 

kunna göra en reform. Det är ju inte det enda, sakfrågan kvarstår. Vad är det 

för sorts system vi ska ha? Vad är det för sorts skattesystem? Här är ju alla 

andra partier förutom Liberalerna ganska klara med inriktningen på diskus-

sionen. Ltl Olof Erland brukar ofta ställa frågor till andra partier. Vad det är 

för sorts system man vill ha? Börjar det inte bli dags för Liberalerna att 

komma ut ur kassaskrinet i den här frågan?    

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Att ställa frågor tycker jag är utgångspunkten för allt lärande. 

Jag ställer fortfarande frågorna. Vad är bäst för enskilda människor och före-

tag på Åland? Vilket finansiellt system är det bästa? Vad gör att man kan ha 

en ekonomisk, politisk och socialt trygg ställning och samtidigt skapa tillväxt 

i samhället? Är det en reformerad klumpsumma? Är det ett skatteövertagan-

de av behörigheten, helt eller delvis? Eller är det självständighet? Jag lyssnar 

gärna på argumenten för självständighet. Jag är inte alls främmande för 

dem, hittills har jag mig inte låtit mig övertygas. Frågeställningen i grunden 

är densamma. Är det bra för enskilda människor och företag att ändra till ett 

annat system, ja, då ska vi göra det.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att Liberalerna och ledamot Olof Erland fritar sig 

sitt politiska ansvar. Vi kan ju inte gå vidare, ja, vi kan rösta bort Liberalerna. 

Helst skulle vi alla här se att lagtinget var enigt i en sådan här fråga. Genom 

att bara ställa frågor till andra och inte själv ta ansvar och ge svar för huru-

dant system Liberalerna talar för i framtiden så vet vi andra inte om det här 

är det slutliga budet eller om man ska komma med andra alternativ. Jag 

tycker tiden börjar rinna ut. Om inte Liberalerna kommer med på tåget så är 

det dags att fatta ett majoritetsbeslut i lagtinget och gå vidare i den här frå-

gan.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det var precis det jag började med. Parlamentarismen är dy-

namisk. Är det så att man vill köra iväg med något system så gör man det, 

om det finns en majoritet. Jag ställer frågan till Liberalerna, vi har gett man-

dat åt landskapsregeringen, att tillsammans med alla andra partier i en par-

lamentarisk kommitté, att ta fram ett underlag och göra ett meddelande. Det 

är den parlamentariska gången. Om ltl Barbro Sundback har bråttom med 

den egna beskattningen så lägg fram förslag så ska vi rösta ja eller nej. Inte 

finns det något underlag, som jag har sett i alla fall, som skulle visa på be-

räkningarna hur vi ska säkerställa skattebasen. Vad blir för konsekvenser för 

enskilda människor? Vinner man eller förlorar man i sin dagliga situation? 

Vad händer med löntagarna? Vad händer med företagen? Det är ju de frå-

gorna man måste ställa. Om svaret är givet från er sida, så är frågorna givna 

från vår sida. Jag har inte hört svaren.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Erland har ju givetvis rätt när han resonerar utgående från utgångspunk-

ten vad som är bäst för befolkningen och vad som är bäst för Åland. Vilken 

väg ska vi välja? För att veta vilken väg man ska välja är det kanske viktigt att 

man känner historien rätt. Jag tror att ltl Erland kanske kommer ihåg lite fel 

när han sade att det aldrig har förts fram på ett konkret och enigt sätt från 

åländsk sida när det gäller skatteövertagandet. Han nämnde exemplet att det 

var första gången när Liberalerna och Centern var i landskapsregeringen. 

Det var inte så. År 1995 eller 1996, om jag minns rätt, var nuvarande talman 

Roger Nordlund finansminister. Det fanns då ett enigt ställningstagande, på 

basen av en parlamentarisk grupp, att vi skulle ta över samfundsbeskatt-

ningen. Dåvarande finansminister Roger Nordlund träffade Suvi-Anne Sii-

mes och det blev absolut kalla handen. I ett för övrigt intressant anförande så 

tycker jag också att vi bör ha den biten med. Det var första gången vi var helt 

eniga och konkreta. Resultatet blev ju detsamma, tyvärr.    

Ltl Olof Erland, replik 

Historien är den att 1921 var alla eniga om att Åland skulle finansiera sitt sy-

stem med egen beskattning. Det systemet prövades. Finanserna höll inte och 

man kom så småningom in på andra förmåner. År 1992 på våren tog jag per-

sonligen initiativ till ett skatteseminarium, där jag förde fram förslag om av-

vikande indirekta skatter. Det fick inte stöd. År 1995, i oktober, hade den s.k. 
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Lundberggruppen sitt slutbetänkande då skulle man gå vidare med företags-

beskattningen och samfundsskatten. Man skulle också se på indirekta skat-

ter. De obundna var inte med på det tåget. Man ville ta över allt. År 2001 för-

de vi i regeringen, Centern och Liberalerna, fram i aftonskolan att vi ville ha 

en arbetsgrupp om den direkta beskattningen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi går tillbaka till historiebeskskrivningen så kan vi diskutera ganska 

länge vem som gjorde vad och när. Det intressanta med den här uppvakt-

ningen som jag hänvisade till var att det var första gången vi faktiskt var eni-

ga, mig veterligen. Jag uppfattade att vi var eniga, efter den här Lundberg-

kommittén, att man ska ta över samfundsbeskattningen. Att de obundna ar-

gumenterade för att man skulle ta över också resten, jag uppfattade att de 

inte hade något emot att man skulle gå vidare med samfundsbeskattningen. 

Det fanns alltså en enighet. Vi har trott, många gånger, att om vi eniga så då 

kommer det att lossa på rikssidan. Men det visade sig att så var inte fallet. 

För övrigt tycker jag det är mycket som har ändrats sedan 1921. Det är nog 

bra att kunna historien men vi behöver också leva i nutid. Den intressanta 

frågeställningen som var upp här tidigare, vad vill det största regerings bä-

rande partiet riktigt när det gäller beskattningsfrågorna? 

Ltl Olof Erland, replik 

Om jag fortsätter historien, i november 2001 förde vi fram att vi ville ha en 

arbetsgrupp om beskattningen. Det gick inte. Däremot så nämnde Suvi-Anne 

Siimes, i februari 2002, att finansministeriets bestämda uppfattning var att 

man ska ha ett enhetligt skattesystem i Finland. Däremot var man beredd att 

diskutera indirekta skatter. Vi, den regeringen Centern och Liberalerna, ville 

då gå vidare med den frågan. Det fanns en skatteutredning som gjordes här 

2005-2006 som också pekade ut indirekt beskattning som en intressant möj-

lighet. Sedan gjordes det en parlamentarisk utredning 2007 som kom fram 

till att man skulle göra de här simuleringarna, utredningarna som ÅSUB har 

gjort, att man utifrån det skulle göra ett meddelande som skulle läggas fram 

inför det kommande valet. Den tidtabellen och det upplägget tror jag är 

grunden man kan utgå ifrån.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ltl Erland säger i sitt anförande vad beträffar investeringar till 

tjänsteföretag, att man inte kan räkna med att investeringarna är så stora att 

man behöver någon form av stöd, så som jag uppfattade det. Jag skulle vilja 

komma med en rättelse till den delen. Tänker man starta ett företag inom 

t.ex. barnomsorg, äldreomsorg eller varför inte en skola i en liten by, så be-

hövs det nog verkligen stöd för investeringar. Det är ingenting som man gör 

bara så där rakt av. Det kan man jämföra med många andra företag. Jag 

tycker att ltl Olof Erlands anförande istället var ett försök att skjuta det här 

ärendet ifrån sig. Det viktigaste av allt är att man skapar förutsättningar för 

företagen d.v.s. att man fasar ut från offentlig verksamhet och skapar förut-

sättningar för privat verksamhet. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Min åsikt är inte att på något sätt att skjuta den här saken ifrån 

mig, då skulle jag aldrig ha tagit upp det. Jag tog upp det av den anledningen 

att jag tror att det här är en viktig sektor. Att man ska skapa den här infra-

strukturen, kanske lokaler att hyra ut. Det är just en fråga om att gå från den 

offentliga sektorns nuvarande yrkesområden och verksamhetsområden till 

privatisering. Det var precis så jag menade, men tydligen inte sade. Vad jag 

däremot sade och menade är att när man diskuterar kvinnligt företagande 

och 70 % investeringar i maskinhallar och ladugårdar så tror jag att man fäs-

ter sig vid fel saker. Det är alltså själva affärsidéutvecklingen och omständig-

heterna, informationen, lärande, kunskapen och utbildningen, det är det 

som är det viktiga.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag har tidigare frågat här i salen, vilka konkreta åtgärder land-

skapsregeringen har vidtagit för att förbättra förutsättningarna för tjänstefö-

retag? Ofta är det då också likställt med kvinnligt företagande. Det skulle jag 

vilja att man från ltl Olof Erlands sida skulle redogöra för.  

När det gäller att få till stånd ett företag inom sektorn omsorg, så behöver 

man någon form av lokal. Man kanske behöver köpa in ett hus eller en lä-

genhet för att bedriva verksamhet. Till det behöver man investera i den här 

lokalen, till det behöver man investeringspengar. Det är helt jämförbart med 

andra typer av företag.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Säkert hittar man paralleller mellan lokaler av olika slag inklu-

sive maskinhallar. När det gäller jordbruksstöden är de så speciella så man 

kanske inte borde jämföra just det. Vad jag kan erinra mig om så har växthu-

set Itiden sökt idéer från kvinnliga företagare och också tagit hand om såda-

na, när det gäller t.ex. datautveckling och liknande. Ålands utvecklings Ab är 

ju inte inriktat på män, utan just nya affärsidéer. Där finns det exempel på 

kvinnliga företagare inom design. Jag håller med om att det här är ett områ-

de som det går att göra mera på. Därför sade jag just att det är två saker man 

borde inrikta sig på; utvecklingen av själva affärsidén, information och infra-

struktur kring det här. Så det finns mycket att göra. Det är ju vår sak att 

komma med konkreta förslag.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson 

Herr talman! Efter att finansutskottet har behandlat framställningen från land-

skapsregeringen så väljer jag att gå upp och kommentera och diskutera lite frågor 

som varit upp här under diskussionens gång.  

För det första kan man konstatera att finansutskottets majoritet har omfattat 

tilläggsbudgeten som visar att landskapsregeringen försöker svänga den ekono-

miska politiken så att vi kan råda bot mot kommande finanskris. Det har inte varit 

ett lätt jobb, men vi visar ett första lilla steg hur vi kan svänga det. 

Den andra som framställningen innehåller är förstås ramarna. Hur man ska in-

för 2010 få pengarna att räcka, utan att dra in alldeles för mycket. Här tycker jag, 

herr talman, att det är synd att inte lagtinget har diskuterat de här ramarna mera. 
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Man har valt att kritisera. Varför kommer man inte med konkreta förslag? Varför 

visar man inte hur man ska spara? Jag tycker det är synd att man inte har diskute-

rat ramarna och ställt de mot varandra. De som har föreslagit neddragningar bor-

de också ha visat var man vill prioritera och inte prioritera. Det hade varit en stor 

vägledning för oss i landskapsregeringen om man hade gjort det. Tyvärr har man 

inte gjort det så därför får vi försöka jobba vidare själva nu då och hoppas på stöd 

i framtiden.  

Ser man på ramarna så är det dramatiska nedskärningar på driftutgifterna. Kri-

tiken att det är för lite. Det här kommer i praktiken att betyda betydligt högre av-

gifter för samhällsservicen. Det är ÅHS avgifter, skärgårdstrafik och andra avgif-

ter. Det är ofrånkomligt om vi inte dramatiskt ska sänka samhällsservicen. Det 

kommer ändå att betyda lägre samhällsservice.  

Det kommer antagligen att bli uppsägningar, permitteringar och omplacering-

ar. Det kommer också att betyda att landskapsregeringen inte kan gå med på någ-

ra löneförhöjningar för den offentliga sektorn. Kanhända man borde tala om löne-

sänkningar. Om det blir löneförhöjningar så kommer neddragningarna att bli 

ännu större, samhällsservicen kommer att minska ännu mera, om vi vill ha bud-

geten i balans på sikt. Man kan också exportera problemen till våra barn och 

barnbarn genom att skuldsätta oss så att de får betala räntor och amorteringar. 

Det tänker i alla fall inte jag gå med på. Denna generation måste ta ansvar för den 

välfärd vi har idag och inte vältra över det till kommande generationer.  

Det kan vara så, herr talman, att vi har för bra samhällsservice, för bra levnads-

standard i förhållandet till vad vi egentligen har råd mer. Det tror jag. Vi måste 

tänka om lite. En del av våra lönepengar måste istället gå till avgifter inom sjuk-

vård och annan samhällsservice. Skattepengarna räcker till allt mindre. Så är det 

antagligen, fast alla inte vill se det så.  

Herr talman! Hur kommer vi hit? Hur kan vi göra det bästa av den här situa-

tionen? Landskapsregeringen i sig kan inte göra allt. Det är en omöjlighet. Vi mås-

te ha hjälp av styrelser, direktioner och förvaltningsråd inom den offentliga sek-

torn. ÅHS styrelse har ett jättestort ansvar här att se till att sjukvården sköts så ef-

fektivt som möjligt och att neddragningarna blir så lite smärtsamma som möjligt. 

Även direktioner i skolorna måste också se till att allting effektiviseras. Även för-

valtningsråd, naturligtvis, måste också jobba. Vi kan inte själva göra det här, vi 

måste ha hjälp av alla där ute, även av lagtinget. Desto effektivare vi kan ha, desto 

mindre neddragningar på servicen kommer det att bli för ålänningarna.  

Herr talman! Jag vill också gå in på min egen avdelning i o m att det har funnits 

ganska mycket kritik till hela landskapsregeringen, men även till Trafikavdelning-

ens sätt att handha saker och ting.  

Jag vill informera lagtinget om att sedan år 2000 har trafikbudgeten stigit med 

8 %. Det är mindre än 1 % per år, om vi räknar bort de ökade kostnaderna för olja 

som är en stor del av trafikens budget. Det här betyder att man har effektiviserat 

ungefär 2-3 % per år som har varit den normala löneförhöjningen. Man har mins-

kat antal anställda med 10 % vilket avspeglar sig på att kostnadsökningen har va-

rit ytterst låg.  

Ser vi på hela landskapsregeringen, förvaltningen, har det stigit med 40 % om 

vi räknar bort ökningarna för oljekostnaderna även där. Det betyder att Trafikav-

delningen har en ytterst stram budget.  

Nu ska vi sänka ytterligare 10 % av driften mot en redan stram budget. Skulle vi 

ha levt som de övriga avdelningarna, hade vi inte haft problem alls att ta ner 10 % 
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. Då har vi antagligen kunnat dra ner 30 % . Problemet är att vi har hållit en 

mycket stram budget under tiden. Nu ska vi dra ner 10 % till. 

Herr talman! Vad betyder det här? Det betyder att, inom skärgårdstrafiken, om 

vi ska kunna upprätthålla hyfsad nuvarande trafik så måste vi privatisera med 

tron att det blir billigare att driva det. Det finns ingen annan väg. Om vi inte för-

söker privatisera kommer vi att vara tvungna att dra ner trafiken rejält.  

Jag har förstått att det finns intresse att driva skärgårdstrafiken i privat regi. 

Det finns t.o.m. större företag, jag har personligen talat med ett företag, tredje 

största i världen i branschen, som är villiga att räkna på vår trafik. De ser inte tra-

fiken för liten. Den är intressant. Det här beror på i vilken takt vi vill göra, vi kan 

inte bjuda ut allt på en gång. Vi måste nog prova linje för linje och testa och se om 

den hjälper. Vilka linjer vi ska börja med, det låter jag vara osagt. Det måste vi 

diskutera i landskapsregeringen. Det är ofrånkomligt att vi måste göra det här för 

att klara skärgårdstrafikens volymer. Skärgårdstrafiken är oerhört viktig för en le-

vande skärgård. Den är helt avgörande. Därför är det här en ödesfråga för skär-

gården.  

Ofrånkomligt kommer vi att komma till avgiftshöjningar, ganska stora höjning-

ar. Men också i skärgården måste man vara med och ta ansvar i den ekonomiska 

situationen, ställa upp och betala lite mera, både skärgårdsbor och turister. Vi 

kommer inte ifrån det. Det kan också vara så att vi inte heller kommer ifrån att 

dra ner något på trafiken under vintertid. Det tror jag, om vi ska följa ramen. Är 

det så att lagtinget har en annan åsikt så måste lagtinget öka konsumtionsramen. 

Det finns inga andra trolleriformer.    

Angående vägunderhållet, ser jag stora besparingsmöjligheter genom att stänga 

Möckelö vägstation och flytta den till Godby och på vägen minska personalen 

ganska mycket, 10 personer är ingen omöjlighet. Det kan göras genom naturlig 

avgång, omplaceringar och kanske det också blir uppsägningar. Det tror jag.  

Angående linfärjorna är det samma sak där. Vi måste också testa privatisering-

en här och se om vi kan vinna pengar på det.  

Vad jag har erfarit den senaste månaden, har det politiskt blivit en omsväng-

ning där man mera pratar om privatisering än egen drift. Jag är inte säker på om 

det finns en majoritet i lagtinget, men jag tror det. Jag väljer att gå den vägen, vi 

får se.  

Återigen, det finns inga andra vägar att gå om vi vill behålla en service inom 

trafiken och få ned kostnaderna. Det är genom privatiseringar. Vi har försökt ge-

nom sjöfacken att komma till en dialog och få ned kostnaderna. Vi kommer alltid 

mot en vägg. Det är alltid nej, nej, nej, förmåner ska alltid ökas. Det går inte, jag 

tänker inte vara med och jobba för att skärgården dör ut p.g.a. trafiken. Vi måste 

ha en bra trafik.  

Därför, herr talman, så har jag också visat finansutskottet en omorganisa-

tionsmodell som skulle visa hur vi kan gå till väga för att komma dit. Vi har också 

pratat om att vi ev. skulle bilda bolag för våra egna utförarenheter, det är möjligt 

att vi kommer dit. Vi har tyvärr inte tid att vänta, vi måste bjuda ut det på privata 

marknaden före. Sedan kanske vi på vägen bildar egna bolag för utförarenheten så 

att de kan vara med och konkurrera på lika villkor med privata, det får vi se.  

Herr talman! Till sist kan man konstatera att vi, redan före lagtinget har beslu-

tat, har gått in för att minska busstrafiken rejält inför detta år. Trots att lagtinget 

inte har tagit beslutet och det kan ju tyckas vara bra i o m att vi fått kritik för att vi 

inte jobbar snabbt nog. Här har vi jobbat före lagtinget har tagit beslutet med den 

risk det kan vara. Vi tar bort 75 000 euro redan nu och som vi har implementerat. 
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Nästa år tar vi bort 300 000 euro av kollektivtrafiken. Överlag betyder det en be-

sparing här på 10 – 15 %. Det kommer att synas ute i samhället. Varenda avdel-

ning kommer att behöva visa samma sak. Det är en samhällsservice och välfärd 

som måste ner en bit om vi ska klara den ekonomiska situationen, tack.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att trafikministern säger samma sak, som flera har sagt från re-

geringsblockets sida, att det kommer inte några konkreta förslag från opposi-

tionen. Det är bara kritik. Det tycker jag inte är korrekt. Jag gav själv minis-

tern en eloge, när vi hade remissen till finansutskottet, och sade att man var 

på rätt spår på Trafikavdelningen. Däremot var jag tveksam till det här spelet 

att man ska beställa av varandra d.v.s. utförar- och beställarfunktion.  

Vad beträffar konkreta förslag skev vi så här i vår finansmotion; ”trafikav-

delningen organiseras så att beställar-, och inköpsverksamheten effektiveras 

och utförarverksamheten alltid konkurrensutsätts av privata entreprenörer. 

På sikt ska utförarverksamheten i sin helhet privatiseras eller säljas till högst 

bjudande. Detta medför att avdelningens inriktning blir planering, inköp och 

uppföljning”. Det var det förslaget vi lade, apropå konkreta förslag. Från tra-

fikavdelningens sida vill göra lite både och. Jag tycker att den här kritiken 

faller lite tillbaka på ministern själv, när det gäller Ålands Framtid i varje 

fall.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det ska medges, att vi inte exakt visste när vi lade fram försla-

get om man skulle privatisera eller konkurrensutsätta. Därför visade vi för 

finansutskottet en modell där vi sade att vi var tveksamma. Jag har kommit 

till den insikt de senaste veckorna att man måste privatisera först. Sedan får 

vi se om vi ska t.ex. bilda ett eget bolag som heter Vägunderhåll. Man kom-

mer inte att beställa av varandra. De ska naturligtvis konkurrera på lika vill-

kor. Det ska ju bli ett aktiebolag, precis som man har gjort i Sverige och Fin-

land. Där har det fungerat. Styrkan med att ha ett eget bolag är att då vet 

man att det inte finns risk för privat monopol. Jag tror att man inte hinner 

vänta. Det lär ta mellan ett och två år innan det är klart, det måste till vissa 

lagförändringar och bolagsbildningar osv. Jag tror att man måste privatisera 

först.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Kan värderade trafikministern förstå att man blir lite trött när man får höra 

att det inte läggs några förslag och man kommer bara med kritik. Det trafik-

ministern säger nu bekräftar att lagtinget har kunnat ta Ålands Framtids mo-

tion rakt av egentligen. När det gäller resonemanget att Trafikavdelningen 

har ökat så lite, jämfört med andra avdelningar, så tycker jag att det blir fel. 

Man kan inte jämföra avdelning med avdelning, man kan inte jämföra helt 

olika typer av verksamheter. Trafikavdelningen är ju en väldigt teknikbase-

rad avdelning där verksamhet långt, långt kan rationaliseras. Det är bara att 

jämföra med privata åkerier eller andra företag i jordschaktningsbranschen 

hur mycket man där har minskat på kostnaderna. Hur mycket mera man kan 

utföra för samma summa pengar. Den jämförelsen tycker jag haltar lite.  
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Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, jag har hört det förut, att det är så. Men det oaktat, vi kan 

visa siffror att vi har dragit ner på verksamhet och kostnader.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ltl Runar Karlsson säger att oppositionen inte kommer med 

några förslag. Jag tycker precis, som ltl Anders Eriksson, att det är lite orätt-

vist. Vi hade alla partier ihop och Frisinnad Samverkan enskilt en diskussion 

med landskapsregeringen före man lade den här budgeten. Vi hade med oss 

ett konkret förslag på detaljnivå med motiveringar och summor som långsik-

tigt skulle ta ner budgeten 27-30 miljoner euro. Några av de sakerna har vi 

sett när framställningen kom. Men vår stora besvikelse i vårt parti är, trots 

att man vidtar åtgärder, att man räknar med ett underskott år 2012 på 11 

miljoner euro. Jag förstår att det är svårt att prognostisera, vi vet inte riktigt 

vart det tar vägen. Men vi kunde ha haft en gemensam målsättning från fi-

nansutskottet att år 2012 ska vi vara i balans. Jag tycker det är lite felaktiga 

uppgifter, som Runar Karlsson för fram, eller så har han inte diskuterat med 

kollegorna vad vi har fört fram.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Tvärtom, jag kritiserade inte att lagtinget inte kom med kon-

kreta förslag. Jag anser att lagtinget inte ska komma med konkreta förslag. 

Lagtinget skulle ha behövt behandla den ram som finns på sidan 13 i fram-

ställningen. Där borde lagtinget ha diskuterat vilket underskott vill man ha? 

Hur fördelar man bördorna? Det är det som lämpligen parlamentet borde 

behandla och inte komma och peta i vad som ska privatiseras och hur man 

informerar personalen osv. Det är ramarna som landskapsregeringen vill ha 

för att sedan gå vidare och implementera det i 2010 års budget. Jag tycker att 

parlamentet, speciellt opposition har missförstått det här lite.  

Ltl Jörgen Strand, replik  

Herr talman! Jag är nog lite skraj om vi inte ska diskutera politik och sakpo-

litik på de här olika områdena. Det ska bara ske i slutna rum hos landskaps-

regeringen. Jag tycker att man bör diskutera det här i lagtinget. Typexemplet 

är det här med privatiseringen av skärgårdstrafiken, där jag håller med allt 

som ltl Runar Karlsson lyfter fram här, förutom bolagiseringen men det drog 

han lite tillbaka idag, man skulle privatisera direkt, vilket jag stöder. Tittar 

man på finansutskottets och lagtingets förslag som ligger här så säger det att 

man ska utreda det här problemkomplexet. Med beaktande av att Centern 

sitter i minoritet i regeringen så är jag illa rädd för att det här inte blir något. 

Då skulle det vara viktigt att en majoritet i lagtinget verkligen säger att man 

ska göra det som Runar Karlsson säger från talarstolen idag. Därför tycker 

jag nog att man kan diskutera olika sakfrågor också i parlamentet.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Naturligtvis kan inte jag stå här och diktera vad parlamentet 

ska diskutera eller inte. Den här framställningen var mera en ram betonad 

framställning där man borde diskutera ramarna. Sedan kommer man till 

sakpolitiken i år 2010 års budget. Det är så jag tycker man borde ha gjort. 
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Det hade varit till gagn för oss. Då hade man vetat ungefär hur man lagt bud-

geten sen då. Man får inte allt som man vill här i världen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den här kritiken mot finansutskottet och lagtinget den kan ju 

inte enbart läggas på oppositionen. Det var ju i stort sätt ett enigt finansut-

skott. Kanske minister Karlsson måste ha lite diskussioner med sina egna 

representanter innan han far ut mot oppositionen.  

Det är ju lagtingets roll att säga och besluta om vad som ska göras, inte 

hur det ska göras. Det är ju regeringens sak. Också i fråga om vad som ska 

göras så har regeringen det huvudansvar som väljarna har givit dem. Det är 

klart att i den mån oppositionen eller någon annan har en åsikt så har man 

både rätt att föra fram den och kan föra fram den. Jag tycker inte kritiken är 

korrekt från ministerns sida.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Kritik och kritik, det är väl mera ett påstående som jag tycker 

att hade varit till gagn för oss i landskapsregeringen om lagtinget hade disku-

terat ramarna mera än sakpolitiken. Då hade vi vetat lite mer. Det första vi 

gör när vi börjar med budgeten 2010 lite mera ingående är att fråga oss hur 

vi fördelar pengarna mellan avdelningarna. Då hade det varit intressant att 

veta om det är sjukvården som ska prioriteras framom utbildningen eller nå-

got annat. Det hade varit till gagn för vårt jobb. Nog klarar vi av det här job-

bet ändå. Vi vill veta att lagtinget kanske mangrant tycker en sak. Då är det 

mycket lättare för oss att starta upp budgetarbetet inför 2010.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det kan jag nog förstå att det skulle vara lättare. Nu har vi 

olika ansvarsområden, vi har olika lön osv. Det är nog regeringen som ska 

jobba i första hand.  

Frågan om skärgårdstrafikens privatisering, som togs upp här, är någon-

ting som man inte kan diskutera i ett replikskifte. Från Socialdemokraternas 

sida så tror vi inte så mycket på det där. Vi har sett försök förut. Det strandar 

på det att, hela den bemanning och alla de som är anställda inom den här 

sektorn, ansvaret kvarstår länge, länge för landskapet, hur gärna man än vill 

bli av med det och lägga det på någon privat. 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag sade, så vill jag att vi ska försöka och se. Är det så att 

det visar sig sedan när vi har bjudit ut en linje att det inte är några bespa-

ringar så då går det alltid att backa. Vill vi hålla en levande skärgård så måste 

vi ha en god trafik. Vi tror att det här är den enda större framkomliga vägen. 

Vi har ju andra mindre saker som vi tittar på, förstås. Det här är en av vägar-

na som vi vill gå. Skärgården klarar sig inte utan god trafik.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Skulle man lyckas med privatisering så skulle man få bort 

ett stort problem. Vi har ju sett att det inte är så enkelt. Skulle man åtmin-

stone kunna få se någon privatisering, av smådjurskliniken eller sjösäkerhets 

centrum eller någonting, så skulle vi åtminstone kunna tro att man kommer 

att gå den vägen på någon verksamhet. Jag föreslog i utskottet en diskussion 

kring det här med bolagisering av Möckelö. Varför kunde man inte istället 

certifiera verkstäder att sköta bilbesiktningen i samband med att man ändå 

har sin bil på verkstaden. Är det ett alternativ som kunde vara intressant, för 

regeringen, istället för en bolagisering av Möckelö området?  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vi har nämnt någon gång att vi har övervägt att bolagisera mo-

torfordonsbyrån. Som motorfordonsbyrån bedrivs idag, så bedrivs den effek-

tivare än de privata bolagen både i Sverige och i Finland, det kan vi visa. Vi 

har lägre avgifter och vi har ett överskott. Till den delen så finns det inte ef-

fektiviseringar att göra idag. Vi har ca 40 % lägre besiktingsavgifter än Fin-

land ändå kan vi visa ett överskott. Till den delen fungerar det inte, ändå vill 

vi prova och se. Det finns ju andra motstridiga branscher, där vi har linfärjor 

som vi har bjudit ut som är betydligt billigare än egen verksamhet. Det finns 

lite både och här. Vi vet inte förrän vi har provat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack för det. Det är ju liksom den viktigaste frågan. Kan man få verksamhet 

utförd billigare privat? Eller kan man inte? Därför skriver ju finansutskottet 

att man ska överväga andra driftsformer där man faktiskt kan visa på att är 

kostnadsreducerande. Det kan ju vara så att i många fall är den offentliga 

verksamheten ganska billig i relation till övriga producenter. Det är ju viktigt 

att man har konkreta siffror på vad man vill åtgärda och då kommer till lag-

tinget och kan visa att det här är faktiskt ett alternativ som också sparar 

pengar. I dagsläget har vi inte sådana jämförelser, som har gett utskottet åt-

minstone så mycket vägkost, att man i det här skedet kunde säga; fritt fram 

bara.  

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag stöder ltl Gunell och finansutskottets åsikter att man ska 

testa och prova och se om det finns. Där man kan visa att det är billigare så 

där kan man ha det privat. För mig personligen så är det här ingen ideologisk 

fråga. Det är mera en ekonomisk fråga. Vad kan göras billigare på annat sätt? 

Är det så att offentliga sektorn är konkurrenskraftig, och att man på det sät-

tet undviker privat monopol som betyder at det blir dyrare, så ska vi förstås 

välja det. Det nämns att man i Finland har avreglerat motorfordonsbyrån. 

Här är man nu varit tvungen att lagstifta bort det privata monopolet än att ge 

konsumtion på olika grenar. Besiktningsavgifterna har stigit med 70 % sedan 

de avreglerades. Det finns nog också exempel på att den egna verksamheten 

är minst lika effektiv som privata.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Minister Karlsson kritiserar oppositionen för att vi inte kommer 

med egna förslag. Jag förstod också här i en replikväxling att det var kanske 

inte det, utan att man inte har haft en åsikt om själva ramen. Vårt arbete som 

vi uppfattar det åtminstone från vår grupp, det är ju att visa på politiska pri-

oriteringar. Det har vi gjort genom en rad olika anmärkningar, olika motio-

ner och genom den reservation som ltl Danne Sundman har delvis ensam, 

men också tillsammans med ltl Gunell i finansutskottet, lämnat in. Där finns 

våra politiska prioriteringar och det tycker jag att man visar på, och att man 

får föra den debatten här.  

Sedan den här evighetsdiskussionen om privatisering av skärgårdstrafi-

ken. Där finns det en reservation från ltl Danne Sundman, som bygger på en 

motion av Frisinnad Samverkan. Är det så att man är helt enig med minister 

Karlsson nu i regeringen?   

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! När jag läser reservationerna så är de faktiskt bra på det sättet 

att det finns en viss vägledning i dem, det ska medges. Jag hade önskat att 

man mera diskuterat de här ramarna och siffrorna och lite bollat med siff-

rorna så att vi hade vetat mer. Skrivningarna i reservationen innehåller 

egentligen en del siffror men det finns inte jämförelser mellan avdelningar-

na. Jag hade ändå önskat att det skulle vara mera ingående diskussioner om 

just detta.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ramar och siffror, vi har ju diskuterat siffror. Det är ju det som in-

går i både reservationer och motioner, de politiska prioriteringarna. Tycker 

man att man borde ha gjort mera så då borde man i så fall skicka den här 

tillbaka. Det är ju inte vi från lagtingets sida som ska göra det jobbet. Det lig-

ger på ett annat plan. Vad beträffar den här evighetsdiskussionen om privati-

seringar och om det är billigare, om det är mer lönande eller inte. Där tycker 

jag att det var ett väldigt bra anförande, till den delen, som minister Karlsson 

hade. Det har vi förfäktat ifrån vår grupps sida under många, många års tid. 

Där vi också har visat på att det går att göra det billigare. Minister Karlsson 

gick väldigt hårt ut, skulle jag vilja säga, ifrån början men har lite dragit till-

baka vad beträffar den här ståndpunkten under resans gång under anföran-

de. Jag skulle vilja veta; är det så att man är enig i landskapsregeringen vad 

beträffar de tankar som minister Karlsson hade eller är de privata? 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag upplever att vi har en enighet att vi ska försöka få ner kost-

naderna genom privatiseringar. Exakt hur långt man går, det ska vi diskutera 

i regeringen om vilka linjer. Jag upplever nog att det finns en vilja och en 

enighet.   

Att gå hårt ut och blåsa runt, om jag ska ro det här i land, såsom jag har 

tänkt, så kommer det att vara full storm.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag önskar beröra några frågor som jag inte hann med i samband 

med debatten i fredags.  

Jag tänkte beröra ungdomar och ungdomsarbetslösheten. Jag tycker det är en 

fråga som vi borde ha lite mer koll på än vad vi har haft hittills. På rikshåll har 

ungdomsarbetslösheten stigit kraftig. Även här är den upp i 7 %. Vi vet också att 

antalet sommarjobb är betydligt färre än vanligt. Det här är ganska så allvarligt 

för alla dem som går ut skolan och som nu inte har en plats på arbetsmarknaden. 

Det är viktigt att man hittar in på arbetsmarknaden ganska fort efter att man har 

slutat studera. Det här har lett till att man på rikssidan diskuterar det här med 

ungdomsgaranti, att alla under 25 år ska ha en studieplats, jobb, praktikplats eller 

läroavtal. Jag skulle gärna vilja att landskapsregeringen håller god koll på den här 

frågan och även är beredda att ta till särskilda ansträngningar inför hösten i så fall 

att det behövs.  

Det finns nu 80 000 euro ytterligare budgeterat för den här sektorn. Regering-

en fattar besluten om hur de ska användas. Det mycket viktigt att man har god 

framförhållning där. Om det också finns risk för att ungdomarna nu inte heller 

kommer at få studieplatser i samma utsträckning som tidigare så måste man även 

där se till att ha en beredskap inför hösten. Jag tycker det är viktigt att den här 

krisen och hur vi löser den, i så liten grad som det går, ändå ska beröra barn och 

unga.  

Musikinstitutet och dess verksamhet på Kökar är kanske en liten fråga i sam-

manhanget. Den var heller inte överhuvudtaget berörd i den framställning som 

kom från landskapsregeringen. Däremot blev den aktuell under behandlingen av 

tilläggsbudgeten eftersom som utskottet fick besked om, att de få timmar under-

visning i musik som man haft på Kökar de sista 15 åren, att det fanns en risk för 

att de skulle utgå helt och hållet. Därför är jag mycket glad över att finansutskottet 

ändå har kunnat enas om en skrivning som är ett försök till att se till att de här 

några viktiga timmar kan bibehållas. Skärgårdens barn och unga tilldelas ändå 

mycket, mycket lite av samhällets totala resurser. Det är särskilt viktigt att man 

också får stimulans på fritiden.  

En annan fråga som kanske också är tillsynes liten i sammanhanget är stude-

rande platserna vid United World College, som också har debatterats många 

gånger. År 2004 skulle det ha funnits två platser för åländska studerande vid det 

här gemensamma nordiska åtagandet som den här skolan är. De ålänningar som 

har gått där har också fortsatt sina karriärer antingen på det internationella om-

rådet eller arbetar med mänskliga rättigheter och dylika frågor, som också för vår 

del är viktiga. År 2004 skulle man slopa den här verksamheten helt och hållet. År 

2005 fick jag ansvar för utbildningsfrågor och då räddade vi en plats av de här två. 

År 2008 i budgeten då ville regeringen ha tillbaka två platser. Nu står vi igen på 

ett ställe där man vill slopa båda. Jag är också där glad för att utskottet nu har 

enats om att regeringen borde göra en viss ansträngning för att kunna bibehålla 

en plats. Man kan inte hålla på att rycka och knycka i den här verksamheten och 

skapa osäkerhet, och utan dialog med skolan. Man måste i så fall i stället grunda 

sig på någon slags princip om att är det viktigt att Åland har platser och tillgäng-

lighet till den här möjligheten eller är det inte det? Kommer man till att det inte är 

viktigt då slopar man det en gång för alla. Det har varit viktigt genom tiderna, jag 

tror att det fortsättningsvis också är viktigt att ha det kvar, tack. 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag tycker det var mycket bra att ltl Gunell tog upp den här frå-

gan om studieplatser för ungdomar. Som vi har läst i media så inför hösten 

står ett stort antal ungdomar utan utbildningsplats. Jag var lite förvånad att 

inte finansutskottet överhuvudtaget hade berört den här frågan. Vi ska 

komma ihåg att arbetslösheten för den här kategorin ökar just nu. Det är en 

total katastrof för de här ungdomarna, 16-17 år och uppåt, om man inte har 

någonting att göra inför kommande höst. Den här frågan borde vi ha en sär-

skild debatt i. Jag hade hoppats att utbildningsministern skulle kunna vara 

på plats och reda ut den här frågan. Jag hade tänkt ta upp frågan i ett anfö-

rande. Lite skrämmande är det att man inte är beredd att komma de här 

ungdomarna till godo samtidigt som man aviserar stora bidrag för sälskador. 

T.o.m. retroaktivt, någonting som har en karaktär av medborgarlön, medan 

man lämnar ungdomarna utan studieplats.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror att ltl Strand och jag är ganska eniga i den här saken. Antingen bör 

man se till att ungdomarna efter avslutad skolgång har en fortsatt studie-

plats, ett läroavtal eller ett arbete. Det är olyckligt om man hamnar i någon 

slags utanförskap genast från början. Den här frågan kräver en stor medve-

tenhet och en särskild ansträngning, från regeringens sida. Man kan inte luta 

sig tillbaka vad gäller ungdomarna och arbetslösheten.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Vi är helt eniga. Just det här att det inte finns något i finansut-

skottets betänkande gör mig lite beklämd i den här frågan. Jag trodde att ut-

bildningsministern skulle ha tid att åtminstone vara här och redogöra för de 

här frågorna idag, eftersom det har varit aktuellt i media, men så är inte fal-

let, tydligen.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Utskottet har berört frågan lite kort i hörandena. Det som är risken att så 

länge man konstaterar att arbetslösheten är 3, 3 eller 3, 8 och ungdomsar-

betslösheten är på 7 % så tycker man att det är inget problem. Men man 

måste se på tendenserna att vi är på väg upp. Ser man i Finland och Sverige 

så går det bara åt ett håll. Det är otroligt viktigt att ha beredskap i god tid. Nu 

när det inte står i betänkande så kan vi i alla fall i remissen ge det här vidare 

till landskapsregeringen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tänker beröra samma sak som berördes i tidigare replik-

växling. Vad som sker med ungdomar och barn, i samband med en lågkon-

junktur, är en synnerligen prioriterad fråga för den här landskapsregeringen. 

Det tenderar att vara på det sättet, när det gäller arbetslöshet, drabbas ung-

domarna alltid värst. Oberoende vad det står i finansutskottets betänkande 

och oberoende vad som förs fram i debatten här så har landskapsregeringen 
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fokuserat på den här frågan, i samband med sina månatliga träffar med AMS 

där vi haft utbildningsavdelningens tjänstemän med. Vi har en uppföljning 

och följer noga med den här utvecklingen.  Jag kan garantera att det här är 

ett fokuserat område för att försöka motverka ungdomsarbetslöshet, och de 

skador som lågkonjunkturen för med sig, så gott det är möjligt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Då är min följdfråga; vad gör man för den här gruppen? Vilken beredskap 

har man inför hösten om siffrorna förvärras ytterligare? Vi måste tänka på 

att för varje enskild individ kan det vara framtidsavgörande att man hittar in 

på arbetsmarknaden eller studieplats i ett tidigt skede.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Detaljerna kan inte jag svara på. Uppdraget finns vid Utbild-

ningsavdelningen och utgående från den information vi fått från AMS, att 

fokusera på den här frågan hur man kan påverka. Jag är trygg i det att arbe-

tet pågår. Svaren på detaljerna har inte jag.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag har läst och granskat finansutskottets betänkande utifrån de intres-

seområden och de tyngdpunktområden som var viktiga för oss i valrörelsen och 

utifrån de vallöften och grupper vi särskilt ha utlovat förändring för. Det här 

kommer att vara ganska generellt och övergripande men med fokus på de olika in-

tresseområdena som är viktiga för oss.  

Ekonomin, sysselsättningsläget, företagen, stimulansåtgärder och särskilt för 

specifika medborgargrupper.  

När det gäller ekonomin, precis som ltl Danne Sundman har skrivit i sin reser-

vation till finansutskottets betänkande, så borde det har varit en stränggering av 

skrivningarna. Åland är i en beroendeställning till Finlands ekonomi. Pendeln vi-

sar neråt för Finland. På det sättet blir den offentliga ekonomin också på Åland 

försämrad. Så länge vi inte har skatteinstrumentet så är vår verklighet den här.  

ÅSUB:s utredning, angående den åländska beskattningen, ekonomiska effekter 

av alternativa framtidsscenarier 2010-2020, är en beställning av landskapsreger-

ingen som en följd av och begäran utifrån den parlamentariska skattegruppens 

arbete som påbörjades 2007. Liberalernas osäkerhet, för att inte säga ovilja, till 

egen beskattning ledde till denna utredning av ÅSUB. Nu väntar vi med spänning 

på ett meddelande från landskapsregeringen i skattefrågan. Meddelandet ska in-

nefatta landskapsregeringens strategi för utvecklingen av den ekonomiska själv-

styrelsen. Nu har Liberalerna tillsammans med Centern möjligheterna i sin hand. 

Vi väntar otåligt på det meddelandet. Det är dessvärre bråttom emedan progno-

sen för landskapets budget är ett underskott som nästan ligger runt 22 miljoner 

euro per år fram t.o.m. 2012. Här vill jag använda mig av ett uttryck som land-

skapsregeringen själva ofta använder att man ska jobba stenhårt med det här. Det 

hoppas jag verkligen att man gör, det är bråttom och vi ser fram emot det här 

meddelandet. Till den delen vad beträffar den åländska ekonomin så kommer jag 

att utdela ris till finansutskottets majoritet. Jag tycker att det borde ha varit en 

stränggering utav skrivningarna där.  
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Vad beträffar sysselsättningsläget kontra stimulansåtgärder och särskilt för 

specifika medborgargrupper, kan vi inledningsvis konstatera att arbetslösheten 

förväntas stiga, särskilt ungdomsarbetslösheten. Det sade man också tidigare här i 

ett anförande. Lediga arbetsplatser minskar avsevärt och studieplatser saknas. 

Det sägs att företag inom byggsektorn har på lång sikt drastiskt förändrad situa-

tion. Det finns inte så mycket arbete i horisonten. Man säger bland entreprenö-

rerna att inget är på gång. Vart det leder, vet man inte ännu, det är okänt. Här be-

hövs stimulansåtgärder. Senaste måndag hade jag en enkel fråga där jag bad när-

ingsminister Jan-Erik Mattsson att redogöra för de upphandlingsregler man hän-

visar till då man kontinuerligt blir tvungen, enligt EU:s upphandlingsregler, att 

anta anbud från utomåländska företag. Tyvärr, så kunde inte näringsminister 

Jan-Erik Mattsson redogöra för de upphandlingsprinciperna. På det sättet blir det 

ju ett tomt prat vad beträffar de här upphandlingsreglerna eftersom ingen kan re-

dogöra för dem ordentligt. Det blir ännu svårare att diskutera och försöka argu-

mentera och motivera med hänvisning till de entreprenörer som inte får arbeten 

inom byggsektorn. Man har från den här talarstolen, i den ordinarie budgeten för 

2009, sagt att om man med samhällsmedel bygger bl.a. med syfte att säkerställa 

den åländska arbetskraftens inkomster så ska man absolut också se till att det fak-

tiskt går till den åländska byggsektorn. Gör det inte det i slutändan så är det här 

resonemanget en chimär. Så är det tyvärr idag. Vi ser det ena efter det andra. Var-

för det är så viktigt att det går till de åländska entreprenörer, är ju dels att företag 

har arbete. Ser man totalekonomiskt så tror jag att skillnaden blir väldigt liten ef-

tersom skatteinkomsterna kommer till Åland. 

Stimulansåtgärder för särskilda grupper det har vi också talat om på senare tid. 

Det var många som sade i valrörelsen att särskilt gruppen pensionärer med låg in-

komst så skulle man försöka göra något åt. Vi har ett system idag som vi vet att 

fungerar väldigt dåligt. Det är väldigt få som går, med mössan i handen, till soci-

alkansliet i kommunen och begär om utkomststöd. Det här måste man se till att 

börjar fungera på ett annat sätt. Alldeles särskilt också med anledning av att man 

kommer från landskapsregeringens sida och säger att man ska se över ÅHS avgif-

terna. Man har tillsatt en grupp där jag också ingår, där man har fått en vägled-

ning från landskapsregeringens sida att syfte med arbetet är att höja på avgifter-

na. Där är det väldigt viktigt, enligt mitt sätt att se det, att man tänker alldeles sär-

skilt på olika grupper i det arbetet. Jag tänker på de grupperna med mycket sjuk-

dom, gamla, barnfamiljer och sjukpensionärer. Det här hoppas jag att vi enigt ska 

omfatta, att man försöker se till att de här olika grupperna inte blir lidande i den 

översynen. Det finns andra grupper som faktiskt tycker att det är ganska billigt att 

besöka sjukvården idag, sådana som vi själva, som kanske går en gång på tre år, 

peppar, peppar ta i trä! Då är det skäligt att betala den här summan.  

Landskapsregeringen har misslyckats med sin utlovade politik, särskilt Libera-

lernas löfte i samband med valrörelsen, där man sade att man skulle ha mera 

pengar i börsen. Det här är grupper som definitivt inte har fått mera pengar i bör-

sen, tvärtom. Här behövs det kreativitet och nytänkande så att man faktiskt ska-

par stimulansåtgärder för de här olika grupperna. Här skulle jag också vilja dela 

ut ris.  

Vad beträffar företagandet på Åland, har landskapsregeringen utlyst 2009 till 

företagsamhetens år. Det är en god ambition. Vad har då kommit ut så här långt 

utav det arbetet? Näringsminister Jan-Erik Mattsson framhävde betydelsen av 

rådgivning och mentorer. Ja, bra så långt, men fortsättningen då? Här saknar 

man konkreta åtgärder och alldeles särskilt när det gäller kvinnligt företagande el-
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ler om man vill kalla det för tjänsteföretag, ofta är det lika med kvinnligt företa-

gande. 

I finansutskottet betänkande säger man på sid. 8 man ska ha stödsystem rikta-

de till näringslivet, men har märkt att de inte gynnar etableringar inom branscher 

där kvinnor av tradition verkar och således också ska kunna bilda nya företag t.ex. 

inom vård- och omsorgssektorn. Det finns en gammal motion som snart är sex år 

gammal, där jag var första undertecknare på. Motionen godkändes enhälligt i när-

ingsutskottet 2003 med dåvarande ordförande, centerkvinnan Anne-Maj Persson. 

Den godkändes enhälligt i lagtinget i september 2003. Vi kan konstatera att här 

har man fortfarande inte lyckats att uppfylla den motionens anda och mening som 

var att man skulle uppmuntra kvinnligt företagande. Det här är återigen ett miss-

lyckande. Man kan fråga sig hur länge det får ta från att en motion har blivit god-

känd av ett enhälligt lagting innan den blir verkställd?  

En sak som jag också funderar på ibland är om inte det här något som reviso-

rerna borde titta på? Man har hemskt mycket tid med att hålla på att bråka sins-

emellan, man kanske istället skulle utföra ett sådant arbete.  

Här är det nu upp till Liberalerna och Centern att axla det här ansvaret. Jag 

önskar er lycka till. Jag ser fram emot att det ska bli förbättringar. Det här är ett 

ärende som jag kommer att bevaka hela tiden, så länge det inte har blivit verk-

ställt.  

En annan sak vad gäller företagandet är att man skapar förutsättningar, precis 

som vi har sagt här tidigare idag, att man fasar ut från offentlig sektor till privat 

sektor. Det är då vi skapar förutsättningar för etablerandet av företag. Jag tycker 

att det bra det man har skrivit under driftprivatisering eller privatisering som man 

kanske numera kallar det enbart under sjötrafiken. Där säger man att det är nöd-

vändigt med en ökad konkurrensutsättning av skärgårds- och linfärjornas drift så-

tillvida det leder till kostnadsreduceringar. Det här är bra. Det här blir en stor ros 

till finansutskottet.  

Mina tankar går till min tidigare partikollega och gode vän, Harry Eriksson, 

som många år talade för det här, även om han var skärgårdsbo och kanske inte 

fick så mycket ros i sin egen hembygd för det. Det var faktiskt en förutsättning för 

att skärgårdsborna skulle få en god skärgårdstrafik. Det var en omtanke om att 

man också i framtiden skulle ha en färjtrafik.  

Till sist, herr talman, har jag två stora viktiga frågor som nämns så där lite i för-

bifarten, men som är enormt viktiga.  

För det första, en rättschefsfunktion. Det nämner man om på sidan 4; ”en rätts-

serviceenhet bildas i kansliavdelningen, utskottet anser att det är av största vikt 

att enheten på sikt får en rättschefsfunktion med ett anställningsförhållande som 

ger en oberoende position i förhållandet till den politiska ledningen”. Det här är 

bra. Det här blir definitivt ros till finansutskottet. Det här är helt i enlighet med 

den reservation som jag skrev under den förra mandatperioden tillsammans med 

dåvarande utskottsordförande i lagutskottet, Roger Eriksson, numera ansvarig för 

kansliavdelningen. Det här har Liberalerna hittills inte tyckt ha varit en viktig frå-

ga eftersom man har prioriterat en informationschef istället. Någon form av filter 

mellan beslutsfattare och media som jag också förstått att inte har fått den funk-

tion som man trodde från början. Men det här är bra att man går in för det här. 

Det har man sagt från finansutskottets sida, det är väl bara att leva upp och efter 

den här skrivningen. Vi kan inte ha det som idag att en förvaltningschef samtidigt 

är rättschef och sitter på ett politiskt förtroende.  
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För det andra gäller det revisionen av ÅHS. Där har revisorerna inom land-

skapsförvaltningen tagit fram och haft en enskild utredning. Utredningen är nu 

under sekretess till ÅHS styrelse. Vi har inte kunnat ta del av det här arbetet. Det 

finns många synpunkter på hur ÅHS ska arbeta. Det här instrumentet, inbillar jag 

mig i alla fall om det är en bra utredning, borde ju kunna ligga till grund för ett 

fortsatt arbete för ÅHS styrelse, när vi ska gå vidare med vårt arbete. Jag hoppas 

att man lättar på den sekretessen och att vi får den till ÅHS styrelse för vårt fort-

satta arbete, tack.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Tack vtm Gun-Mari Lindholm för rosorna. Hade vicetal-

mannen fått hålla på en stund till kanske det blivit ett helt fång av rosor. 

Tack! Men vi fick också lite ris. Ett ris tänkte jag kommentera. Det gällde att 

majoriteten i finansutskottet inte har infört stränggering i de ekonomiska 

skrivningarna när det gäller landskapet ekonomisk situation.  Visst diskute-

rade vi det. Alla hade vi varit glada om vi skulle kunna skriva att 50 miljoner 

får underskottet vara. Nu behöll vi det på landskapsregeringens nivå. Det 

hade varit intressant om vi hade fått förslag på hur man skulle hantera ra-

marna i så fall, avdelningsvis och med hur stora summor. Det är ju det hand-

lar om, om man ska kunna sänka underskottet från 87 till 50 miljoner euro.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker det finns skäl att man ytterligare skulle diskutera den 

ekonomiska biten. Eftersom vi vet att vi sitter i ett dåligt läge, det är mycket 

som ska göras och åtgärdas för att vi ens ska nå till det här. Vi vet också att 

det kan bli ännu sämre. Jag hörde, när jag var på väg upp här till Umeå i fre-

dags, lite på den här debatten och jag hörde också en intervju med talman 

Roger Nordlund, det var ett morgonprogram i Steel FM där han också häv-

dade att underskottet skulle kunna bli ännu större. Jag tycker faktiskt det 

finns skäl att man borde ha penetrerat den här delen ännu mer. Jag tycker 

också att ltl Danne Sundman har fört fram det i sin reservation.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jo, men vi delar ju den uppfattningen. Det gör jag också. 

Det har jag, under hela vintern här faktiskt, varnat för att underskottet kan 

bli ännu större. Det hjälper inte att man penetrerar det, om man inte kan på-

visa var man i så fall ska sätta in åtgärderna för att minska ramarna. Vi mås-

te ju minska ramarna. Då måste man visa avdelning för avdelning hur myck-

et mindre de ska bli, för att man ska kunna säga, ja om vi gör så här och har 

de här ramarna, då kommer underskottet att vara 50 miljoner. Det har inte 

finansutskottet lyckats med. Det har vi inte heller fått något förslag om.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vi är helt överens om det. Det har inte finansutskottet lyckats med, 

därav kunde jag inte ge en ros för det heller.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Lindholm valde i sitt anförande att beröra många politik-

områden som Liberalerna och landskapsregeringen har drivit istället för att 
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föra fram sin egen politik. Det är givetvis fritt fram det. Frågan om pensionä-

rer med låga inkomster så är en synnerligen viktig fråga för oss. Jag är stolt 

över det som den här landskapsregeringen har gjort. Vi har infört ett system 

där man kan få ett tillskott i den egna plånboken. Det har väl inte lyckats 

fullt ut, därför håller vi på med en lagstiftning som ska göra det här enklare. 

Det är just den här regeringen som har tagit de här stegen, inte någon reger-

ing med Obundna med, inte någon regering med Frisinnad Samverkan eller 

Socialdemokraterna med. Till den delen är jag stolt.  

ÅHS avgifterna ska givetvis regleras så att inte den här gruppen drabbas 

av kostandsökningar.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Ja tack, herr talman! Jag sade inledningsvis att mitt anförande kommer att 

vara generellt och övergripande. Därför går jag inte heller in på de enskilda 

olika verksamhetsområdena, det gjorde ltl Danne Sundman. Nu råkar det sig 

så att den här gruppen Obunden samling faktiskt är enhälliga i motsats till 

många andra grupper. Jag har ingenting emot att ni inte tycker lika. I den 

här frågan tycker vi helt lika, så jag understöder till fullo, det som ltl Danne 

Sundman tidigare har anfört.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det låter bra det där. Vtm Lindholm säger här att den Obundna 

gruppen är eniga om att föra fram politikområden som Liberalerna har dri-

vit. Det är ett sympatiskt drag. Frågan om pensionärer med låg inkomst är 

och har varit för Liberalerna viktig. Vi jobbar vidare med den frågan, därför 

att det sociala ansvaret finns i vårt parti och den här regeringen. Tack för 

möjligheten att kunna diskutera det.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag uppfattar att just den specifika frågan, vad gäller pensionärer med låg 

inkomst, har vi alla varit eniga om att vi ville förbättra situationen för den 

gruppen. Liberalerna har majoritet i landskapsregeringen. Det har inte vi, 

därför är inte vi med i den dagliga verkställande politiken, men det är Libera-

lerna därför för jag fram mina önskemål till Liberalerna och Centern. Det är 

ni som bär ansvaret för om det blir gjort eller om det inte blir gjort.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag tänkte kommentera det här ekonomiska resonemanget 

egen beskattning. Det är uppenbarligen så att vtm Lindholm inbillar sig att 

lågkonjunkturen enbart berör Finland men inte Åland. Jag tror hon är en-

sam om det. En lågkonjunktur drabbar alltid den offentliga ekonomin genom 

minskade skatteintäkter. Egen beskattning, enligt vtm Lindholms recept, le-

der således till att hon förespråkar att vi, via egen beskattning, skulle kunna 

bibehålla den offentliga inkomstnivån oberoende av konjunktur. Det här be-

tyder att hon vill använda den egna beskattningen till att i lågkonjunkturen 

kraftigt skärpa beskattningen för medborgarna.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag pratar gärna själv om vad jag föredrar. Jag hoppas vi kan vara 

överens om det, att man inte stoppar orden i mun på någon annan. Företa-

gen går bättre på Åland. Det hoppas jag vi kan vara eniga om. På det sättet 

har vi, om vi hade haft egen beskattning, en bättre situation här. Det hade 

säkert räckt med den uttaxering som vi redan har på Åland. Vi kunde kanske 

ytterligare befrämja företagsamheten med att ha en differentierad uttaxering 

för t.ex. företag och andra grupper i samhället. Med egen beskattning kunde 

vi också främja de grupper, som vi är eniga om, t.ex. de grupperna med låg 

inkomst.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag tror nog att vi ska lämna den här skattedebatten till debat-

ten när meddelandet kommer om ÅSUB:s skatteutredning. Det finns i alla 

fall ett klart behov av mycket, mycket insikt hur skattesystemen är uppbygg-

da och hur de samverkar med andra system bl.a. sociala system.  

Jag försökte tolka vtm Lindholms inlägg här. Hon sade att vi skulle kunna 

bibehålla den offentliga inkomstnivån med egen beskattning. Det leder till 

att när skatteinkomsterna under lågkonjunkturen viker och ska man bibehål-

la offentliga inkomstnivån så måste man skärpa beskattningen. Det är den 

logiska konsekvensen av det resonemanget.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Den logiken håller inte, genom att företagen går bättre på Åland, än 

vad de gör i Finland i stort idag. Det är därför som Finlands ekonomi dippar 

och på det sättet påverkar det våra inkomster från Finland. Skattedebatten 

inledde ltl Sjölund i replikväxlingen, vill han sluta den så må det väl vara för 

den här gången. Nu är jag faktiskt intresserad av att veta vad Liberalerna 

egentligen vill? Man vill ha utredningar, det har vi haft. Jag har fått den upp-

fattningen att det här nu skulle vara den sista utredningen, den som ÅSUB 

nu har presenterat. Därefter kommer det ett meddelande och i det medde-

landet ska Liberalerna tillsammans med Centern visa vägen för Åland vart vi 

är på väg.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Vtm Lindholm uppehöll sig en del i sitt anförande vid landska-

pets upphandlingsregler. Jag antar att det handlade om det som hände vid 

ÅHS nyligen, eftersom det berördes i en enkel fråga. Jag har inte minne av 

att vtm Lindholm i ÅHS styrelse, när det gällde att bestämma upphandlings-

regler om hur man skulle gå till väga inför anbudsomgången, ställde några 

speciella krav på fördelar för lokala företag. Det är egentligen inte tillåtet en-

ligt EU upphandling, vilket det här var. Jag vet att inte heller i ÅHS styrelse 

anmälde vtm Lindholm avvikande åsikt när det gäller beslutet. Hon diskute-

rade lite grann, men ingen avvikande åsikt, utan höll med om det. Vad av 

denna förändring nu just?   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack talman! Det skulle ha varit intressant att få höra Gun Carlsons uppfatt-

ning angående EU upphandlingsregler, om det är så att hon kanske vet det 
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som ingen annan vet, tydligen. Vi måste försöka sätta oss in i det, så att vi vet 

vad vi pratar om härefter. Det stämmer att jag inte reserverade mig. Jag var 

nöjd med den skrivning, det tillägget jag fick till i beslutet, nämligen att 

landskapsregeringen skulle göra en analys av betydelsen av att man antar de 

här anbuden som man föreslog. Det har tyvärr inte landskapsregeringen 

gjort. Man skickade istället det här tillbaka till ÅHS där man sade att man 

skulle rätta sig efter de upphandlingsregler som fanns. Man ställde en fråga, 

men fick tyvärr inget svar.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är nog så när man går ut med en EU upphandling att det är 

väldigt svårt att anvisa några speciella fördelar för lokala företag. Då ska det 

vara väldigt tydligt och klart i förväg, tror jag, om det överhuvudtaget ska 

lyckas. Man säger att man kan godta skillnader, differenser i anbuden med 

olika motiveringar. Här var ju differensen i det här specifika fallet 80 000 

euro. Det är ändå ganska mycket pengar. Det bedömde styrelsen helt riktigt, 

liksom landskapsregeringen, att det kan man inte gå med på. Jag har inget 

emot om man i framtiden kan hitta ett system, där man alltid ger lokala före-

tag fördelar gentemot andra företag utifrån. Men då har vi ingen fri marknad 

mera. Jag har uppfattat att Obundna tycker om fria marknader. Vad är rätt? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vad beträffar att man bestämmer det här i förväg, det kan man sä-

kert göra. Men det strandar alltid på de här EU upphandlingsreglerna. Det 

fanns en arbetsgrupp som tog fram allt det här bakomliggande materialet. 

När det kom till ÅHS styrelse då hade jag det här tillägget, för att säkerställa 

att man, om det var möjligt, skulle kunna ta ett åländskt företag vilket jag 

hade föredragit. Enligt mitt sätt att se det, är mellanskillnaden av mindre be-

tydelse i det här skedet. Jag tror att skatteinkomster och andra infrastruktu-

rella vinster av det hade jämnat ut det. Fri företagsamhet, javisst, men det 

sorterar inte under det att man har stimulansåtgärder för särskilda sektorer, 

vilket vi har sagt enhälligt i den här salen. Det trodde jag också att Centern 

värnade om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag kan konstatera att vtm Lindholm, landskapsregeringen och 

också ÅHS styrelse är ganska så eniga. Det har varit en målsättning, för land-

skapsregeringen, att få sjukpensionärerna in under högkostnadstaket, vilket 

det också var för den liberala lagtingsgruppen under den förra mandatperio-

den. Jag hoppas att det ska träda ikraft från årsskiftet. Landskapsregeringen 

målsättning är också att se över barnfamiljernas situation och ev. ett högre 

högkostnadstak för den arbetsföra delen av befolkningen. Den del av befolk-

ningen som har fått skattesänkningar och som har en låg inflation. Jag hop-

pas att vi ska komma överens och det tror jag att vi gör.    

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag hoppas att det här ärendet inte blir så inflammerat som många 

andra ärenden. Jag hoppas att vi kan vara överens i det här. Är det så att vi 
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har samma ambition som jag här har anfört, om vi är överens om det, så går 

det säkert bra.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag hade också en kommentar till den del som gäller personer 

med låga pensioner. Där har landskapsregeringen gjort en omfattande rap-

port, där vi påpekar de svårigheter som det medför att göra förändringar. 

Rapporten har tillställts alla politiska partier. Jag har förhoppning om att ha 

ett lagförslag färdigt att skicka på remiss här inom en snar framtid. När det 

gäller det förebyggande utkomststödet så är det väldigt synd att det är så få 

personer som har sökt det. De som har sökt det förebyggande utkomststödet, 

som landskapsregeringen tog i första tilläggsbudgeten, har i alla fall fått 50 

euro till i månaden.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Som jag ser det, är det väldigt viktigt att de här specifika grupperna 

får mer pengar i börsen. Det här är grupper som inte köper aktier, de gör inte 

stora investeringar. De förbrukar det på konsumtionsvaror. Det är alla de här 

grupperna väl förunnat. När det gäller det nya lagförslaget blir min fråga till 

minister Sjögren; när får vi se det?  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är trist att så få från landskapsregeringen är här. Det är ju 

egentligen för dem som den här diskussionen förs. Allra mest borde ju finansmi-

nistern känna sig kallad att vara här. Vi som har varit med, bakom finansutskot-

tet, är tämligen överens om vad vi vill. Man får väl tala för tomma bänkar då och 

för det stenografiska protokollet.  

Herr talman! Vi har nu finansutskottet s betänkande, från socialdemokratiskt 

håll är vi någorlunda nöjda. De farhågor och den kritik vi hade till tilläggsbudge-

ten, de har i många avseenden blivit beaktande. Alldeles särskilt viktigt tycker vi 

att frågan om bostadspengarna, att den frågan har blivit beaktad och de synpunk-

terna finns med inför den kommande budgeteringen. Det finns också annat bra 

här i skrivningarna som jag inte behöver upprepa, det har redan nämnts så många 

gånger.  

Generellt kan man säga att när ekonomin svänger så här väldigt brant, som det 

har gjort på en kort tid, är det svårt för en så pass omfattande organisation som 

landskapsregeringen att anpassa sig till förändrade förhållanden.  

Finansutskottet ordförande var mycket ödmjuk, han upprepade det gång på 

gång. Det är ett vackert drag att vara ödmjuk i allmänhet, särskilt när man ställs 

inför stora omställningar och svårigheter. Men som folkvald och ordförande för 

finansutskottet så kanske det också krävs en viss handlingskraft. Nu har reger-

ingspartierna fortfarande tvekat inför många behandlingar över hur de ska tolka 

det ekonomiska läget. Huvudargumentet mot att inte ta alltför tydliga ställnings-

tagande är att man säger om och om ingen att ingen vet hur det här ska utveckla 

sig. Det är klart, att ingen vet det. Det vet nog de flesta att lågkonjunkturen fort-

sättningsvis kommer att hänga med.  

Från vår sida har vi redan, då för ett år sedan, tyckt att det var lite av ett riskta-

gande av regeringen att öka på budgeten med 10 miljoner. Sedan på hösten sade 
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vi att det här kommer att sitta i. Man har från majoritetshåll, med olika argument, 

velat stoppa upp processen med att skapa en beredskap och ta tag i förändrings-

arbetet.  

Behovet av strukturomvandlingar av landskapsförvaltningen finns ändå, obe-

roende av lågkonjunkturen. Problemet för alla har tidigare regeringar har varit att 

göra omstruktureringar när det samtidigt har funnits så pass mycket pengar. Det 

är oberoende av partier. Det är många som har föreslagit både privatiseringar och 

omstruktureringar. Det har alltid varit möjligt för en majoritet, under tryck av nå-

gon opinion att gå emot förändringarna. Förändringsarbete har det funnits behov 

av länge. Den här situationen aktualiserar många av de förändringar som har varit 

på tapeten under långa tider.  

Herr talman! I en sådan här situation är det avgörande hur lång tid en sådan 

här kris pågår. Ju längre den pågår, desto svårare blir det att upprätthålla välfär-

den och desto svårare blir det att hålla upp köpkraft och företagandet. Därför är 

det också en viss risk att de svagaste grupperna och deras behov marginaliseras 

snabbt. Då tänker jag på de sociala behoven som vidrördes här av vtm Lindholm. 

Landskapsregeringen har ju höga ambitioner. Man har sagt att man ska komma 

med ett nytt förslag om det här pensionstillägget. Man ska komma med en handi-

kapplagstiftning och man ska komma med en barnomsorgslagstiftning. Det är 

ganska givet att kommer man med den här lagstiftningen nu så blir den betydligt 

mera anspråkslös i sin utformning än om klumpsumman fortsättningsvis skulle 

vara stor. Vi får väl se vad det innebär det här.  

Vad gäller barnomsorgslagen så kan jag från vår sida säga att vi inte är beredda, 

av jämställdhetsskäl, att gå med på några förändringar.  I kommunerna har man 

redan snabbt annonserat att nu ska man försämra för föräldrar som är hemma 

med ett litet barn, att deras förskolebarn inte skulle kunna ha heltidsplats. En så-

dan förändring vill vi inte se, även om man kanske av ekonomiska skäl skulle vara 

frestad att gå in för något sådant nu.  

Likaså är det risk för att landskapsregeringen tydligen inte tänker göra någon-

ting i frågan om integrationsarbetet. Det är mycket dåligt. Det är inte stora peng-

ar, men det är ett alldeles nödvändigt arbete, för att vi ska kunna ta hand om dem 

som har flyttat till Åland. De ska kunna integrera sig i samhället.  

En tredje, och kanske mera marginaliserad, position som borde bekymra majo-

riteten, det är skärgården. De senaste tio åren har skärgårdsbefolkningen igen 

minskat. Avfolkningen är ungefär 10 % på tio år. I den här framställningen finns 

inte heller några reformer som skulle förbättra situationen i olika avseenden för 

skärgårdsbefolkningen. Tvärtom så finns det antydningar om nedskärningar. Jag 

tänker på den, i och för sig ringa utgift, som musikundervisningen är på Kökar. 

Där var man väldigt snabb, från centralt håll i Mariehamn, att skära bort den. För 

Kökar och familjerna där har det en fantastiskt stor betydelse. Det saknas på nå-

got sätt en känsla för att skärgårdsborna faktiskt har samma rättigheter som alla 

andra på Åland. Också barnen i skärgården har rätt till musikundervisning. Det är 

inte möjligt för 7-8 åringar att åka långa vägar med skärgårdsfärjan för att gå på 

Musikinstitutet. Därför måste Musikinstitutet komma ut till skärgården.  

Även med polisverksamheten är det så, den måste kunna organiseras så att 

skärgårdsborna tycker att de lever i ett lika säkert och tryggt samhälle som övriga 

Åland.  

För mig är det ganska obegripligt att de två majoritetspartierna, som år efter år 

får detta förtroende av skärgårdsborna, inte gör någonting i de här frågorna. Det 

är nästan sado-masochistiskt förhållande som råder mellan väljarna och deras in-
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valda här i lagtinget. Man lovar varje val, men man kommer inte till skott riktigt 

med någonting.  

Samma sak gäller beredskapen för hälsovårdaren, den varierar fortsättningsvis 

från skärgårdskommun till skärgårdskommun. Tycker man att det är rättvist det? 

Jag har väldigt svårt att acceptera ett sådant synsätt. Jag tycker att man måste gå 

in för att i sina valprogram tala om att man tycker att alla ska ha samma rättighe-

ter, att hela Åland ska leva med vissa förbehåll för skärgårdsborna särskilt. De ska 

inte ha riktigt samma rättigheter. Där, herr talman, väntar vi oss nog en mera ny-

anserad politik av landskapsregeringen inför nästa års budget.  

I samband med den här behandlingen fick jag tag på en artikel, en intervju med 

talmannen. Där förutsåg han att minskningen av klumpsumman kommer att ha 

stor betydelse och inverkan på samhällsservicen och landskapets ekonomi. Hans 

medicin var bl.a. en mycket kraftfull näringspolitik. Någon näringspolitik värd 

namnet har nog inte den här regeringen ännu förmått visa. Inte heller när man 

tittar tilläggsbudgeten finns det någonting som talar för att näringspolitiken skul-

le bli mera aktiv, mera kreativ, mera stimulerande. Tvärtom, så förhåller sig den 

här regeringen ganska passiv till näringslivet. Jag är säker på att man träffas och 

diskuterar precis som med AMS, men var är åtgärderna? Var är de konkreta för-

slag? Det står t.ex. om golfen att man diskuterar med någon, men ingenting mera. 

Det måste man ju tolka som att det är ganska likgiltigt för regeringen om det blir 

något av det här eller inte. Det är inte frågan om det är bra eller dåligt för Åland, 

utan det ligger på någon annans ansvar.  

Sedan har man attackerat Ålands Turistförbund. Det är klart att det kanske 

finns fog för kritik, men det är en verksamhet som är väldigt omfattande. Det 

finns många kreativa inslag i den. Jag tror att man måste titta sig själv i spegeln 

när det gäller näringspolitiken.  

Herr talman! En sista fråga, ska vi ha bonuslöner på PAF? Det har ingen vågat 

diskuterat här ännu. Finansutskottet skriver lite så här eufemistiskt, om PAF som 

lyder; ”utskottet betonar vikten av en tydlig ägarpolitik från landskapsregeringens 

sida”. Det var mycket diskussion när media gick ut och avslöjade att man ska infö-

ra ett bonussystem, där de ledande cheferna inom PAF ska ha rätt till extra avlö-

ning upp till ca två månader ifall de lyckas höja företagets vinst med ett visst antal 

miljoner. De enda som inte hade någon åsikt egentligen, det var nästan land-

skapsregeringen. Det skulle man inte blanda sig i. Jag uppfattade det nästan som 

att regeringen blev livrädd och vågade inte ta ställning. Nu är det nog dags att ta 

ställning om man inte har gjort det redan. 

Varför ska PAF inte ha bonussystem? Det är så att man sysslar med en verk-

samhet där man inte ensidigt kan se till utfallet. Det är inte så att ju mera det spe-

las, desto bättre är det för alla parter. Det är bättre för PAF, men det är inte bra 

för alla. Det är inte ens bra för Ålands renommé.  

PAF bonuslönesystem har tydligen blivit en visa också i riksdagen och påverkar 

nu igen den här lotterilagen som ligger där. Det var jättedåligt tajmat. Inte bara ur 

åländsk synvinkel och ekonomisk synvinkel utan också ur politisk synvinkel med 

tanke på lotterilagen.  

Det är ju inte heller en slump att varken det svenska monopolbolaget eller det 

finska bolaget har bonussystem. För att citera den svenska affärsutvecklingsche-

fen på svenska spel, Per Jaldung; ”vi anser att vi inte skulle vara trovärdiga om vi 

får personlig ekonomisk vinning genom att det spelas mer. Det kanske inte alltid 

är bra för vinsten, men vi har ju ett ansvar eftersom vi samtidigt jobbar med att 

motverka baksidan av spelandet”, säger han.  
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Jag tror att det här är en uppfattning som de flesta människor delar. Den är inte 

på något vis extrem, utan den är balanserad. 

I styrelsen på Veikkaus sitter Mikael Ingberg, som kanske flera av er känner till 

här. Han tycker ungefär på samma sätt; ”vi balanserar vinst med ansvar för all-

mänheten, t.ex. försöker vi begränsa spelberoendet så istället för att bara ha en 

ekonomisk målsättning kan en målsättning vara att få som många som möjligt att 

använda Veikkauskortet och därigenom identifiera spelmönster”, säger han.  

Fru talman! För oss socialdemokrater är det viktigt, som det sägs i finansut-

skottet betänkande, att regeringen tar sitt ägaransvar och ser till att bonussyste-

met kommer bort från PAF. Det skadar verksamheten, det är inte överensstäm-

mande med det allmänna rättsmedvetandet i samhället. Det är inte ett bra system. 

Håll istället kvar vid det system man hade, om det gick bra för bolaget så fick alla 

lika mycket, städare, vaktmästare, kanslister och chefer. Det är ett system som de 

flesta av oss tycker är rättvist. Inte att några redan högavlönade unga män i karri-

ären ska belönas om de lyckas få folk att spela så mycket som möjligt.  

Att inte bara klumpsumman minskar, utan att PAF:s inkomster radikalt håller 

på att försämras, är dessutom ett stort hot mot vår ekonomi. Nu vet jag inte om 

finansministern har något mera att komma med här. Men som jag förstår det så 

kommer omläggningen för att hitta nya marknader att ta ganska lång tid. Det 

kommer att kosta en hel del. Risken finns att det generösa tillägg till budgeten, 

som vi i många år haft för att kunna bidra med pengar till tredje sektorn och an-

nan verksamhet, att de pengarna radikalt minskar. De får vi väl veta mera om se-

nare i höst.  

Åtminstone den här frågan om bonuslöner är mycket viktig rent moraliskt, att 

regeringen tar i tu med och inte stoppar huvudet i busken.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag skulle kanske begära ett klarläggande för socialdemokrater-

na syn på de strukturella förändringar som landskapsregeringen nu har satt 

igång via budgetsförslaget och via de ramar som vi har presenterat för lag-

tinget som är bindande för 2010 och prognoser framöver. Nu sade ltl Sund-

back att de strukturella förändringar måste göras oberoende fast man inte 

vet hur lång den här ekonomiska nedgången blir eller hur den utvecklas. Den 

kommer att bli besvärlig, det är min bestämda synpunkt. Det som intresserar 

mig är att i samband med tilläggsbudgeten remitterades sade ltl Sundback 

att man kanske inte skulle genomföra de här strukturella förändringarna un-

der lågkonjunkturen, utan avvakta med det till framöver. Ltl Sundback sade 

uttryckligen det. Vad är Socialdemokraternas åsikt i den här frågan? Ska vi 

genomföra strukturella förändringar eller inte?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, det där uttalande stämmer inte. Jag har mitt anförande här. Vi kan titta 

i det. Däremot har jag sagt, och det har vi sagt allihop, att de här struktur-

omvandlingarna kommer att ta tid. De kommer inte att kunna genomföras, 

med den takt som den här regeringen har, fram till 2011. De måste genomfö-

ras över den här mandatperioden och långt in i nästa mandatperiod. Annars 

kommer vi bara att få fromma skrivningar, kanske påbörjade strukturom-

vandlingar och pengarna är slut i fonder och dylikt när nästa val kommer.  
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För att få till stånd riktiga strukturomvandlingar så måste vi först få veta vad 

det är man tänker göra. 

Med gymnasieutbildningen har vi sagt för länge sedan att vi vill struktur-

omvandla.  

Jag har den principiella hållningen att centralförvaltningen inte ska syssla 

med serviceproduktion utan vara tillsyns- och utvecklingsinrättning.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det var bra med det här tillrättanläggandet. Jag hade nog en be-

stämd uppfattning efter remissdebatten att Socialdemokraterna lite backade 

då i frågan om man ska genomföra ändå radikala sakerna, även om de inte är 

beskrivna i detalj som radikala ännu, men i ramarna är de radikala. Det 

kommer att innebära svåra beslut som kommer att fattas nu här framöver, 

allra senast då i höst när lagtinget tar ställning till budgeten. Det är bra att 

den här saken är klarlagd såtillvida att stödet finns i lagtinget för att genom-

föra de saker som krävs.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Minister Perämaa tar sig mycket tolkningsföreträde i de frågorna. Inte ger vi 

några fullmakter in blanco att gå med på vilka strukturomvandlingar som 

helst. Vi vill nog se dem först. Jag tycker att regeringen har låtit vänta på sig 

väldigt länge, ännu vet vi inte riktigt vad det ska bli. Jag tycker att man för-

håller sig väldigt passivt till det rådande ekonomiska läget. Var är stimulans-

åtgärderna? Var är utbildningsinsatserna? Att vi, samband med när kon-

junkturen svänger, ska kunna möta de utmaningar som då kommer. Om allt 

hänger på Socialdemokraterna så får vi väl se då vad det blir. Nog krävs det 

mycket, mycket tydligare anvisningar än det vi sett hittills.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Fru talman! Jag tänkte anknyta kort till frågan om bostadslånen. Ingen har 

föreslagit några ändringar när det gäller enhetslånesystemet. Därför att sy-

stemet är bra och det behövs också i framtiden. Till den delen så tror jag nog 

att vi kan vara ganska lugna. Det som är föreslaget är att fyra miljoner tas 

bort av detta års anslag. Det finns en mycket enkel orsak till det. Det är att 

det inte finns användning för de pengarna. Det finns inget projekt, under 

detta år, som kommer att behöva de här pengarna. Då är det ganska me-

ningslöst att ha ett sådant stort anslag kvar i budgeten. Det är först 2010 som 

Marstad har ett stort projekt, då behövs det, men inte år 2009.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Man brukar tala om en sanning med modifikation. Jag vet inte om det är det 

rätta uttrycket på den här repliken. Det är väl så att regeringen inte aktivt har 

marknadsfört de här pengarna. De har inte varit ute på marknaden, ingen 

har väl kunnat söka de här pengarna. Nu börjar tiden rinna ut. Det är väl den 

här passiva hållningen som man driver inom förvaltningen och i regeringen. 

Vi har ju gått med på att göra på det här sättet. Det är bättre än ingenting. 

Jag hoppas att det finns tillräckligt med majoritet för att ta upp pengar i 

2010 års budget. Det kommer säkert att behövas ännu bättre då. Att land-
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skapet ska vara bank har ju blivit något slagord i den här frågan. Det gäller i 

så fall för många andra stöd och bidrag.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Fru talman! Alla som kan komma ifråga, när det gäller enhetslånen, vet 

mycket väl om att de finns. Det behövs ingen särskild marknadsföringsåt-

gärd för dem. Det här är pengar som är avsedda för kommunala bostadsbo-

lag i första hand. Alla kommuner vet om att det här finns. Motsvarande sats-

ning för privata personer är räntestödssystemet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag håller inte med den där repliken. Om man verkligen aktivt skulle ha velat 

få igång bostadsprojekt så skulle man ha gått ut från landskapsregeringens 

sida. Visst kan andra än kommuner också för del av de här pengarna. Där 

har vi olika uppfattningar. Strunt i det nu, vi ska se framåt till budgeten för 

2010.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Ltl Barbro Sundback vände sig direkt till finansutskottets 

ordförande, av någon anledning, och anser att han som folkvald ska ta an-

svar. Jag tycker att jag tar ansvar. Jag hoppas att det övriga i utskottet och 

här också att de som ska ta ansvar gör det. Det är ett stort ansvar att accepte-

ra den här budgeten och de här ramarna. Det kommer att bli ett tufft jobb.  

Beträffande Musikinstitutet så gör ltl Sundback en jättestor affär av det. 

Musikinstitutet, precis som alla andra skolor och avdelningar i landskapet, 

måste titta på sin verksamhet när man ska komma in i ramarna. Därför har 

verksamheten i Kökar ifrågasatts som hela verksamheten. Man måste titta på 

var man kan spara. Det har aldrig tagits bort, det kommer att finnas kvar. 

Jag kan påpeka att Socialdemokraterna i sin finansmotion ville att man skul-

le plocka bort ytterligare 47 000 euro från Musikinstitutets budget. Detta 

hade inte gått.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Musikinstitutet och dess verksamhet på Kökar är ett bra exem-

pel på hur snabbt det går att diskutera inbesparingar på t.ex. skärgårdsbor, 

och inflyttade. Det går inte på jordbruksstödet, nej, där går det inte att disku-

tera att ta något. Det är på grupper som är ganska marginaliserade och sva-

ga, ofta inom kultursektorn, dessutom. Hela den här diskussionen är ganska 

avslöjande. Jag har hört att på Kökar följer man inte läroplan och det är 

massor med formella invändningar. Det är ju Musikinstitutets utlokaliserade 

verksamhet. Direktionens ordförande har ett ansvar att se till att verksamhe-

ten på Kökar följer Musikinstitutets regelverk.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Det kommer vi också att göra. Direktionen kommer att se 

till det. Verksamheten kommer att fortsätta där, i detalj hur, får vi återkom-

ma till senare.  

Ltl Sundbacks parti ville, i en finansmotion, plocka bort 47 000 euro från 

Musikinstitutet. Då kan jag garantera att även viktiga delar av kärnverksam-



  

 Plenum den 1 juni 2009 kl. 12.00 845 

heten måste tas bort. Det är ingen lätt sak när man ska börja pruta. Det går 

bra att stå och prata här att man ska ta bort, skära mer, det ska vara si och 

det ska vara så. När man ska sätta sig ner och ta bort euro och cent, då är det 

tufft.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var en motion till kopplad till det där, att man inte ska höja avgifterna 

under terminens gång. Det var kopplingen i det. Nu har vi inte representa-

tion i direktionen, vi vet inte så mycket om verksamheten. Det vi får veta är 

via omvägar. Det är lite oroväckande. Musikinstitutet har alltid varit en öp-

pen och mycket fri skola. Den har nästan fungerat som en ungdomsgård på 

kvällar och helger för många ungdomar. Nu är det stängt. Det är inte heller 

något samarbete med utomstående, det är slut. Det är en tråkig utveckling 

som är på gång, som jag ser det. Den är inte styrd av ekonomiska skäl utan 

av politiska.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Vad gäller ekonomiska utvecklingen i det privata har jag full tillför-

sikt att Åland kommer att klara sig bättre än våra närområden. Detta på grund av 

att vi har lättare att anpassa oss tack vare att av näringslivet består av mindre en-

heter som snabbare kan anpassa sig till marknadsläget. Tyvärr är det inte det som 

påverkar vår budget mest, utan Finlands skatteintäkter, vilket alla prognoser visar 

att de minskar. 

Det finns inget som skulle få de siffrorna att stiga till de nivåer som ligger till 

grund för våra utgifter idag. Även om efterfrågan stiger tar det väldigt länge att 

komma fast. Det är inte bara vi som släpar efter vad gäller inkomster kontra utgif-

ter, ökande intäkter ligger inte inom en överskådlig framtid. 

Att då skicka ut signalen, som liberalerna gjorde tidigare i budgetdebatten, att 

vi har råd, det sänder, enligt mig, fel signaler. 

Fru talman! Jag ställer min förhoppning till Centern att de kan lova att ”vänta 

och se mentaliteten” tar slut när vi kommer tillbaka i höst. 

Det är nämligen så att fortsätter vi med att vänta och se så slutar det med att vi 

sätter oss i skuld upp över öronen.  

Den som är i skuld är inte fri. Det är just friheten, vi som vill ha en självstyrelse 

även i framtiden, måste slå vakt om. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag måste begära att få lite klargöranden här. För det första är 

det intressant att ltl Nordberg hänvisar till svensk socialdemokratisk politi-

kers uttalanden. Tydligen omfattas den socialdemokratiska politiken av ltl 

Nordberg, det kan vara bra. Jag håller med om uttalandet i sig, oberoende 

vem som har sagt det. På vilket sätt skulle landskapsregeringen eller Libera-

lerna har sagt att vi inte ska göra någonting i den här ekonomiska situatio-

nen för att vi har råd? Det här behöver förtydliggöras. På vilket sätt kommer 

den signalen fram i det som har framförts här?  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Ja, att någon socialdemokrat har använt ett uttryck gör inte att han har nå-

gon slags copyright på det eller att den som använder uttrycket efter honom 
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skulle kategoriseras till en viss ideologi eller något sådant. Faktum är att är 

du i skuld så har du inte samma rörelsefrihet som om du är fri. Det är en 

sanning som gäller.  

Vad jag sade tidigare angående att Liberalerna har sagt att vi har råd, så 

var det så nämligen att lantrådet sade angående skärgårdstrafiken; ”vi har 

råd”. Nu är inte hon här och kan förtydliga vad hon menade med det. Om vi 

har möjligheter att göra inbesparingar inom skärgårdstrafiken, så fick man 

förståelse för att Liberalerna anser att det inte behöver göras, för vi har råd.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det var ju bra det specificerades för att så som det framstod i an-

förande så var det som om Liberalerna inte skulle vilja ta ansvar i det här 

ekonomiska läget. Landskapsregeringen med liberalt lantråd har lagt fram 

den tuffa ram som kommer att gälla under de här lågkonjunkturåren. Jag 

håller med om uttalande till den delen, även om åtgärderna kommer att 

drabba också skärgårdstrafiken så kommer vi att se till att också de delarna 

av Åland kommer att ha möjlighet att kunna leva kvar på ett bra sätt. Om 

lantrådet har uttryckt det på det viset så står jag också bakom det. Alla sekto-

rer kommer att drabbas av de här tuffa nedskärningarna.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Vad jag vill få fram är att det viktiga, inför de tuffa tider ekonomiskt som lig-

ger framför oss angående landskapets budget, det är att man skickar ut rätt 

signaler och sprider rätt sorts mentalitet inom förvaltningen. Vad som hän-

der när man säger att vi har en tillfällig svacka, det betyder att då är det snart 

likadant som förut eller vi har råd. Man måste ändra mentaliteten i sitt tän-

kande och agerande. Nu är det nya tider som gäller och nya sätt att göra sa-

ker och ting på. Där har vi t.ex. privatisering, som vi varit inne på tidigare, 

om det är billigare att privatisera, då måste man göra det även om man har 

en mentalitet som gör att vi inte ska ha en förändring.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand  

Fru talman! Finansutskottet har lämnat sitt betänkande. Utgående från de utta-

lande som kom från finansutskottets ordförande, även från regeringspartierna så 

trodde jag att man verkligen tog den här ekonomiska krisen på allvar, att man tyd-

ligt ville få landskapets ekonomi i balans. Jag trodde också likadant efter diskus-

sionen med finansminister Perämaa som vi hade före landskapsregeringen läm-

nade budgeten till lagtinget. Nu ville man verkligen ta tag i de ekonomiska frågor-

na. Vi hade också, som jag uppfattade det, samma målsättning när det gällde hur 

mycket vi måste ta ner budgeten för att ha den i balans 2012. Det varierade på nå-

gon miljon, vi diskuterade 25-30 miljoner på årsbasis.  

Jag har full förståelse för att det är ett svårt jobb. Jag håller med finansutskot-

tet till den delen, att det är svårt att prognostisera både intäkter och vad som hän-

der med konjunkturen. Min stora besvikelse ligger i att år 2012, i slutet av planpe-

rioden, har vi fortfarande ett isolerat underskott på 11 miljoner.  

Jag måste fundera lite till, men egentligen skulle jag vara sugen på att föreslå 

att det här betänkande borde gå tillbaka till finansutskottet för att sätta upp en ny 

målsättning att vi isolerat borde ha tagit bort underskotten så att vi har ekonomin 
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i balans 2012. Det trodde jag, efter ltl Eliassons stora artikel i tidningen, med ef-

terföljande ledare och finansministerns diskussion. Så är dock inte fallet. När vi 

får det här betänkandet på bordet säger man att det är okej att man kör 86 miljo-

nerna back fram till 2012. Istället kunde vi ha haft en målsättning att det ska vara 

i balans, det kunde har varit lättare och det kunde har varit svårare.  

Finansutskottet säger själva att det är svårt med omställningarna. Det kan ta 

upp till ett och ett halvt år. Skulle vi ha gett tid till 2012 då? Då hade man fått gott 

om tid. Jag håller med om att det är svårt. På tre-fyra år borde man kunna göra 

det här.  

Jag tror att ett av problemen är att man varken från landskapsregeringen eller 

från finansutskottet vågar politiskt säga vilka verksamheter vi ska tona ner. Det 

skulle vara mycket lättare om man hade en sådan tydlig signal, att det här tonar vi 

ner. Då kunde man i en personalförsörjningsplan titta vilka kompetenser som blir 

lediga och kan överföras till de människor som avgår genom naturlig avgång, pen-

sion eller på annat sätt.  

Den här otydligheten från landskapsregeringen och finansutskottet tycker jag 

är dålig. Jag tror att den kan vara kontraproduktiv när man inte vågar ta det poli-

tiska ställningstagandet. 

När det gäller Frisinnad Samverkans motioner så hade vi ett tema där vi för-

sökte fokusera på omstruktureringar från offentlig sektor till privat sektor. Även 

där i diskussion i remissen fick jag uppfattningen att det fanns mycket stöd, både 

från Liberalerna och från Centern när det gällde de här frågorna. Vad ser man i 

betänkandet? Man vågar inte ta ställning i en enda fråga. Man säger att man ska 

utreda skärgårdstrafiken. Jag satt som ersättare på ett möte, under den här be-

handlingen. På det mötet framkom i hörande att på Åva-Jurmo linjen kunde man 

spara 270 000 euro från dagens 670 000 till 400 000 med bibehållen trafik. Det 

framkom också att om man på rätt sätt privatiserar med en linje i taget, hela skär-

gårdstrafiken, så skulle kostnadsinbesparingen vara 30-35 % på lönekostnaderna. 

Det betyder ungefär 3 miljoner euro. Det vågar inte finansutskottet skriva, det 

tycker jag är dåligt. Det är nästan beklämmande.  

Jag går vidare med Näringsavdelningens skrivningar i finansutskottets betän-

kande. Jag skulle vilja ha haft lite mer fokus på tillväxt, nya arbetsplatser och en 

långsiktighet. Jag ska lite utveckla det.  

Strukturprogrammet som finns inom fiskeri, det finns inom landsbygdutveck-

ling och det finns på regionalfonden. EU:s mål inom flera av de här är att fasa ut 

programmen över tid. Vad borde vi göra idag, med de pengar vi har idag som är 

ganska goda i de här programmen på alla områden? Jo, vi borde fokusera på så-

dant som har långsiktiga marknadsförutsättningar och på sådant som skapar till-

växt, nya arbetsplatser och nya pengar in till Åland. 

I stället kör man på i gamla hjulspår. Man försöker hålla alla nöjda genom att 

ge lite pengar åt alla. Det här är också kontraproduktivt i längden, om vi tittar 10-

15 år framåt. Då har vi inte använt de här pengarna till det som var meningen, till 

strukturomvandling, för att vårt samhälle på de här breddgraderna och med våra 

förutsättningar ska kunna klara sig. Det här har finansutskottet helt glömt bort.  

Jag tycker också det är bra att man lyfter upp kvinnligt företagande. Men då 

borde man ha mera fokus på det som Danne Sundman skriver i sin reservation att 

avreglera och skapa möjligheter. Det är ju ingen idé att ge bidrag och stöd, obero-

ende om det är manliga eller kvinnliga företag, om det inte skapar tillväxt, nya 

pengar till Åland och nya arbetsplatser. Det är ju det man borde ha fokus på när 

det gäller kvinnligt företagande också.  



  

848 

Sedan har jag ingen kommentar om stugbidragen. Jag tror t.o.m. att de finns 

redan i befintligt program.  

Fru talman! Jag kommer att dra över tiden en del. Jag har inte pratat på flera 

månader så jag har väl lite tillgodo.  

Det har varit en hel del debatt om beskattningen också. Till grund för resone-

manget här finns i bakgrunden den parlamentariska skattekommittén som då 

enades. Så ärliga måste vi vara och säga att vi enades om att göra den här ÅSUB 

utredningen, man skulle gå vidare i form av ett meddelande, det är helt okej. Alla 

partier har varit med och omfattat det.  

Det betyder ingenting när det gäller skattepolitiken idag. Det kan betyda något 

långsiktigt. Jag håller med finansutskottets ordförandes personliga åsikter att det 

är ett långsiktigt jobb där vi måste argumentera både politiskt och opinionsmäs-

sigt och förklara varför vi ska göra det här.  

Alla säger att vi behöver skattebehörigheten, det ska vi använda till det och det. 

Vi har en del möjligheter i kommunalbeskattningen och andra instrument, som 

ingen överhuvudtaget, varken landskapsregeringen eller finansutskottet, berör. 

Det förvånar mig lite.  

Man har t.ex. redan idag lyft av SSA för skärgårdsföretag. Det gör man med mi-

nimiregelverk som grund, 200 000 på tre år är möjligt. Skulle man vilja rikta en 

skatteåtgärd, även om det kostar pengar via budgeten, till någon typ av bransch, 

om det är kvinnligt företagande, städföretag eller teknikföretag, så har man möj-

lighet att göra det här redan idag. Det här förs inget resonemang om, varken i 

landskapsregeringen eller i finansutskottets betänkande. 

Jag hade inte tänkt ta upp den här frågan för den anses känslig, men Finland 

har idag sänkt bolagsskatten för åländska företag när man har gjort den statliga 

delen mindre. Sitter vi stilla i båten så har våra företag lägre bolagsskatt än vad 

man har på den finska sidan. Då pratar jag om den kommunala delen som här är 

22 %. Finland har höjt den kommunala delen till 32 %. Jag har inte sett om det 

har gått igenom i riksdagen ännu, så till den delen lämnar jag reservation. Sitter vi 

stilla i båten, så har vi alla möjligheter att driva skattepolitik på det här området. 

På det personliga planet, om vi vill locka hit mera människor, kan vi bolla med det 

allmänna avdraget. Vill vi göra miljöåtgärder så kanske vi kan ha ett samåknings-

avdrag i stället för avdragen som gäller alla från landsbygden. Det här förs det ing-

et resonemang om. Det här skulle kunna vara åtgärder som befrämjar tillväxt och 

nya arbetsplatser och liknande. Jag har försökt vara positiv och försökt stöda 

landskapsregeringen. Jag höll med landskapsregeringspartierna i remissen, när 

det gällde budgeten, jag höll med dem i det här. Jag skulle gärna vilja vara med 

och driva en ansvarsfull ekonomisk politik. Men varför vågar man inte ta det an-

svaret, och säga att vi ska ha en budget i balans 2012? Man ska gå in, trots att 

klumpsumman har stigit till över 180 miljoner, den har åter repat sig så ska vi 

köra med ett underskott 2012.  

Det var de övergripande frågorna som jag ville lyfta upp. Sedan finns det en de-

taljfråga som jag ville fråga ordförande om, eftersom man berörde det; den här 

rättserviceenheten, kan ordförande förklara för mig var den ska syssla med? Ef-

tersom man är så positiv i finansutskottet? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Jag fäste mig vid en intressant sak i ledamoten Strands an-

förande, han påstår nämligen att om man skulle privatisera skärgårdstrafi-

ken så skulle man spara in flera miljoner på årsbasis. Det är lite förvånande, 
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jag utgår ifrån att man i stort sett har samma kostnader också för de anställ-

da, dvs. att samma kollektivavtal gäller. I så fall måste det väl vara några 

andra kostnader som man drar in på, genom att inte köra lika många turer 

eller något annat i verksamheten som man sparar in på, eller att man har 

färre anställda eller något sådant. Man kanske inte följer kollektivavtalet? 

Det är ju ofta på det sättet som privatiseringarna till en början har varit billi-

gare. Med tiden har det blivit lika dyrt och kanske inte heller så effektivt som 

när man driver något inom offentlig sektor. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Inom gällande regelverk, fick vi höra i finansutskottets hörande, 

i det mötet som jag ersatte ledamot Camilla Gunell, att man kunde köra nya 

Föglölinjen med 9 man i stället för 16 mans besättning. Tar man en linje i ta-

get och använder naturliga avgångar så finns det möjlighet att privatisera, 

utan att de som får anställning i grunden ska få sämre lön. Det handlar om 

mindre besättningar. Den som vi hörde ansåg att det här är fullt möjligt i 

dag. Kanske landskapsregeringen inte har gjort det p.g.a. regionalpolitiska 

skäl eller andra skäl, det kan bara trafikministern svara på. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nu vet jag inte vem han har hört och vilka grunderna är för påståendet att 

samma färja som nu drivs av 16 man skulle klara sig med 9. Någonstans är 

det då ett regelverk som används väldigt olika, för det privata och det offent-

liga. Det känns som en stor skillnad. Kan det faktiskt vara så att det privata 

alternativet följer det regelverk som gäller? Jag ställer mig lite tveksam till 

det. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Jag utgår ifrån att man följer det, eftersom man idag redan kör med en färja i 

skärgårdstrafiken på privat basis. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! De kalkylerade isolerade underskottet för 2012, på 12-13 miljo-

ner euro, så är det givetvis inte bra. Målsättningen är att komma i balans så 

fort det bara går. Jag har varit väldigt mån om, vid framräknande av ramen, 

att det ska finnas en beräkning på varje nedskärning. En realistisk siffra på 

vad vi kan uppnå. Sedan kunde man ha satt ytterligare målsättningar, som 

man inte skulle ha haft beredda på det viset. Jag tycker det är väldigt bra att 

det finns en realism bakom de här siffrorna. Det kan mycket väl vara så att vi 

når ytterligare inbesparingar därutöver. Vad är bättre än det?  

Jag tror att ledamoten Strand och jag hör till dem som försöker få upp 

diskussionen om vad man kan göra med den nuvarande beskattningsbehö-

righeten som vi har. Jag hoppas att ledamoten Strand, tillsammans med mig, 

när kommunförbundet och landskapsregeringen förhandlar i morgon, kom-

mer att fastställa det mandat vi ska jobba utifrån. Där ska vi se på möjlighe-

terna att använda oss av vår behörighet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Jörgen Strand, replik 

När det gäller det sista så är vi helt överens, jag tror att vi politiskt har sam-

ma målsättning när det gäller att skapa stimulans med det här instrumentet 

som vi har. Jag tror också att ledamoten Perämaa och jag i grunden skulle 

vilja ha den här ekonomin i balans. Vad lagtinget nu säger i sitt betänkande, 

är att det är okej, oberoende om Perämaa sitter på finansminister bänken i 

år, nästa år eller efter nästa val, så säger lagtinget att det är okej att vi har det 

ackumulerade underskott på 86 miljoner fram till år 2012. Det tycker jag är 

mycket olyckligt. Nog borde finansutskottet och lagtinget våga säga att det 

här är vår målsättning, men p.g.a. det osäkra konjunkturläget, den osäkra 

klumpsumman, så kan vi inte exakt säga summan idag. Men målsättningen 

borde vara balans år 2012. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Det var ett klokt, analytiskt och är realistiskt anförande vi hörde av 

ledamoten Strand. Den här inställningen har vi haft i samband med den ordinarie 

budgeten och inför tilläggsbudgeten i våra diskussioner med landskapsregeringen 

och även i de motioner som vi har lämnat, särskilt i vår huvudmotion men också i 

de andra motionerna. Man får en känsla av att man, i stor utsträckning, talar för 

döva öron. De som besitter öronen måste naturligtvis svara på den frågan, hör ni 

eller hör ni inte? Om ni hör så bryr ni er inte eller tycker att vi har fel. Det måste 

vara det svar man kan ge, den kända apan i österlandet. 

I landskapsregeringens tilläggsbudget gav man delvis svar på vad man avsåg att 

göra. Det var lite svårbegripligt och svårförståeligt så vi hoppades att finansut-

skottet skulle tolka det. Man sade inte hur det skulle göras, man sa inte när det 

skulle göras och man sade nästan aldrig vem som skulle göra det. Det fanns några 

undantag från den här huvudregeln. Därför lade vi vår förhoppning till finansut-

skottet och där kommer det inte heller, annat än ett stöd över de osäkra planer 

som landskapsregeringen har. Vi har nu första juni, lagtinget går hem på onsdag, 

vi får leva i osäkerhet och okunskap om hur, när och av vem de här åtgärderna ska 

vidtas. Naturligtvis får alla ställa en hög förhoppning till budgeten för 2010, efter-

som det hänvisas mycket till den, där ska det anges, där blir det klarare. Vi hade 

den här diskussionen i samband med den ordinarie budgeten och avsåg att det 

skulle bli klarare i samband med tilläggsbudgeten, enligt löften från landskapsre-

geringen. Varför ska vi tro på att det bli klarare till hösten? Vi får hoppas det. Men 

man går inte med tillfredsställelse till sommarvilan. 

Fru talman! I samband med mitt gruppanförande i fredags så hann jag inte rik-

tigt med alla detaljer. Jag har några frågor till finansutskottet. Jag vill också säga 

vilka reservationer vi stöder i samband med finansutskottets betänkande. 

Den första frågan till finansutskottet gäller specifikt, Sjömansskolans skolin-

ternat. Jag, som har varit med lite längre än de flesta, kommer ihåg när sjömanss-

koleutbildningen i landet förändrades. Vi tog ett ansvar på oss på Åland för den 

finlandssvenska sjömansskoleutbildningen. En del av det projektet var då att vi 

skulle förse dessa minderåriga ungdomar med internatplatser. Det är ett löfte som 

har levt. Det har inte berört den högre utbildningen men på Sjömansskolan har 

det varit på det här sättet. Vi har haft ett särskilt ansvar för Svenskfinland, då har 
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internatet varit en väsentlig del av det. Jag ville fråga om finansutskottet har be-

aktat den här tidigare fastslagna principen i sitt ställningstagande nu? 

Angående finansutskottets betänkande på sidan 9, i samband med främjande 

av bostadsproduktionen, skriver man; ”med hänvisning till den allmänna moti-

veringen föreslår utskott att motionen förkastas”. Men i den allmänna motiver-

ingen står ingenting just om den här motionen som skall ge möjlighet att sälja ut 

bostadsbelånade bostäder för att skapa nytt kapital för nyproduktion. Det har 

man alltså inte skrivit någonting om i den allmänna motiveringen. Den andra frå-

gan är; vad avser man med en sådan skrivning? 

Den tredje synpunkten gäller United World College, jag delar de synpunkter 

som ledamoten Gunell här har anfört. Jag tycker ändå att det är lite futtigt när det 

gäller en sådan här internationell insats ifrån åländsk sida och våra ungdomar. 

Där hittar nog landskapsregeringen på sparmetoder när det gäller några tiotusen-

tals euro, men när det gäller de stora frågorna så hittar man inte sparmetoder. Det 

är lite småaktigt, måste jag säga. Man har blicken ganska lågt ställd när man spa-

rar på sådana utbildningsinsatser som har en internationell betydelse globalt. För 

våra ungdomar kan det ge en internationell plattform att jobba vidare utifrån. 

På sidan 10, när det gäller motionen om att Guttorps privatisering, så skriver 

man lakoniskt att ”utskottet konstaterar att det i dagsläget inte förefaller finnas 

några förutsättningar att på marknadsmässiga grunder bedriva verksamheten”. 

Vad baserar man det på? Vad har man gjort för undersökningar? 

Vad är det för sakkunniga som har sagt något sådant? Vem kan veta det? Man 

måste, om man säger något sådant här i en allvarlig näringspolitisk fråga, kunna 

motivera sig. 

Fru talman! Vi kommer att stöda Camilla Gunells ensamreservation om att 

återföra pensionsfondens kapitalisering till den tidigare nivån, om max 50 pro-

cent. Man har sagt här att man inte riskerar pensionerna när man tar ut mera, 

man överför ansvaret till de årliga budgetarna, om det vet lagtinget ingenting om, 

och kan ingenting göra annat än för den här mandatperioden. Visst är det ju säk-

rare för pensionärerna om man har fonderade medel i botten på kassakistan att ta 

till när och om ifall de ekonomiska situationerna försämras. 

Vi kommer att stöda Danne Sundmans reservation nummer ett om samordning 

av ombudsmannafunktioner. Vi tycker det är slarvig ekonomisk politik att göra 

som man gör i dag, när man verkligen endast har behov av deltidstjänster eller 

små deltidstjänster ändå har tjänster på heltid. Det kan inte i ett ansvarigt eko-

nomiskt fögderi fungera på det sättet. Vi har diskrimineringsombudsmannen som 

har 10 % av arbetstiden täckt, vi ha dataombudsmannen som i förlängningen 

knappast kommer att har så mycket mera arbetstid. Det finns några exempel till, 

där kunde man slå ihop tjänsterna.  

Vi kommer att stöda Danne Sundmans förslag om att åtgärderna för en funge-

rande avreglerad bostadsmarknad. Vi är mycket överraskade över att majoriteten 

inklusive Socialdemokraterna redogör för att de misstror den åländska banksek-

torn. De misstror det privata investerarna. Det tror bara att det är landskapet med 

låneverksamhet och kommunala bolag, som Marstad, som kan åstadkomma hy-

resbostäder. Vi tror inte det. Vi vet att banksektorn har pengar och de är väldigt 

billiga i dag, blir de för dyra så kan man alltid ge räntestöd. Vi vet att det finns 

många privata intressenter som är intresserade att investera i hyresbostäder bara 

det skulle finnas möjligheter att konkurrera med de kommunala bolagen. Men det 

finns det inte p.g.a. det här ideologiska tänkandet som är ganska långt västerut. 
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Vi stöder de bägge förslagen som ledamot Sundman har. Vi stöder självklart 

punkt 6, driftprivatisering en av skärgårdstrafiken, de tre motionerna är ju våra 

egna. Ledamoten Sundman har haft vänligheten att föra fram dem. 

Vi stöder åtstramningen av budgetramarna i punkt 8. Det är väsentligt efter-

som vi har ramen 2010 relativt obehandlad både från landskapsregeringens sida 

och från lagtingets sida fortsättningsvis. Om detta kan vi ha olika åsikter, men vi 

är någorlunda läskunniga så vi kan ju se vad det står i dokumentet. 

Vi stöder slutligen den gemensamma motionen Sundman-Gunell om skrotbils-

premien. Vi har alla lärt oss att det är en framgångsväg medan den här miljöbils-

premien var ett hugskott som inte har visat sig fungera. 

Avslutningsvis, är det nog skäl att ta ledamoten Barbro Sundbacks resonemang 

om resultatlöner inom penningautomatföreningens verksamheter på allvar. Det 

är en väldigt oklok åtgärd, särskilt i den politiska situation vi har, för penningau-

tomatföreningens framtida intjäningsmöjligheter. Att det här har väckt uppstån-

delse, särskilt österut, är särskilt olyckligt i dagsläget. Att överhuvudtaget, inom 

offentlig verksamhet, använda principen att den månadslön man får för att utföra 

ett arbete är tillräcklig. Om man inte når det resultat man ska, då är tjänsten ifrå-

gasatt. Man har fått ett uppdrag att skapa det resultat som styrelsen har satt upp 

för verksamheten. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Ja, ledamot Roger Jansson vi försöker lyssna, jag tror nog 

att vi hör. Allting går ju inte att göra direkt, som jag sade tidigare. Det var 

några frågor som är ledamot Jansson förde fram, det var Sjömansskolans in-

ternat, det har en sådan skrivning att vi vill att landskapsregeringen ska titta 

på det här och se vad man har för åtaganden. Det framgår av vårt betänkan-

de. 

När det gällde United World College, ja visst kan man säga att det är fut-

tigt att plocka bort, men å andra sidan, någonstans måste man ta bort när 

man ska spara, det råkade nu blir på det här sättet. 

Vad gäller Guttorp, där har vi hört folk, ansvariga inom avdelningen och 

ansvariga ute på Guttorp. Alla har de väl en förhoppning om att det skulle 

finnas möjligheter, men vad vi vet nu, så är det svårt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag ska bara uppehålla mig vid i Guttorp i det här sammanhang-

et. Förstod jag svaret rätt, har man hört folk inom förvaltningen och inom 

Guttorp som har gjort en bedömning av det marknadsmässiga läget för att 

bedriva verksamheten på annat sätt än i landskapets egen regi. Bedömer 

ordförande Eliasson att det är tillräckligt? Att man frågar blott de som direkt 

är berörda av en ev. förändring och inte ute på marknaden? Hur är det bland 

de privata aktörerna, som är många inom sektorn? Det finns folk som sysslar 

med olika former av fiske men också byalag och annat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Det är inte bara jag som gjorde den här bedömningen. Ut-

skottet gjorde den bedömningen. Det gjorde det, ja. Det är svaret. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Raija-Liisa Eklöw, replik 

Tack fru talman! Nu svarade ju utskottsordförande Eliasson på de här frå-

gorna. Jag ville ändå ha lite diskussion om United World College som har va-

rit en hjärtefråga för liberalerna och för oss alla här i lagtinget. Utskottet re-

sonerande att man säkert kan försöka hitta några andra finansiärer, t ex kul-

turfonden på fastlandet. I Sverige är det staten som direkt betalar till skolan, 

det är inte för någon enskild elev. Det var också ett nordiskt åtagande från 

början. I utskottet var vi enhälliga i det att man borde hitta en lösning till det 

här på Åland också. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Tack för det svaret. Men frågeställningen kvarstår, eftersom peng-

arna, enligt landskapsregeringens skrivning, nu är borta. Utskottet uppma-

nar landskapsregeringen att undersöka ev. andra finansieringsmöjligheter. 

Hittar man inte det då, så är det slut. Som enda land i Nordiska Rådet vad 

jag har förstått, så är det vi som slutar först. Vi som väl har den högsta in-

komst per capita. För oss är den här typen av arbete och kunnande väldigt 

väsentligt. Utskottet har lämnat oss inför den situationen, att hittar inte 

landskapsregeringen på annan finansiering så är det slut, om jag förstått det 

rätt. 

Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Så har utskottet skrivit, men det är ju inte slut i höst utan vår-

terminen kommer ännu att pågå. Vi hoppas att man under tiden hitta någon 

lösning. Det är allas vår uppgift att söka om det finns någon instans i den 

tredje sektorn som kunde finansiera det här. Jag har redan ställt frågan till 

Röda Korset som är en intressent i det här systemet. Det är klart att om 

pengarna tryter har inte de heller mycket pengar. Vår förhoppning är att det 

här löser sig till det blir tid att söka till nästa höst, 2010. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag förstår ändå viceordförande i utskottet, Eklöw, att det från 

hennes sida finns en positiv vilja. Flera är intresserade av den här frågan som 

ser till hur fortsättningen blir, så att det möjliggörs att det här kan fortsätta. 

Det är lite genant för Åland att vara den enda som drar sig ur.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Jag vill också tacka ledamoten Roger Jansson för att han 

tog upp frågan om bonuslönerna inom PAF. Det är trevligt att någon annan 

vågar beröra den här frågan över huvudtaget. Jag känner det som om lag-

tingsledamöterna och regeringsledamöterna är rädda för att ta upp den här 

frågan, helt enkelt. Man tar inte sitt ansvar i den här frågan. Jag var väldigt 

glad för stödet. 

Socialdemokraternas inställning till enhetslånen för byggande av hyreshus 

bottnar inte i misstro mot de privata intressenterna, utan det bottnar i att vi 

inte tror att det privata intresset för att bygga hyresbostäder är så stort. Det 

har inte varit det på lång tid. Vill man placera pengar, så att man får god av-

kastning, är inte hyreshus särskilt intressant. Det är åtminstone vår bedöm-

ning. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Först till frågan om PAF bonusarna. Det vore väl galet om vi som 

arbetsgivare till Ålands penningautomatförening, skulle vara rädda för att ta 

tag i den här typen av frågor. Det är på basen av vår lagstiftning som verk-

samheten har varit framgångsrik. Finansutskottet framför ett önskemål om 

att landskapsregeringen ska föra en tydlig ägarpolitik. Det ett ju för sorgligt. 

Jag hoppas verkligen att det inte är på det sättet. 

När det gäller hyresbostadsbyggandet så har jag personligen, under de här 

senaste åren, redan varit i kontakt med över tio huvudsakligen större entre-

prenörer och bolag som skulle vara intresserade av att bygga hyresbostäder. 

Det är sammanlagt sådana mängder som överstiger det som om Marstad 

planerar per år. Nog finns det ett intresse, bara samhället skulle ge likartade 

villkor åt alla.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! En sak som har ventilerats här senast, var de här pengarna för att fi-

nansiera studieplatser för Åland i United World College. För mig var det nog en 

överraskning att Liberalerna har gått med på det här. Om det är någon fråga, som 

jag har upplevt att är förknippad med liberalerna, så är det den här, framförallt en 

av förgrundsgestalterna i partiet, Gunnevi Nordman. Jag känner det nästan som 

en personlig kränkning av henne att ta bort de här pengarna. Det har absolut ing-

en betydelse för landskapets ekonomi.  

Som jag sade i början av mitt anförande, de marginaliserade grupperna, det po-

litiskt svaga intressena, de får snabbt stryka på foten och så säger man att man 

måste ju spara någonstans. Men varför sparar vi då inte i jordbruksstöden? Nej, 

för det är en stark intressebevakning. Det är ett starkt särintresse för den här re-

geringen. Att dra in på det här, det är upprörande.  

Det är en bra sak, vi har många ungdomar, som har varit på detta College, som 

har fortsatt med internationellt engagemang, och på hög nivå! Att vi inte skulle ha 

råd att skicka ut de här ungdomarna, bygger i så fall på en politisk värdering. Det 

här är inte så viktigt, det här är inte nödvändigt, det här kan vi skära bort.  

Jag håller med ledamot Roger Jansson att det här är viktigt för Åland som lever 

i en global värld. Det är inte axeln Godby-Mariehamn, som är den enda viktiga i 

vår ekonomi. Det måste nog sträckas lite längre utanför landskapets gränser. Det 

finns många åländska ungdomar som är intresserade av internationella frågor. 

Jag vädjar nu till landskapspartierna, sätt in de här pengarna igen i 2010 års bud-

get. 

Raija-Liisa Eklöw, replik 

Tack herr talman! Det var ju ett anförande bara för att gå på liberalerna. Nu 

är det ju så att liberalerna ansvarar för den här budgeten. Man har varit 

tvungen att ta ner både i smått och i stort. Om man följer socialdemokrater-

nas politik, som nu har varit gällande, har man egentligen inte fått röra nå-

gonting, så har det varit utskottet. Jag försvarar den här skolan mycket. Men 

om vi ska spara någonstans så måste man också minska på högskolan, det 

skulle vi inte heller fått röra för socialdemokraterna. Jag hoppas innerligt att 

vi hittar en lösning på United Word College. Jag försvarar också det här. 
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Man kan ju inte resonera, som ledamot Sundback, att man inte ska få ta bort 

någonting.   

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Talman! Det var nog en väldigt grov generalisering. För att vi skall kunna 

anhängiggöra frågor i finansutskottet så måste vi i motionera, annars får vi 

höra, nej, där kan vi ingenting diskutera, ni har inte anhängiggjort. Därför 

tar vi upp olika saker delvis för att få mera information. Det har vi fått om 

Högskolan, vi kommer inte heller att driva det till omröstning. Det betyder 

inte att man inte skulle få ta från Högskolan. Jag tycker inte det är värdigt, 

ledamot Eklöw, att föra en sådan förenklad debatt. Nog har liberalerna också 

varit i opposition och vet hur det går till att driva oppositionspolitik. Den här 

frågan är stor. Det är smått, det har ingen betydelse för landskapets ekono-

mi. 

Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! För Liberalerna är det viktigt att utbildning är bra, det har vi 

sagt. Inte är det så enkelt att ta upp Högskolan, det har varit hårda ord om 10 

%. Det är inte bara marginellt. Inte vill jag på något sätt här få det att höras 

att man ingenting kan göra. Vi måste ju dra ner. Socialdemokraterna har 

sagt att på Högskolan får vi inte dra ner, men på ÅHS där kan man dra ner 

hur mycket som helst. 

Ännu till United World College, där är vi helt överens, det är viktigt. Jag 

kommer att jobba privat för det här inom tredje sektorn. Jag hoppas att re-

geringen jobbar för det här inom sin budgetberedning. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Om vi nu skulle hålla oss till den här frågan om studieplatsen i United Word 

College, är det faktiskt så ledamot Eklöw, att denne är representant för Röda 

Korset som sitter i den här styrelsen, inte visste något om regeringens för-

slag? Det är bättre att förankrade det hos dem som är berörda om man vill 

att de ska vara med och ta ett större finansiellt ansvar. Att de inte får det i 

ansiktet på sig, att har beslutats på högre ort. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehand-

lingen vidtar vid lagtingets plenum på onsdag 3.6.2009. 

 

Enda behandling 

6 Landskapsregeringens meddelande om landskapsregeringens samlade Östersjöpo-
litik (M 4/2008-2009) 
Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan lagtinget besluta att meddelandet skall hänskjutas 

till utskott eller självstyrelsepolitiska nämnden om ärendet prövas vara av synnerlig vikt. 

Beslutar lagtinget att inte remittera ärendet antecknas det till kännedom.  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet nu upptas till diskussion och att lagtinget först ef-

ter avslutad diskussion tar ställning till om meddelandet skall hänskjutas till utskottet eller 

inte. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  
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Diskussion.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Vi har nu på vårt bord landskapsregeringens meddelande 4/2008-

2009, en redovisning över Östersjöstrategin. I lantrådets frånvaro så gör jag en 

kortare presentation av ärendet.  

Det här är en redovisning som bygger på vidtagna åtgärder och sådana åtgärder 

som landskapsregeringen planerar.  

Sakkunskapen i de här frågorna finns under respektive avdelning. Min egen 

avdelning, Kansliavdelningen och EU-enheten har inte så mycket med innehållet i 

sak att göra, utan mera med sammanställningen att göra. 

Östersjöpolitik, kort om bakgrunden till det här meddelandet. Tankarna kom i 

självstyrelsepolitiska nämnden, man ville ha en redogörelse över landskapets 

samlade Östersjöpolitik. De här tyckte vi också från regeringens sida var ett bra 

förslag. Arbetet inleddes på gräsrotsnivå. Det var ett möte i EU-enheten där alla 

avdelningar var närvarande. Man utsåg ansvarspersoner. Alla avdelningar redo-

gjorde för sitt arbete som berör Östersjön. Det är ungefär det här arbetet som själ-

va meddelandet bygger på.  

Man delar in det i vidtagna och planerade åtgärder. Mycket av det här materia-

let är från EU meddelandet om sjöfart. Det finns vissa direktiv, som landskapsre-

geringen har lyft upp som speciellt viktiga för landskapet Åland. Det är vatten-

ram- och sjöfartsdirektivet. 

Kort om vissa punkter i meddelandet, punkt 2.3, det marina direktivet; kom-

missionen kom 2005 i oktober med ett förslag om gemensam marin strategi för 

EU länderna. Här har landskapsregeringen påverkat via alla kanaler vi har. Direkt 

till riket via arbetsformen för B7, via en finsk parlamentariker som jobbar ganska 

aktivt för vår del. Parlamentets slutliga betänkande var i stora delar utformat av 

Ålands landskapsregering. Det här visar också vikten av en egen parlamentsplats. 

I det här fallet lyckades vi få andra att jobba enligt de här målsättningarna. Herr 

talman, det var ett sidospår.  

Integrerad havspolitik för den Europeiska Unionen; här kommer det fram vad 

kommissionen har för planer och vad man kommer att komma med för förslag i 

framtiden. Blå boken är i nyckelställning. Det var kommissionen som antog i ok-

tober 2007 och innehåller konkreta förslag. bl.a. sjötransportområde utan hinder 

havsstrategier, minskning av utsläpp mm. Alla de här frågorna berör Östersjön.  

Sedan kan man också diskutera hur man har arbetat från landskapsregeringens 

sida. Vi påverkade en parlamentariker, det ledde till att resolution 2008 införde 

ändringsförslagen som landskapsregeringen hade fört fram och de antogs. 

Sedan har vi punkten 2.3.1. integrerade styrelseformer för havet och samråd; 

här är det åtgärder som kommissionen kommit med och vilka vi beaktat och be-

dömt som viktiga. I det här fallet har vi drivit politiken så att det finns ett PM till 

lagtinget i form av ett informationsärende. 

Jag går inte in under respektive punkt och redogör för allt, det är mera sakkun-

skapen ute på avdelningen. Det här är bakgrunden för meddelandet och hur det 

har sammanställts.  

Det finns mycket att berätta om EU:s sjöfartspolitik. Jag tar inte upp det här. 

Det framkommer klart i direktivet hur vi ser på det, vidtagna och planerade åtgär-

der.  
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Punkten ett europeiskt område utan hinder; här kan man nämna att vi framfört 

att Åland har specialställning, att vi är utanför skatteterritorium men del av ge-

menskapens tullområde. 

Om vi tittar lite mera framåt, Östersjöstrategi punkt 2.4 i meddelandet; Euro-

peiska rådet gav kommissionen i december 2007  uppdrag att utarbeta en Öster-

sjöstrategi. Här har vi tänkt ta del av Sveriges ordförandeskap i EU, det här är en 

viktig sak som man kan poängtera, här ska Åland vara framme och visa att man 

kan påverka fast man är liten.  

Vad har vi gjort? Landskapsregeringen deltog i en startkonferens i Stockholm i 

december 2009. Vi deltog även, i oktober, i Nordiska Ministerrådet för miljöfrå-

gor. Hösten 2008 skickade vi ställningstagande till kommissionen.  Under våren 

2009 kan konstateras att landskapets synpunkter i ganska stora delar var beakta-

de, arbetet fortgår förstås. Landskapsregeringen har kontakter med riket och vi 

bevakar beredningen av Finlands position i de här frågorna.  

När det gäller svenska ordförandeskapet, har vi hållit oss väl framme och på-

verkat. Jag har precis fått färska uppgifter, det ska vara klart den 10 juni och det 

finns ett utkast från kommissionen som kom i slutet på av förra veckan.  Informa-

tionen har jag fått av vår representant i EU, vår rådgivare. Jag vet inte vad det står 

ännu. 

Om man tittar lite vilka avdelningar som jobbar mycket med de här frågorna så 

är det främst Social och miljöavdelningen som påverkat och gett landskapets syn-

punkter. De har i många fall visat vilka saker som är viktiga för landskapet Åland.  

Avslutningsvis, herr talman, kan jag nämna att det finns en lista på de olika or-

ganen, som vi trots allt har till vårt förfogande; Central Baltic, regionkommittén, 

Helcom, B 7, Nordiska ministerrådet. Alla de här organen måste vi ju använda oss 

av för det här arbetet, speciellt när vi är så här små. Tack, herr talman. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Vi har, som information från landskapsregeringen, nu detta medde-

lande om vilka åtgärder man har deltagit i, vilka uppdrag man har haft och vilka 

målsättningar man har. Det är intressant och det är sant att de har frågats efter. I 

det handlingsprogram som vi diskuterade inför den här regeringsbildningen så 

var vi inne på att man från landskapsregeringen ska arbeta för en är renare miljö i 

Östersjön och även för ett mer miljöanpassat jordbruk, som vi skriver. Även ett 

hållbart och miljöanpassat vattenbruk, minskning av utsläppen och utsläpps-

minskningar av avloppsvatten från fartyg, egentligen borde också flygtrafik ha va-

rit med. Det som också var viktigt i landskapsregeringens handlingsprogram var 

att man skulle kunna trygga sjöfartens verksamhetsförutsättningar. De här saker-

na tillsammans med utbildningsmöjligheterna på Åland, eftersom vi har de stora 

kunskaperna om sjöfartsnäringen, är ju en bra grund för den samlade Östersjöpo-

litik, tycker vi. 

Jag ska kommentera några saker lite tydligare. På sidan 5, punkt 2.1; vatten-

ramdirektivet, man beskriver lite om det är;” detta innebär ingen försämring 

p.g.a. påverkan från mänsklig verksamhet ”. Det här är ju ganska svårt att skriva, 

det finns ingen mänsklig verksamhet som inte påverkar vattenmiljön. Det är ju 

bara så, all verksamhet som människan har för sig leder till lite påverkan dvs. all-

tid någon form av läckage, som vi vet att försämrar vattenkvaliteten. Det är det en 

balans man alltid måste hitta. Vad är rimligt? Vad kan man svälja? Vad kan vi leva 

med?  
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Sammantaget vill jag säga att generellt tycker Centern det är väldigt viktigt att 

Åland inte ska ha strängare krav än någon annan. Det ska inte finnas strängare 

krav inom någon som helst verksamhet eller sektor. Inte inom sjöfarten, inte 

inom jordbruket, inte inom fisket, inte inom trafiken, inte inom livsmedelsindu-

strin eller annan industri. Generellt ska vi leva med samma konkurrensvillkor 

som andra omgivande i EU-regioner gör. Det är väl ganska naturligt, att det skall 

vara så. 

Punkt 2.2, det marina direktivet; där säger man att man skall uppnå en god 

miljöstatus senast 2020. Det här är väl okej. Jag vill bara kommentera det med att 

problemet många gånger i miljöarbetet är att alla vill se effekterna i ett tidigt ske-

de och tycker att nu har det inte blivit något bättre. Det är viktigt att vi lär oss att 

förbättringarna alltid sker långsamt. Vill man se förbättringar i dag så hittar man 

det faktiskt i våra vattenområden. 

Samarbete inom olika regioner och verksamheter berördes redan av minister 

Roger Eriksson. Jag ville ändå säga några saker om det.  De här samarbetsfor-

merna är ju bra, de kostar en del. Med tanke på vad vi nu just har diskuterat i 

tilläggsbudgeten kan man också fundera över om allt är nödvändigt. Det som jag 

mest tänker på, som kanske är minst nödvändigt och skulle vara lättast att ta bort 

därför att de har minst effekt, det är B 7 samarbetet. Det har aldrig lyckats nå upp 

till några konkreta resultat, ytterst lite. Det är en lobbyverksamhet, största verk-

samheten är kanske lite inbördes beundran inom de här mötena. Ifall man någon 

gång kommer till att man behöver spara också i de här sakerna, på tal om tidigare 

diskussion, så är det här något man kan tänka på. 

Jag tycker att sjöfartspolitiken är viktig, eftersom den har så stor betydelse för 

det åländska näringslivet. Här är det också viktigt att vi strävar till att uppnå 

samma konkurrensramar som alla andra sjöfartsregioner har. Nu är en tonnage-

beskattning aktuellt, som i det här skedet kanske inte är det bästa förslaget som 

finns, men det pågår ju ett arbete med ett nytt tonnageskatteförslag. Man är ju 

överrens om, tror jag, att det nuvarande förslaget inte kommer att leda till någon 

minskad snedvridning av konkurrensen inom Europa. Rederierna jublar ju inte 

heller över det här, om jag förstått det rätt. Det ju viktigt att landskapsregeringen 

bevakar det här. 

När det gäller sjöfartspolitiken är det också viktigt att man absolut ser till att 

man har likvärdiga regler för utsläpp, både avloppsvatten och bills vatten så att 

man lever med samma konkurrensvillkor. Vi behöver inte har sämre förutsätt-

ningar en någon annan. 

Det här meddelandet är upplagt så att man dels har angivet vidtagna åtgärder 

och dels planerade åtgärder. I vissa kapitel, tycker jag för min del, att man har 

blandat ihop det lite. Man vet inte riktigt vad som vad som är planerade åtgärder 

och vad som är vidtagna åtgärder. Men det är inte så viktigt, sedan har man på ett 

ställe både vidtagna åtgärder och vidtagna åtgärder igen. Det är lite felskrivning 

som jag kan nämna. 

Med de här orden så säger vi att det är information från landskapsregeringen 

om hur man har arbetat och tänker fortsätta med miljöarbetet för Östersjön. Tack 

för ordet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Det här ärendet kommer att bordläggas så att vi får disku-

tera det senare. Jag borde ha ställt den här frågan till föredragande minister 

men jag blev så perplex så att jag inte kom i gång. Nu gav mig ledamoten 
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Carlson möjligheten genom att säga att centern står bakom de här skrivning-

arna om sjöfartspolitiken i ett program om landskapsregeringens samlade 

Östersjöpolitik. Jag begriper inte överhuvudtaget varför det här finns med? 

På fyra sidor, från sidan 11 och framåt, och även om revideringen av tonna-

geskattelagstiftningen finns med. Näringspolitiska frågor som berör en sär-

skild näring och när det gäller Europas sjöfartspolitik som gäller hela Europa 

och resten av världen, har inte med vår Östersjöpolitik att göra. Vet ledamot 

Carlson hur man har beslutat att man ska ta med det här?  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag har tyvärr inget bra svar varför det är här. Nog kan man ju 

försvara det genom att det är ju ändå förutsättningarna för transporten som 

är viktig både ur miljösynpunkt och ur näringspolitisk synpunkt. Om det är 

en liten sammanblandning, av miljöpolitik och näringspolitik kan man tycka, 

hör de samtidigt ändå ihop eftersom det är Östersjöpolitiken som vi diskute-

rar, inte enbart näringspolitiken. Jag har inget försvar till varför det är skri-

vet på det här sättet. 

Ltl Roger Jansson, replik  

Herr talman! När det gäller Östersjöpolitik är det väl främst miljöpolitiken 

och samarbete runt Östersjön alltså det internationella samarbetet vi disku-

terar. Medan sjöfartens framtid i Europa är en näringspolitisk fråga i ett 

större sammanhang, som naturligtvis ska ha sin egen diskussion. Möjligen 

kan jag förstå att man har plockat med det för att man lite har missförstått, 

det här med maritima direktivet. Där det faktiskt resonerades lite kring sjö-

fartspolitiken också, men mera nog ur miljösynpunkt och hamnpolitik syn-

punkt. Det här som nu redogörs blir Ålands stora ödesfråga, ifall att EU går 

in för ett helt annat system än man gick in för 1995 när det gäller sjöfartspo-

litiken. Men det kan nog inte ha någonting med det här meddelandet att 

göra. Det måste vara något missförstånd. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag säger igen att inte har något bra svar på det. Samtidigt 

tycker jag ändå att det finns skäl eftersom vi ska ha ett levande Östersjön så 

kräver det också att man har möjligheter för en levande sjöfart. Jag tycker 

inte att det skadar det här meddelandet, att landskapsregeringen beskriver 

det här. Inte blir miljön sämre för det, för att man har det med. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ledamoten Gun Carlson hade ett anförande som stöder det här 

meddelandet bakom det. Det nämndes att man inte fått ut så mycket av B7. 

Det kan man alltid diskutera, det är helt riktigt att regeringen tittar på vilka 

olika organ vi ska vara med i. Konkret om B7 kan jag nämna att där har vi 

fått ganska mycket information om det här Transbland projektet som berör 

öarna i speciellt Östersjöregionen, våra transporter och framförallt energi-

frågor. Energimeddelandet som vi gjorde bygger mycket på den kunskap och 

erfarenheter som vi fått tagit del av via det här projektet 

Det kan också nämnas att även i B 7 tog vi upp den här sälproblematiken 

redan i mars i fjol i Bryssel. Vi kontaktade kommissionens högsta tjänste-
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man. Vi använder alla våra organisationer, som vi har, för att för att kunna 

påverka. 

Ltl Gun Carlson. Replik 

Herr talman! Det är säkert så att det finns vissa saker som kan ha varit bra. 

Men i stort sett, i förhållande till kostnaderna under alla år, är det nog så där. 

Jag sade bara att om man behöver dra in också på någonting här, så är B 7 en 

lämplig sak att ta bort i sinom tid. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Frågan om Östersjöns framtid är en ödesfråga för Åland. Det är den 

största enskilda miljöfrågan som hotar Ålands framtid. Landskapsregeringen 

gjorde redan för länge sedan en mätning bland ålänningarna om deras beredskap 

att ändra sitt beteende för att förbättra miljön, köra mindre bil, äta och köpa 

ekologiska produkter osv. Den undersökningen var kanske inte så hoppfull, men 

på en punkt var samstämmigheten mycket hög; alla som svarar de oroade sig mest 

för Östersjöns tillstånd och framtid. Det här är en viktig fråga för ålänningarna. 

Det är naturligtvis också en viktig fråga för lagtinget och den bör tas på största all-

var. 

Jag vill passa på att ge beröm till regeringen för att man så snabbt kommer med 

det här meddelandet. Det var ju i samband med behandlingen av de prioriterade 

EU ärendena för 2008, på hösten, som vi efterlyste det här. Det är bra och att vi 

har det här nu. Det som är lite problematiskt är att lagtinget är på väg hem över 

sommaren och det är risk för att den här debatten inte får den glöd och det enga-

gemang som frågan kräver och förtjänar.  

Herr talman! Jag vill föreslå att vi bordlägger det här meddelandet till den 

andra september när lagtinget kommer tillbaka. 

I dag inleder Sverige sitt ordförandeskap. De har aviserat att de kommer att 

göra Östersjöpolitiken som en av sina viktigaste frågor. När vi kommer tillbaka 

och diskuterar det här i september så kommer vi antagligen att ha mycket mera 

information om vad man tänker göra och vad som är aktuellt. Med tanke på frå-

gans vikt så föreslår jag den här bordläggningen. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag delar lagtingsledamot Barbro Sundbacks uppfattning om att Ös-

tersjöfrågan är en ödesfråga för Åland. Om lagtinget önskar bordlägga frågan till 

den andra september så väljer jag att ha mitt anförande då i stället. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Jag understöder ledamot Sundbacks förslag om bordläggning till 

den andra september. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har ledamoten Barbro Sundback understödd 

av ledamoten Åke Mattsson föreslaget att ärendet bordläggs till lagtingets plenum 2.9.2009. 

Finns det något förslag om annan tid för bordläggning? Inget annat förslag. Ärendet bord-

läggs till 2.9.2009. 
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För kännedom 

Landskapsregeringens framställning angående lagstiftning om avhjälpande av miljöskador 
(FR 22/2008-2009) 
Ärendet upptas till behandling 3.6.2009. 

Ltl Camilla Gunells enkla fråga om ersättande skola för barnen på Lappo (EF 21/2008-
2009) 
Om när svar avges, meddelas senare.  

 
Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 3.6.2009, då det först hålls frågetimme med början kl. 13.00 och däref-

ter plenum kl. 14.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.16.04).  
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Plenum börjar 

Talmannen 

Vi har idag äran att ha besök av Nordiska Rådets president Sinikka Bohlin. Vi hälsar henne 

hjärtligt välkommen till Åland och till Ålands lagting.  

Herr Landshövdingen 

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna re-

publikens presidentframställning, dels som godkännande av avtalet av Kazakstan, 

för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande 

skatter på inkomst, och dels med anledning av regeringens proposition till riksda-

gen med förslag till lag om ändring av 30 och 39 § i självstyrelselagen för Åland, 

sistnämnda behandlas i den ordning som anges i 69 § i självstyrelselagen. 

Talmannen 

Herr landshövding! Framställningen ska behandlas i vederbörlig ordning. 

 

Frågestund 

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 2/2008-2009) 
Enligt 39a § 2 mom. arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en 

fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda fråge-

ställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.  

Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande medlemmarna av 

landskapsregeringen. Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en 

minut. För svaret på frågan får användas högst två minuter.  

Sedan frågan besvarats får frågeställaren yttra sig högst två gånger. Den medlem av land-

skapsregeringen som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter varje sådant anförande. 

Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag önskar ställa min fråga till social- och miljöminister Sjögren. 

Fru minister, i samband med tilläggsbudgeten, som vi i dag ska slutbehandla, 

har det aviserats inbesparingar för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. I de 

underliggande diskussionerna till det här spekuleras det i att man ska dra in vete-

rinärjouren på Åland. Det skulle inte bara drabba husdjursägare utan också nyt-

todjur djur som hästar och kor. Det skulle även drabba bönder och jordbrukare 

som är i stort behov av den här jouren. Det skulle vara intressant att veta hur det 
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ligger till med den saken? Är det verkligen så illa ställt? Den här inbesparingen 

stöds ju av ett enigt lagting, men man bör ju spara på byråkrati och inte på sådana 

här saker som veterinärjour. Vilka diskussioner har regeringen fört? Vilka direktiv 

har man gett från landskapsregeringen? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Trots den kritik som varit från oppositionen i lagtinget i samband 

med tilläggsbudgeten så är det här processer som är i gångsatta sedan länge. Det 

här har varit under diskussion. Tio procent på Miljö- och hälsoskyddsmyndighe-

terna är fyra tjänster. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten är en kunskapsorgani-

sation, så det är ju direkta tjänster som berörs. När det gäller veterinärjouren på 

Åland så är det så tokigt att det inte är en lagstadgad verksamhet, det är inte till-

fredsställande. Jag är mycket väl medveten om att vi behöver har veterinärjour på 

Åland. Vi behöver ha veterinärjouren för nyttodjuren och för sällskapsdjuren. Det 

här har varit under diskussion. Det är inte några beslut fattade, utan det är saker 

som man diskuterar. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det skulle vara ganska väsentligt att få veta landskapsregeringens 

uppfattning om det här? Landskapsregeringen kommer, tillsammans med styrel-

sen för den här myndigheten, att få prioritera bland de saker myndigheten ska 

göra. Är man enig kring att det verkligen behövs en veterinärjour, kan det ordnas 

på andra sätt än genom den här myndighetens försorg, t ex genom att anlita pri-

vata veterinärer. Det skulle också vara intressant att veta om bristen på lagstift-

ning är något som man avser att rätta till? Det ju bara att komma med en fram-

ställning, bara och bara den ska ju skrivas också. Det går ju att rätta till. Det skulle 

vara intressant att få tydliga besked till den delen. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Om jag är informerad rätt så har det upprepade gånger undersökts 

privata alternativ. Det har varit ett önskemål från landskapsregeringen och tidiga-

re landskapsregeringar att privata veterinärer skulle ombesörja veterinärjouren. 

Det har inte funnits ett sådant intresse. Det finns inte veterinärer i privat verk-

samhet som intresserar sig för den här frågan. Därför har landskapsregeringen 

tillhandahållit veterinärjouren. Den här veterinärjouren är också starkt kopplad 

till den kritiserade smådjurskliniken. Veterinärerna, som jobbar inom Miljö- och 

hälsoskyddsmyndigheten, anser att de behöver upprätthålla sin yrkeskunskap, 

därför finns smådjurskliniken inom landskapsregeringens försorg också. Min 

åsikt är att vi behöver definitivt ha veterinärjouren på Åland, både för nyttodjur 

och för sällskapsdjur. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Det är viktigt att säga att jag inte ifrågasätter den här inbesparingen. Det 

är viktigt att landskapsregeringen är behjälplig med de myndigheter som man ger 

i uppdrag att spara. Där måste man vara tydlig med vilka prioriteringar som ska 

göras. När det gäller den här myndigheten har vi ganska nyligen antagit en ny lag 

om miljötillstånd där vi har tagit bort mycket av den byråkrati som man olyckligt 

införde i början på seklet, när jag själv var med. Det var ett misstag. Det här borde 

ju leda till mindre arbete för myndigheten och på sikt kunna leda till att man fasar 

ut tjänster. Det är ju på det här området man ska spara. Det borde också land-
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skapsregeringen ha som vägkost till myndigheten. Är det så att ministern delar 

min uppfattning? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Det är absolut landskapsregeringens uppfattning också, att man ska 

göra lagstiftning och byråkrati så enkelt som möjligt. Vi kan fortfarande konstate-

ra, trots den nya lagstiftningen, att det finns tillstånd som släpar efter. Vi tror att, 

så småningom, kan man fasa ut i viss verksamhet. Utgångspunkten för Miljö- och 

hälsoskyddsmyndigheten är att dra ner på de tjänster där man minskar servicen. 

Både landskapsregeringen och lagtinget måste komma ihåg att gör man inbespar-

ingar har det direkt konsekvenser på servicen, så är det. Miljö- och hälsoskydds-

myndigheten har ett oförtjänt dåligt rykte, tycker jag, De har som största uppgift 

att serva medborgarna och företagarna. Chefen, Yvonne Österlund, brukar ofta 

säga att den tillsynsverksamhet som myndigheten har ska vara en tredjedel kon-

trollerande och två tredjedelar stödjande för medborgarna och för företagarna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag har en fråga som jag vill ställa till lantrådet, det gäller jämställd-

het. 

Lagtinget har nu två gånger beslutat att s.k. trygghetslarm för kvinnor, som ut-

sätts för hot och våld, ska införas på Åland. Första gången, i samband med reger-

ingens meddelande om jämställdhet, under 2008. Senare under året antog lag-

tinget en finansmotion, där samma fråga diskuterades och lagtinget antog också 

den motionen enhälligt. Sedan gick regeringen ut före lagtingets beslut och sade 

att det här skulle vara genomfört inom februari 2009. I dag den 3 juni 2009 kan vi 

fortfarande konstatera att några trygghetslarm inte har delats ut till berörda kvin-

nor. Visste inte lantrådet vad hon pratade om när hon höll presskonferens innan 

lagtinget hade tagit sitt beslut om trygghetslarm i december 2008? Eller varför lo-

vade man att det här skulle vara gjort inom februari 2009? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringen har till den delen verkställt lagtingets beslut. 

Det var också det som vi informerade om till pressen. Upplägget är samarbete 

mellan alarmcentralen och polisen. Det har föregåtts av en diskussion där man 

hade kommit överens om vem som ansvarar för vilken del i det här systemet. Poli-

sen kommer att ansvara för att göra den här riskbedömningen och bedöma vilka 

personer som är i behov av ett trygghetslarm. Alarmcentralen kommer sedan att 

se till att larmet går direkt till alarmcentralen. Det var det system som vi tillsam-

mans med polismyndigheten och alarmcentralen byggde upp, och sedan informe-

rade vi om att det här ska gälla på Åland och i enlighet med det som lagtinget 

hade beslutat. Den här frågan har aktualiserats i jämställdhetsdelegationen och 

därav har också landskapsregeringen jobbat med det parallellt som det har förts 

diskussioner i lagtinget.  

Jag tycker att vi i det här fallet har gått vidare, vi har gjort det som lagtinget ef-

terlyste. Sedan kan inte jag svara på vad det är som har hänt, om man inte har de 

systemen i skick. I enlighet med vad alarmcentralen och polisen informerade om 

så skulle man ha beredskap från februari. 
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker inte att lantrådet har den här frågan i sin hand. Som an-

svarig för jämställdhetsfrågor, och i all synnerhet när man går ut och säger att den 

här frågan ska vara löst inom februari 2009, så tycker jag att man skyller ifrån sig 

när man börjar tala om alarmcentralen osv. Det är faktiskt en politisk fråga att se 

att besluts som ska verkställas, att se till att det fullföljs, och man själv gå ut och 

säger vilken tidsramen är. 

Min uppfattning är att den här frågan politiserades av lantrådet. Hon ville inte 

att socialdemokraterna skulle få det erkännande för detta arbete, som vi gjorde i 

den här frågan, när man gick ut i presskonferensen. På vilka grunder gick man ut, 

om man inte visste att det kunde verkställas? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! I landskapsregeringen gick vi ut med, efter att vi hade gått igenom 

med underlydande myndigheter, hur man skulle organisera den här verksamhe-

ten. Det var de som informerade i första skedet om hur de kommer att gå tillväga. 

Jag förstår inte det här pratet om politisering när landskapsregeringen verkställer 

det som lagtinget efterlyser. Det är ju vår roll att se till att saker och ting sköts. 

Sedan måste jag beklaga, om det är så att det fortfarande brister i systemet, så ska 

jag redan i dag kontrollera upp var det har brustit. Informationen vi fick från po-

lismyndigheten och alarmcentralen var att man hade beredskap att sätta i gång 

systemet från februari. 

Ltl Barbro Sundback 

Ja, det är bara att konstatera att oppositionen är bättre informerad i den här frå-

gan än vad regeringen är. Redan i november 2008 förklarade ansvarig för polis-

myndigheten hur det här skulle skötas. Det är tråkigt att konstatera att de här 

jämställdhetsfrågorna tydligen inte är så viktiga för den här regeringen. Jag blir 

nog mycket tveksam när jag hör om det här projektet. Hur ska gå när jämställd-

hetsdelegationen ska tas bort? Det är det enda organ där oppositionen har möjlig-

het att följa jämställdhetspolitiken. Motivet till det har varit att det fungerar så 

bra. Det är nya strukturer och tjänstemännen sköter det här som landskapsreger-

ingen fattar beslut om. På den här punkten så stämmer det inte. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag är i alla fall är dåligt informerad, det har funnits ett problem här. Det 

kan jag helt villigt erkänna om det har varit problem så har inte jag fått den in-

formationen. Däremot gjorde vi precis det som lagtinget efterlyste, vi utarbetade 

ett system som skulle gälla på Åland. Det skulle införskaffas apparater och man 

skulle ha samarbete mellan alarmcentralen och polismyndigheten. Jag tycker att 

det här är en jämställdhetsfråga, operation kvinnofrid är en jämställdhetsfråga 

men det är också en allmängiltig fråga. Det är inte enbart jämställdhet. Det hand-

lar om enskilda medborgares säkerhet och trygghet, så det är en mycket större 

fråga. Det ligger också på de här myndigheterna att se till att det sköts. Där kan 

jag kanske inte längre riktigt se att det är jämställdhet. Det handlar om att verk-

ställa, det som är beställt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tänkte också ställa en fråga till fru lantrådet. 

Det var en liten, liten notis i Tidningen Åland som väckte mitt intresse. Det står 

så här; ”lantrådet ligger lågt i språkdebatt. Landshövdingen Peter Lindbäcks ut-
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spel om finska språkets betydelse på Åland väcker inte debattlusten hos land-

skapsregeringen. Lantråd Viveka Eriksson anser inte att det är landskapsreger-

ingens uppgift att anta någon position i debatten” enligt artikeln.  

Det här tycker jag är ett synnerligen märkligt uttalande av vår regeringschef. 

ÅSUB har ju visat i utredning efter utredning hur pass illa ställt det är, när det 

gäller att klara sig på svenska inom många sektorer i det åländska samhället. Me-

nar lantrådet att det inte berör landskapsregeringen, att landskapsregeringen inte 

behöver ha någon position för att använda lantrådets egna ord?  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Vi hade besök av statsministern förra veckan. En av de stora frågorna vi 

lyfte upp var språkfrågan eftersom lantrådet och landskapsregeringen säger att 

den här frågan är så oerhört viktig. I diskussionerna med statsministern förde vi 

fram våra positioner. Åland ska kunna klara sig, helt och hållet, på svenska. När 

det gäller myndighetsspråket, helt klart, på svenska. Vi lyfte också upp medbor-

garnas rättmätiga krav man ska betjänas på svenska i alla kontakter med de finska 

myndigheterna. Den här frågan kommer att efterlevas på så sätt att den följs upp 

under hösten med statsministern och andra berörda. Statsministern tog till sig 

den här frågan. Vi diskuterade att det behövs mer resurser och mera kunskap. 

Man kommer att ta tag i den frågan. 

Notisen, som ledamot Anders Eriksson hänvisar till, var ett svar på en uttryck-

lig fråga om vad landskapsregeringens syn på landshövdingens diskussion var. 

Lantrådet konstaterade, vid det presskaffet, att landskapsregeringen inte har nå-

gon position i förhållande till debatten. Däremot är det min åsikt att åländska stu-

derande fritt ska få välja vad man vill studera. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag tycker inte att den åländska regeringschefen bör vara så väldigt försiktig med 

att uttala sig om landshövdingen är på vills eller inte, vilket jag tycker att han var i 

det här fallet. Man har fört fram det här till statsministern, jag noterade också att 

man förde fram åsikterna om övertagandet av beskattningen, där jag konstaterade 

hur svaret blev. Lantrådet säger att myndighetsspråket ska helt klart vara svenska. 

Om vi tittar på den sista utredningen som ÅSUB tog fram, behovet av finska i 

ålänningarnas vardagsliv, i den utredningen kunde vi utläsa att ungefär hälften av 

ålänningarna anser sig ha behov av finska på sin arbetsplats. Det var oerhört för-

vånande att drygt 60 % av de landskapsanställda anser sig behöva kunna finska 

för att tillgodogöra sig all information som behövs på deras arbetsplats. Alltså 

inne i själva hjärtat av självstyrelsen, i självstyrelsegården, anser 60 % att man 

behöver kunna finska för att klara sitt jobb. Anser inte lantrådet att det är ett pro-

blem? Vad vill lantrådet göra åt det? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Eftersom lantrådet anser att det här är ett problem, så har det också fo-

kuserats på den här frågeställningen när vi mötte statsminister. Det måste göras 

någonting åt situationen. Det offentliga Åland ska arbeta på svenska. Enskilda 

åländska medborgare ska kunna, i relationer och kontakter till finska myndighe-

ter, prata svenska. Därför har vi lyft upp den här frågan vid otaliga tillfällen. Det 

är bara att konstatera att den utredning, som ledamot Anders Eriksson hänvisar 
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till, den visar på problematiken. Det gjorde vi också när vi förde diskussioner med 

statsministern. Det som var positivt i sammanhanget var att vi fick en god respons 

i diskussionen och också ett löfte om att man nu ska ta tag i frågan. 

Ltl Anders Eriksson 

Den här typen av respons har ju landskapsregeringarna fått i snart 20 års tid. Ut-

vecklingen går enbart åt ett håll. Tittar vi på det som Åland har behörighet i, när 

det gäller hälso- och sjukvården, det något som helt och hållet är åländsk behörig-

het, där pekade utredningen på att det var oerhört stora bekymmer.  

Men igen, huvudfrågan, om 60 % av de landskapsanställda anser att man behö-

ver finska för att klara sitt jobb, nog är man då inne på ett sluttande plan. Det är 

ju inte fråga om annat. Jag tror att åtminstone det liberala partiet och landskaps-

regeringen mycket lutar sig mot den finlandssvenska modellen när det gäller vär-

nandet om vårt svenska språk. Det kommer garanterat att gå på tok. Man vill inte 

ta tag i dessa frågor på allvar. Det var så bekvämt att få det skjutet till det opolitis-

ka tandlösa språkrådet, som inte ens har tilldelats några resurser, för att kunna 

göra något. Men om den här låt-gå-mentaliteten fortsätter, som man har från 

landskapsregeringens sida, tror jag faktiskt att vi på sikt allvarligt hotar vårt 

svenska språk. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det är ju alldeles särskilt i kontakterna till riket som den här problemati-

ken uppstår, därför att vi har behov av att på olika sätt ha kontakter, samarbeta, 

alldeles särskilt när det gäller EU beredning och enskilda personers kontakter till 

andra myndigheter. Alla de här sakerna, det är ju där problematiken är, att fins-

kan alltmer tar överhand och svenskan viker undan. På Åland ska vi kunna jobba 

på svenska. Jag ser att det är ett problem i det här och därför så lyfter vi upp frå-

gan med statsministern, därför att man måste lyfta upp mera resurser för att 

komma oss till mötes. Man måste ha en ökad kunskap ute i ministerierna. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag har en fråga som jag gärna vill ställa till minister Runar Karlsson. 

Det här är en fråga som berör trafiksäkerhet, den består egentligen av två del-

frågor, men ligger under rubriken trafiksäkerhet. Jag skrev en motion till ordina-

rie budget 2009, som behandlades i finansutskottet där man förkastade den, men 

uppmanade landskapsregeringen att överväga en projektering av gång- och cykel-

väg inom ramen för befintliga anslag under 2009. Man hänvisade till sitt betän-

kande 1/2007-2008, där det bl.a. framgår följande” utskottet förordar att den 

ovan föreslagna tunneln för gång- och cykeltrafik i Söderby tas upp i budgeten för 

2009. Min fråga är; vara ligger ärendet idag? Hur långt har det avancerat? 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson 

Herr talman! Arbetet är beställt av trafikavdelningen. Arbetet pågår, projektet 

som sådant kommer att behandlas rent konkret i budgetbehandlingen 2010. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Arbetet är på gång. Kan då ministern Karlsson också säga när det här ar-

betet att projektera har bjudits ut? När kommer det att vara färdigt? 
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Den andra delfrågan gäller samma ärende men kanske mera på ett konkret 

plan. Det gäller tjänsten som landskapsregeringen har prioriterat och utlyst, tra-

fiksäkerhetskonsulenten. Där har ansökningarna kommit in och skulle behandlas 

i januari. Nu är det juni, ingen, som har sökt den här tjänsten, har fått något be-

sked ännu. Varför har man inte fått ett besked? Varför har man inte anställt nå-

gon? Hur har det här ärendet avancerat inom landskapsregeringen? 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson 

Talman! Först projektet om Söderby tunneln, en vägplan kommer förmodligen att 

ställas ut höst, sedan är tiden beroende på inkomna besvär osv. Rent konkret, om 

pengarna beviljas i budgeten 2010, så kan projektet utföras 2010. 

Fördröjningen av tillsättande av trafiksäkerhetskonsulenten, beror på att vi 

funderade ett slag på att vi inte skulle tillsätta någon trafiksäkerhetskonsulent 

p.g.a. det ekonomiska läget, som vi befinner oss i, och måste göra besparingar. 

Därför tillsatte vi ingen trafiksäkerhetskonsulent. Efter ett antal månader så kon-

staterade vi, efter funderingar, att vi ändå måste tillsätta tjänsten för att den har 

en så stor betydelse trafiksäkerhetsmässigt. Vi beslöt då, efter att det hade gått ett 

antal månader, att vi utlyser tjänsten på nytt. Vilket egentligen var jättebra, för vi 

fick många fler kompetenta sökande. Ansökningarna ligger inne, de ligger på av-

delningschefens bord och vi kommer i dagarna att välja ut personer som ska in-

tervjuas. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag tackar för svaret vad gäller gång- och cykelbanetunneln. Jag ser fram 

emot den fortsatta behandlingen, också från lagtingets sida vad beträffar anslag 

för budget 2010. Det här är ett efterlängtat projekt för hela Lemland.  

När det gäller trafiksäkerhetskonsulenten så är det ett märkligt förfaringssätt 

om man först utlyser denna tjänst, man prioriterar den från landskapsregeringens 

sida och därefter börjar man med diskussionen om man kan lösa det på ett annat 

sätt. Om det nu är på det sättet att man kommer att ta beslut om att den här tjäns-

ten verkligen ska tillsättas, Kan vi då få besked från ministerns sida, när beslut i 

den frågan kommer att tas? 

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson 

Talman! Ja, jag medger att det är märkligt. Det är mycket som är märkligt i dessa 

finanskrisens tider. Vi har alla sett på TV och läst tidningar vilka dramatiska för-

ändringar det är i världen. Hur man från den ena veckan kunnat konstatera att 

världen står inför en fantastisk uppgång för att veckan efter konstatera att världen 

befinner sig i kris. Vi har också i landskapsregeringen levt i den världen, genom 

att från en vecka till en annan eller en månad till en annan har det varit våldsam-

ma förändringar. Det påverkar också trafiksäkerhetskonsulenten. Vi var helt över-

tygade om att vi skulle anställa en trafiksäkerhetskonsulent tidigare, när vi trodde 

att tiderna var fina, sedan blev vi medvetna om att det inte var så. Därav den här 

konstiga svängen ingen. Den världen lever åtminstone regeringen i. Jag talade 

med avdelningschefen för en vecka sedan om den här problematiken. Jag tror att 

inom en månad eller något sådant kan vi ha anställt en trafiksäkerhetskonsulent. 

Sedan beror det förstås på personens uppsägningstid i sitt tidigare förvärv. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag önskar ställa min fråga till vicelantrådet. 
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Landskapsregeringen avser i höst att sätta spaden i marken för utbyggnaden av 

Ålands sjöfartsmuseum. Lagtinget känner till att kostnaderna för bygget nu har 

ökat till 10,4 miljoner. Däremot har lagtinget inte fått en enda siffra på vare sig 

driftskostnaderna eller kostnaderna för själva utställningen. Lagtinget har hittills 

inte heller fått någon presentation av hur man avser att utveckla verksamheten 

vid Sjöfartsmuseet efter utbyggnaden. När avser landskapsregeringen presentera 

dessa viktiga uppgifter för lagtinget? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Helheten av Sjöfartsmuseet är under arbete, så att säga. När det 

gäller utställningsdelen var det faktiskt en överraskning i hela projekteringsgrup-

pen, att man inte plockat in och klargjort vad det skulle kosta, trots att det hade 

arbetats med ett utställningsprogram under förra landskapsregeringens tid. Man 

hade bara tagit fram innehåll. Det har lett till att det har funnits ett missförstånd 

och kanske t o m en oklarhet kring vad som ingår i byggkostnaderna. Om kostna-

derna också gäller utställningen eller om det är bara byggkostnaderna. Det här 

jobbar vi med just nu. Det pågår också diskussioner med andra Sjöfartsmuseer, 

som just har färdigställts, över hur stora kostnader som kan vara rimligt för ut-

ställningsbiten osv. Det här är en sak.  

Den andra saken, som har diskuterats, är driften av det nya Sjöfartsmuseet. Där 

har vi från landskapsregeringens sida sagt att vi tyvärr inte kan ge några löften om 

utökningar i tjänster, trots att det blir ett större museum. Det måste man vara 

medveten om. Vi måste planera museet att det inte blir väldigt intensivt och bero-

ende av personer hela tiden. Delar av utställningen måste man kunna tillgodogöra 

sig själv som besökare utan att alltid ha service av personal. Vi ser inte att vi har 

de ekonomiska förutsättningarna att utöka personalen på kort sikt i varje fall.   

Ltl Camilla Gunell 

Tack för det. Tycker inte vicelantrådet att det är dags nu att börja ge besked på de 

här frågorna. Nu har ju projektet förts fram till lagtinget för beslut till en kostnad 

på 10,4 miljoner. Vi vet fortfarande inte vad vi ska förvänta oss, hur driftsutgifter 

kommer att se ut och inte heller vilken kostnadsramen är för utställningen. Ut-

ställningen är ju trots allt hjärtat i hela projektet. Därför borde det vara tydligt och 

klart nu vilka kostnadsramarna ska vara för den. Tycker vicelantrådet att det är 

riktigt att det här projektet nu förs till förverkligande, om man inte känner till de 

ekonomiska konsekvenserna av det? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Självklart är det viktigt att det här projektet nu förverkligas och det 

ska förverkligas från hösten. Det är definitivt väldigt viktigt. Det är ett ärvt pro-

jekt, ledamot Gunell, där det har funnits oklarheter. Det fanns väldigt mycket 

oklarheter i det här projektet när jag tog över det. Det har vi bitvis nu rätt upp och 

börja få upp på rätt köl. Den här diskussionen inom den här gruppen, där jag inte 

själv är medlem, om utställningskostnaderna är medräknade eller inte medräkna-

de, var en stor överraskning för mig. Självklart måste vi i brådskande ordning ta 

fram dem. Det finns också en risk att vi kommer till lagtinget med en tilläggsbud-

get för den här summan. Det tycker vi att är besvärligt. 

Ltl Camilla Gunell 

Ja tack, jag känner till att vicelantrådet också hade artigheten att kritisera mig på 

den här punkten under min mammaledighet. Jag tror inte det var tid att i det ske-
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det föra projektet till ett avgörande beslut i lagtinget såsom det är nu. Nu står vi 

alltså inför en byggstart i oktober med många frågetecken fortfarande oklara. Jag 

tror att det är otroligt viktigt att man inte bara bygger fasader utan att man också 

faktiskt fokuserar på innehållet. Vi vet att när det gäller pengar till stiftelsens drift 

så är det landskapsregeringen som beslutar om dem. Också när det gäller utställ-

ningens omfattning och kostnader är det landskapsregeringen som beslutar om 

dem. Beslutet och ansvaret ligger helt och hållet på vicelantrådet Lundberg. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag tar fullt ansvar för Sjöfartsmuseets utveckling från den tid jag 

har fått ansvaret för det. De frågor, som jag har besvarat tidigare, har jag inte ini-

tierat en enda gång, utan det frågor som har varit initierade av Socialdemokrater-

na och riktade precis på att varför är inte det och det och det klart. Då har jag varit 

tvungen att tala om, även om lagtingsledamot Gunell inte var närvarande, vad 

som var klart och vad som inte var klart när jag tog över projektet. Det har jag inte 

kunnat göra någonting åt. Jag har själv inte en enda gång, under lagtingsledamot 

Gunells frånvaro, lyft sjöfartsprojektet eller på något sätt diskuterat kring vad som 

varit klart och inte klart. Det är självklart viktigt att lösa de frågor som är oklara. 

Enligt min uppfattning, det som är oklart är just prislappen på vad utställningens 

innehåll kommer att kosta och var vi kommer att ha möjlighet att sätta gränsen. 

Om det är det program som har tagits fram och som ändå inte kostnadsberäkna-

des? Det togs fram, med sedan lämnade man det. Om det är det vi ska kostnads-

beräkna och vad det i så fall kostar eller om vi kommer att kunna ta en del av det. 

Eller ska vi göra förenkling av det eller är det till fullo? Det måste vi snarast ta 

ställning till. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till finansministern. 

Min fråga till finansministern lyder som följer; jag undrar om landskapsreger-

ingen har givit sina bolag PAF och Posten direktiv att delta eller inte delta i emis-

sionen av är Air Åland? Så kort är frågan. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Svaret är nej. Vi har inte tagit ställning till en sådan fråga. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Då skulle jag vilja utveckla frågan lite vidare. Som huvudägare till 

dessa bolag så brukar bolagen många gånger fråga sin ägare vilka investeringar 

man ska göra och om man tycker att är rätt och riktigt för bolaget att göra. Vad 

har finansministern för uppfattning om att Posten och PAF skall gå in och öka ka-

pitalet i Air Åland? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Det här är en intressant fråga hur en ägare ska styra de bolag som 

man äger. Givetvis, är det ju en intressant fråga för oss som ägare, flygtrafiken kan 

utvecklas eller i värsta fall inte utvecklas. Det finns också en långsiktighet i hur 

landskapet, som ägare, agerar i sådana här frågor, det borde inte vara så att det 

sker alltför stora kast. De första agerandena från de här bolagen torde ha tagits 

innan den här landskapsregeringen tillträdde. Posten gick in som delägare i Air 

Åland under förra landskapsregeringens tid. Det finns en konsekvens och logik i 

det att man försöker följa upp de här projekten så länge som man tror att det är 

möjligt att driva verksamheten vidare. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström 

Tack herr talman! Jag fick nog inte så mycket svar på min fråga, om vad finans-

ministern anser. Om jag frågar konkret så här; hur mycket har PAF och Posten 

redan gått in med i bolaget? Hur mycket är finansministern villig att man fortsät-

ter att sätta in pengar i det här bolaget, med tanke på att man har haft 100 % i ett 

eget flygbolag som man har lagt ner, under de senaste åren. Med allt vad det in-

nebär så känns det ju ganska konstigt att man går in på nytt med mera och mera 

kapital i hittills något som inte gått så bra. Finns det någon gräns när man inte 

längre kommer att vara med eller är man bara med och betalar fast man har mi-

noritetsdel i det? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! I den här frågan, precis som i andra frågor, så finns det givetvis en 

gräns. Jag får erkänna att jag inte har funderat på den frågan, i förhållande till det 

faktum som ledamoten Karlström här säger, att vi tidigare ägde ett bolag till 100 

%. Det är inte av ett stort intresse numera, det är ett förflutet scenario. Kapitaltill-

skott till verksamheter som man inte kan få att gå runt, kan inte ske hur långt som 

helst. Det är min bedömning. Jag tror att de övriga ägarna också, och just i det här 

fallet, har uttryckt det så att man närmar sig den gränsen. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till lantrådet, om det ev. slutförvaret 

av använt kärnbränsle i Forsmark. 

I morse meddelande SKB, statens kärnbränslehantering att man under dagen 

kommer att komma med sitt förslag om i vilken kommun, Forsmark eller Oskars-

hamn, som man vill bygga en anläggning för använt kärnbränsle. SKB:s beslut 

kommer att lämnas till den svenska regeringen, som i sin tur väntas avge sitt be-

slut i sommar, ev. i juli. Det finns ännu, i teorin, möjligheter att föröka påverka 

den svenska regeringen om att slutförvaret inte skall byggas i Forsmark. De bästa 

möjligheterna att påverka SKB är redan överspelade, tyvärr. Här borde land-

skapsregeringen redan i ett tidigare skede ha agerat för att få bort Forsmark som 

ett tänkbart alternativ, överhuvudtaget. Om det nu blir Forsmark som SKB före-

slår, är det som jag ser det, en katastrof för Åland.  

Mina frågor är följande; hur ser landskapsregeringen på den här frågan? På vil-

ket sätt kommer man att agera, om beslut blir att slutförvaret ska byggas i Fors-

mark? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Det var lite synd att ledamoten Carina Aaltonen ställde frågan till 

mig eftersom det ligger på ledamoten Katrin Sjögrens bord. Hon har idag pratat 

med mig om att vi ska ha upp det här på en överläggning. På miljöbyrån har man 

jobbat med den här frågan, där har man detaljkännedomen. Jag har ännu inte satt 

mig in i det eftersom jag ännu inte har haft överläggningen. Det var lite synd, 

skulle ledamoten Carina Aaltonen ha frågat ledamot Sjögren direkt så skulle sva-

ret säkert ha blivit mera detaljerat. Jag ska se till att ledamot Aaltonen får ett mer 

konkret svar av oss när jag också har satt mig in i frågan.  
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Ltl Carina Aaltonen  

Ja, jag ställde den här frågan just till lantrådet eftersom man i självstyrelsepolitis-

ka nämndens betänkande angående landskapsregeringens redogörelse för 2007-

2008, som lämnades till lagtinget i slutet av februari, säger att man ser synnerli-

gen allvarligt på frågan gällande kärnbränsleförvaringen i Forsmark. Nämnden 

uppmanar landskapsregeringen att hämta in tillräckligt med kunskap i ärendet 

för att kunna bevaka ålänningarnas intressen i frågan. Enligt den s.k. Esbo kon-

ventionen som ger alla nordiska medborgare rätt till insyn och möjligheter att på-

verka och överklaga i ett ärende som har gränsöverskridande verkan. Våra 

åländska myndigheter har alltså samma befogenheter, som de svenska, att påver-

ka i det här ärendet.  

Därför undrar jag hur lantrådet och regeringen har inhämtat kunskapen om 

använt kärnbränsleavfall? Anser lantrådet att ålänningarnas intressen är tillräck-

ligt bevakade i den här frågan?  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag måste igen säga det, genom att landskapsregeringen har gått vidare, 

för det första så lyfter vi upp frågan i redogörelsen precis som ledamot Aaltonen 

säger, vi har också tagit del av lagtingets synpunkter via betänkandet. Sedan har 

man jobbat vidare på miljöbyrån med de här frågorna. Därför är det synd att det 

inte är ledamot Sjögren som svarar för hon har mera detaljkännedom, just nu. Jag 

är inte på det sättet uppdaterad, eftersom vi kommer att ha upp det på en över-

läggning inom de kommande dagarna.  

Ltl Carina Aaltonen  

Jag uppskattar att den här frågan nu kommer högre upp på landskapsregeringens 

agenda. Jag anser att det är skrämmande att SKB, statens kärnbränslehantering 

som ägs av kärnkraftsindustrin, nu stressar fram ett snabbt beslut för att få ett be-

slut om var den här anläggningen ska förläggas. Enligt svensk lagstiftning får man 

inte börja planera för nya kärnkraftverk så länge man inte har löst frågan om slut-

förvar. I o m dagens beslut, som SKB ger, så öppnar man upp för att nya kärn-

kraftverk kan börja planeras. Eftersom lantrådet och den här regeringen har mot-

tot; ”tillsammans för en uthållig utveckling för hela Åland” så anser jag att det 

som sker just nu, i våra närområden angående utbyggnaden av kärnkraftverk och 

slutförvar, är inte hållbar utveckling.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Därför tar vi också de tillfällen som ges att agera. Det är dessutom så att 

vi tar själva tillfället att reagera och agera. Det var faktiskt så att i relation till 

riksmyndigheterna var vår synpunkt inte ens efterfrågad, men vi gav ändå vår 

synpunkt i sammanhanget. I det här sammanhanget, kommer vi att framföra 

landskapsregeringens samlade ståndpunkt. Det ber jag att få återkomma till.   

Ltl Jörgen Strand  

Talman! Jag vill ställa min fråga till vicelantrådet.  

Min fråga gäller studieplatser för ungdomar efter grundskolenivå, hösten 2009. 

Det har tydligt framkommit i olika debattinlägg, i debattartiklar och liknande att 

våra ungdomar 16-17 åringar inte kommer att ha platser, när det gäller den yrkes-

inriktade utbildningen. Både i Sjömansskolan och i Yrkesskolan är det dubbelt 

mer sökande än det finns platser. Det här är ett stort misslyckande för Åland för 

vår självstyrelse och också för utbildningsministern, när det gäller just den här bi-
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ten. Det är otroligt viktigt att våra ungdomar får någonting att göra, speciellt un-

der denna lågkonjunktur. Vad kommer vicelantrådet, tillika utbildningsminister, 

att göra åt den här frågan? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Den här situationen är väldigt viktig. Varje år den här tiden är det 

alltid lika spännande att se hur platserna kommer att falla ut i förhållande till an-

talet sökande. Om vi jämför antalet sökande, och hur det ser ut när det gäller an-

talet nybörjarplatser i år, i förhållandet till i fjol så har vi 30 färre utbildningsplat-

ser i år. Det är av den orsaken att det helt enkelt är vissa av linjerna som inte star-

tar eftersom systemet är sådant, så har det varit i alla tider. I år är det frisör, bygg-

teknik och någon till linje som inte startar. 

Vi har just suttit ner och analyserat de här frågorna. I fjol föll det väl ut och 

ordnande sig även om det alltid ser mer besvärligt ut den här tiden innan man har 

alla platser och alla har tackat ja och nej till sina respektive platser. I fjol blev det 

ett bra resultat, i år har vi aningen fler översökningar, som vi kallar det, än i fjol. 

Det finns en möjlighet, trots att finansutskottet har skrivit att vi inte ska starta 

några nya linjer, att vi antingen kommer att överväga att ha någon större grupp el-

ler annars någon ny linje. Målsättningen ska vara att ungdomarna ska ha utbild-

ningsplats. Alla kan kanske inte få sitt förstahands alternativ. Det är väldigt viktigt 

att våra ungdomar är sysselsatta eller har en studieplats.  

Ltl Jörgen Strand  

Herr talman! Det var mera en beskrivning av läget och hur det har varit. Men si-

tuationen är exceptionell i o m att vi har en lågkonjunktur och arbetslöshetssiff-

rorna stiger, speciellt inom ungdomsområdet. Kan vicelantrådet garantera att det 

finns tillräckligt med platser för de här ungdomarna i höst? Man behöver ju inte 

starta nya utbildningslinjer, man kan ju utvidga befintliga linjer. Vi vet också att 

sjöfartsbranschen skriker nästan efter folk. Där har man lika mycket sökande som 

inte slipper in, som sökanden som kommer in. Jag ställer mitt hopp till vicelan-

trådet att hon kan ordna det här. Jag är lite frustrerad när man ser den kaos det är 

på avdelningen och den inaktivitet, när det gäller utbildningspolitiken, som råder 

just nu p.g.a. av andra åtaganden.  

Min konkreta fråga är; kommer vicelantrådet att ordna de här platserna så att 

ungdomarna får studieplatser?  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! För det första så känner jag inte till vilket kaos som skulle råda? Jag 

upplever det tvärtom, det fungerar väldigt bra på Utbildningsavdelningen. Vi har 

noggrant analyserat siffrorna, det är inte alls dubbelt fler som söker till Sjömans-

skolan än som får platser, men det finns långt fler sökande än platser, enligt första 

hands alternativ. Det är vi glad för också, för just sjöfartsbranschen är en fram-

tidsbransch. Som jag sade här i mitt svar, vi kommer att titta över det här. Mål-

sättningen är absolut att ungdomarna ska ha en studieplats och vi överväger också 

möjligheterna och är beredda att utöka grupperna eller t.o.m. kanske starta upp 

någon linje till om det visar sig att inte ens det räcker, beroende på hur ungdoms-

arbetslösheten verkar se ut. Analyserna som har gjorts bland folk, som har varit 

med i många år och har sett den här situationen många gånger, så upplever den 

inte som exceptionell. 
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Ltl Jörgen Strand  

Herr talman! Jag tar det som ett löfte från vicelantrådet att det här kommer att 

ordna sig. När det gäller sjöfartsutbildningen i Sjömansskolan så finns det 48 

platser och 89 sökande. Jag slirade på några få personen, annars skulle det vara 

dubbelt fler sökande. Det absolut värsta som kan hända är om självstyrelsen och 

utbildningsministern driver en politik där 16-17 åringar börjar flytta från Åland 

för att få sin utbildning. Det vill inte jag vara med och bidra till. Jag kan prioritera 

bort sälskadebidrag och liknande som landskapsregeringen nu avser att gå inför. 

Springbrunnar och liknande kan gärna ligga åt sidan bara vi ordnar våra platser åt 

våra ungdomar när det gäller yrkesutbildning. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Vi är helt eniga. Det är en högprioriterad fråga att våra 15-17 åringar 

ska ha en studieplats eller ett arbete. Det är varken ekonomiskt försvarbart eller 

vettigt att ha ungdomar att vara utan sysselsättning. Definitivt ser vi allvarligt på 

den här frågan. Vi ser inte att det är katastrofläge. Däremot är det väldigt viktigt 

att vi ser till att det finns platser åt våra ungdomar. Vi har inte tänkt skicka iväg 

dem någonstans.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag riktar min fråga samma minister, tillika vicelantråd och EU par-

lamentskandidaten Lundberg.  

I Bomarsund, i Sunds socken, på ofri mark står ett av Ålands äldsta hus. Det 

s.k. Ahlstrands torpet, som torde vara byggt på 1860-talet, strax efter Krimkriget. 

Det har hållits i ett gott skick av släkten Strömberg, som också har fast bebott det 

tills nyligen. Tanken var att efter att det fasta boendet skulle ta slut, så skulle tor-

pet flyttas eller rivas.  

Om landskapsregeringen har akuta planer på markområdet förstår jag att en 

åtgärd kan erfordras. Om man inte har det bör man väl rimligen kunna hitta 

andra lösningar. Hur kan detta definitiva kulturarv, från efter Krimkriget, vara ut-

satt för hot om rivning från landskapsregeringens sida?    

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Det här en problematik som handlar om att alla människor måste 

behandlas lika. Det här området har varit utarrenderat. Legoavtalet gick ut 2001. 

Det är faktiskt pinsamt att landskapsregeringen inte har gjort någonting utan har 

lämnat det sedan 2001, utan att ta tag i det på något sätt. För att behandla männi-

skor lika, om man inte har ett avtal, om man redan har fått krav på sig att man ska 

lämna det här området, så bör man följa upp det. Man måste följa det som man 

kommer överens om mellan parterna. Det är egentligen en tudelad fråga. Det ena 

handlar om att personerna ska ha rätt att vara kvar där. Det andra handlar om 

själva huset. Jag ser inga hinder i att landskapsregeringen skulle kunna föra dis-

kussioner med dem, som har underhållit det här huset, om man ser ett stort värde 

i att ha det kvar. Det ser jag som en skild fråga. Det första handlar nu om rätten 

att vara på landskapets mark. Hur ska vi då behandla resten av människor som 

kanske också skulle vilja använda landskapets mark på ofri grund, så att säga? Vi 

har sett att vi är tvungna att följa upp det här beslutet som en gång har tagits.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Trubbigheten i hanteringen får inte vara sakens fiende. Det här är 

ett av de äldsta husen, det är troligen de äldsta vi har på Bomarsundsområdet. 
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Huset har alltså ett särskilt intresse. De människor som berörs är intressanta ur 

den synpunkten, särskilt av dem som har skött om det här gamla huset. Det är 

ingen till skada i dag. Om man bortser ifrån att legoavtalet gick ut 2001 och land-

skapsregeringarna borde ha gjort något och saken, så måste det väl ändå ha över-

flyglats av intresset för detta kulturarv? Hur tänker då ministern agera på ett till-

räckligt obyråkratiskt och praktisk sätt? Så att det här huset kan bevaras, så vida 

det bedöms att vara i det skick att det kan bevaras. Jag förstått att svaret på den 

frågan är ja. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Diskussioner förs redan denna morgon och också tidigare under veckorna kring 

hur vi ska hantera den här frågan. Vi jobbar på det men jag kan inte ge ett klart 

besked eftersom vi inte har fattat något beslut. Vi har inte slutgiltigt diskuterat 

den frågan i landskapsregeringen. Beslut har tagits 15.4.2004 som man fått med-

delande om. Det var ju så att man hade rätt att vara här 2001, sedan har det varit 

kopplat också till legotagarens död. Efter det har man fått ett besked om att man 

skall lämna alltihop 2004, och det är inte åtgärdat. Det är ju ingen idé att vi fattar 

ett beslut eller att man från landskapsregeringen säger att en åtgärd ska vidtas om 

man sedan inte överhuvudtaget tycker att beslutet har ett värde. Jag ser denna 

fråga som tudelad. Dels det om legotagarnas ställning och huset som en annan 

fråga. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Huvudstaden Mariehamn är i samma ålderskategori som detta hus. 

I Mariehamn går Museibyrån in och har synpunkter på att det är nödvändigt att 

bevara hus från 30- och 40-talet. När det gäller byggnadsbestånd på den egna 

marken har man tydligen att andra uppfattningar. Helt andra uppfattningar efter-

som det här huset är väldigt mycket äldre än de hus man har synpunkter på i Ma-

riehamn. Hur det är i andra kommuner känner jag inte till. Jag blir ofta förvånad 

över vilka kraftfulla bevarande intressen som landskapsregeringens Museibyrån 

representerar, långt mera än vad vi själva i Mariehamn gör i många sammanhang. 

Här har man verkligen kulturmark som man då bara avser att riva de här gamla 

husen, det är enklast så. Även fast enskilda privata människor är beredda att be-

kosta och bevara dem. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Ja, herr talman! Jag vill igen påpeka att det här ärendet har två delar. Det som 

landskapsregeringen nu har fattat beslut om, är legoavtalet och att det inte längre 

finns en rätt från släktingarna till dödsboet, att använda det här som sin sommar-

stugetomt om vi talar klarspråk. När det gäller husets bevarande så är det inte 

vårt hus. Egentligen har man på den här arrendetomten rätt att förflytta huset om 

det är så att man vill göra det. Då är det kanske inte riktigt rätt av oss att kräva att 

det måste stå kvar på vår mark. I så fall behöver vi föra en diskussion med dem 

som har varit legotagare. Det är väl det som vi ska fundera vidare på, om det 

överhuvudtaget finns ett intresse från legotagarens och från landskapsregeringens 

sida. Den frågan är lite för tidigt väckt. Vi har inte hunnit diskutera det färdigt. Vi 

har bara diskuterat det så här långt internt, mellan mig och Museibyrån.  

Talmannen 

Samtliga frågor är därmed besvarade och klarlagda. Frågstunden är härmed avslutad.  
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Plenum slutar 

Lagtingets nästa plenum är kl.14.05 i dag. Plenum är avslutat.(Plenum avslutades kl. 14.01).  
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Bordläggning 

1 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 3/2008-2009 om Europeiska unionen 
och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008 (M 2/2008-2009) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 31.8 2009. Kan förslaget godkännas? 

Godkänt. Ärendet är bordlagt till den 31.8.2009. 

 

Remiss efter bordläggning 

2 Landskapsregeringens framställning angående ny lag om ordningsvakter (FR 16/2008-
2009)  

3 Landskapsregeringens framställning angående blankettlag om privata säkerhetstjäns-
ter (FR 17/2008-2009)  

4 Landskapsregeringens framställning om ny ordningslagstiftning för landskapet Åland 
(FR 18/2008-2009)  
Ärendena bordlades 29.5.2009 då lagtinget fattade beslut om gemensam diskussion samt 

om remiss till lagutskottet. 

Fortsatt diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag bordlade det här ärendet, för att hinna läsa på lite. Jag har några 

anmärkningar som utskottet borde titta lite på. 

I 2 §, där man definierar allmän plats räknar man upp sådana platser som ska 

vara allmänna platser, där nämner man vattenområden. Det här kan ju vara lite 

känsligt särskilt på Åland, där många vattenområden är privatägda och även kan 

ägas av enskilda personer. Frågan är om det har någon juridisk bärvidd, man de-

finierar rakt av vattenområden som allmän plats. Som vattenägare kanske man 

delvis har anledning att bekymra sig. Detta är något som utskott kan botanisera i. 

I samma paragraf andra punkten, definieras tätort som område med tät bebyggel-

se, men som har angetts med trafikmärke för tätort, inte by kärnor i övrigt. Vi har 

många bykärnor på Åland som kanske borde ha samma bestämmelser som såda-

na här områden. Detta bör man också titta på, att ha en mer flexibel definition. 

Mig veterligen, är det väldigt få tätorter i den där meningen, det är bara Godby 

och Mariehamn som är sådana tätorter. Det kan hända att det finns någon till. 

Talman! Vidare i § 7, i 3 mom. sägs att det är förbjudet att ordna föreställningar 

på allmän plats om det strider mot lag eller orsakar hälsorisker, skada på egen-

dom eller betydande störningar av den allmänna ordningen. Det här har köpmän-

nen i Mariehamn brytt sina tankar kring. Där bör man reda ut var den här be-

stämmelsen gäller? Är det förbjudet att slå sig ner framför en butik och spela nå-

got instrument? Vem tolkar om det stör butiken? Är det butiksägaren? Där kanske 

man bör förtydliga bestämmelsen. Man bör också i utskott överväga att reglera 

”tiggeriet”, att man på allmän plats sitter och begär pengar. Stundtals har det upp-

levts som ett problem på Åland. I diskussionen, före den här lagstiftningen kom 

till, nämndes det som en sak man borde reglera. Ska man samla in pengar måste 

man ha landskapsregeringens tillstånd. Medlen måste redovisas antingen i en 

bokföring eller så måste man själv deklarera dem. Det finns också andra juridiska 

aspekter med att tigga pengar på allmän plats. Om det behöver regleras behöver 

man titta på. 
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Man säger att den här lagstiftningen kommer från Finland. Det är väldigt 

mycket detaljerade bestämmelser om allehanda vapen och tillhyggen. De paragra-

ferna tror jag nog inte kan bli mer tydliga. Frågan är om det behöver vara så detal-

jerat på fredens öar? Kanhända det är lika bra, så att man om möjligt kan undvika 

situationer i framtiden. Den verkar vara skriven för ett väldigt våldsamt samhälle, 

när man läser den. Mycket mer våldsamt än vad jag känner mitt Åland i varje fall. 

Det kan ju ändra. Tyvärr, har vi sett att det håller på att ändra. 

Sedan kommer jag till § 14 som vi diskuterade lite vid förra plenum, där jag till-

sammans med lagtingsledamot Olof Erland hade olika syn på hur kattor ska hun-

sas. Man kan t o m skratta åt det här. Jag ser nog det som ganska allvarligt. När vi 

stiftar lag, ska vi för det första stifta lagen så att den överhuvudtaget är rimlig att 

följa. Vi ska inte hålla på med förbud, prata i telefon, krav på handsfree som ingen 

följer. Vi ska försöka få en lagstiftning som är rimlig. När det gäller § 14, hund di-

sciplin, till den delen är den okej. Det som sägs i 1 mom. andra punkten, också 

gäller kattor; ”man ska se till att katten inte kommer ut på motionsslingor eller 

andra liknande löparbanor okopplad”. Där föll nog åtminstone min förmåga att 

följa den här lagen. Mina kattor kan nog komma ut okopplade på motionsslingor. 

Det står vidare att katt inte får komma ut på badstränder. Det har jag nog svårt att 

garantera, att inte frassen pallar sig i väg till badstranden, särskilt om våren fast 

han är snöpt.  

Vidare står det; ”på områden som är reserverade för lekplats för barn, torg un-

der torgtid, skidspår osv.” Ni förstår det orimliga i att ålägga medborgarna sådan 

här tillsyn över sina kattor. Man kan, som sagt, skratta åt det här.  

Som lagstiftare måste man se allvarligt på det här. Åland är ett väldigt katt tätt 

land, det är många som har katt. Kattorna är ofta föremål för debatt, det finns vis-

serligen problem med kattor som inte låter sig stävjas. Om man då lagstiftar om 

det här, då skapar man laga grund för att straffas för ordningsförseelse om katten 

inte lyder. 

Det betyder att många kattägare tvingas antingen avliva sin katt eller se till att 

den adopteras bort. Det är det allvarliga i kråksången. Kråksången är inte reglerad 

i alla fall, vad jag har sett. 

 Det här bör utskottet helt allvarligt titta på. Det är helt omöjligt att följa den 

här lagen. Jag aviserar att, ifall lagtinget stiftar en sådan här lag, så kommer jag 

att bryta mot den, tyvärr, och dömas till böter för ordningsförseelse. 

I övrigt tycker jag att den här lagen är okej. Det som lite oroar mig, utan att jag 

egentligen vet så mycket om det, är bestämmelsen om ordningsvakter som också 

kommer i den andra lagen. Där det är viktigt att man tittar på det småskaliga 

samhällets behov, när det gäller föreningar som ordnar evenemang, t ex ung-

domsföreningar som har dans, hembygdsföreningar eller andra föreningar. Jag 

tillhör själv en förening som ordnar mycket evenemang. Att man inte ställer orim-

liga villkor på att man måste utbilda en massa människor. Att man kan följa 

samma system som idag. Rådiga medborgare som inte är kriminellt belastade kan 

ha ett ordningsansvar, när det gäller sådana tillställningar. Som sagt, jag har inte 

läst det i detalj hur man reglerar det. Men det är viktigt att man inte ställer före-

ningslivet inför orimliga villkor som man har gjort i Finland. Jag är lite orolig när 

man också kopierade de här bestämmelserna. Trots att det finns inslag av blan-

kettlag så kan man ha undantag som anpassar lagen till de åländska förhållande-

na. 

Talman! Det var mina kommentarer kort. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Det gäller den här straffskalan som finns med här i olika 

sammanhang i den här lagen. Jag håller delvis med ledamot Sundman, att 

det kan finnas skäl att titta på det här. Det finns ett förslag att komma vidare 

med den här typen av lagstiftning, som det kan finnas orsaker bakom, men 

man kanske inte vill hårdra det. Man använder den formuleringen som finns 

angående användandet hjälm, vad gäller i trafiken, i finska trafiklagen. Man 

ska i allmänhet hålla kattorna borta. Det här betyder att om kattorna eller 

något annat djur ställer till med något vid något tillfälle så är det inte direkt 

orsak för bötesförfarandet men man kan ge en uppmaning till det. Fortgår 

det under en längre tid och är en större olägenhet, så ingriper man först i det 

skedet. Man kan göra en rundskrivning här. Jag ser kanske inte att det är det 

optimala här. Men man kan ju ha det i åtanke vid den här typen av lagstift-

ning.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det kan vara en framkomlig väg. Man måste ju försöka lagstifta så 

att det är rimligt att följa den här lagen. Om det är någon som i tätort har 

problem med kattor som inte beter sig på rätt sätt, då måste man ha möjlig-

het att ingripa. Att generellt kriminalisera kattor som spatserar på motions-

banor och badstränder det är fullkomligt orimligt. Där litar jag till fullo på 

lagutskottets engagemang och kompetens att hitta på en bättre lösning än 

den som står i framställningen. Man kan ju undra om landskapsregeringen 

verkligen läser igenom framställningen innan man för den till lagtinget, när 

man kommer på sådana här saker. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! I och med att jag hade andra uppdrag så missade jag den föregående 

inledande remissen, så tänkte jag ta mig friheten att kommentera några av förete-

elser i lagförslaget. Jag ansluter mig mycket långt till det som ledamot Sundman 

anförde om kattorna och vår ovilja att börja tygla våra frihetsälskande djur. Det 

här är en omständighet som lagutskottet redan har diskuterat rätt ingående i 

samband med att vi då behandlade den tidigare nu återtagna framställningen. 

 Det förefaller som om landskapsregeringen inte har lyssnat på lagutskottet i 

samband med den tidigare framställningen. Det tycker jag är synd för vi kommer 

att ta en repris nu av behandlingen, i stället för att kunna ta ett mer kort formulär. 

De aspekter, som ledamot Sundman tog upp här, om tiggeriet tycker jag är in-

tressanta. Jag tror jag att utskottet skulle vara bekänt av att få ytterligare vägkost 

från lagtingets samlade kollegium. Vill ni ha tiggeriet ordnat eller inte i ordnings-

lagen? Eller ska vi ha den frihet som idag gäller? Där det sist och slutligen är de 

enskilda köpmännen som får ta smällen i form av kunder som ibland inte är sär-

skilt glada över förekomsten av tiggare. Det här är ett samhällsproblem och nå-

gonting som vi måste börja diskutera. Sedan kan man alltid lägga in olika former 

av mänskliga aspekter. För dem som läste en kolumn i Hufvudstadsbladet härom 

dagen så ser man kopplingen av dem som verkligen är i behov av det allmännas 

välvilja och den mer organiserade tiggeriverksamheten som är direkt anstötlig 

med tanke på bakomliggande motiv och syften. 
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Vi har en företeelse som vi som lagstiftare inte får rygga inför. När det gäller 

den här lagframställningen så har vi ett i bekymmer, enligt mig, i att landskapsre-

geringen lägger fram ett förslag till lag utan detaljmotiveringar. Vi ska i lagutskot-

tet hantera en framställning där vi skall gissa oss till vilka paragrafer i den finska 

lagen som vi ska hitta stöd för detaljhänvisningarna. Med tanke på kommande 

rättskipning, där man kommer att pröva paragrafernas vikt och värde så finns det 

ett frågetecken kopplat till de här. Det som avviker jämfört med den tidigare 

framställningen är att nu har vi ett helt unikt åländskt lagförslag medan den tidi-

gare var en form av ”blandlag”, där vi hade både åländskt och finskt inslag, där 

riksdagslagstiftningen var en direkt bilaga till propositionen. Nu ska vi alltså som 

lagstiftare nöja oss med att i de allmänna motiveringarna hänvisas till punkterna 

10, 1-4, och där utgående från det ha detaljmotiveringarna till grund för behand-

ling av lagframställningen. 

Det här är ett principiellt bekymmer och någonting som lagutskottet tvingas ta 

som första fråga på bordet. Måste vi då, i syfte att säkerställa rättssäkerheten, 

skriva in detaljmotiveringarna? Lagutskott har gjort så tidigare, under min korta 

tid i lagutskottet, i samband med trafiklagstiftning. Frågan är om vi måste ta på 

oss omaket ett att göra det även denna gång? 

Jag tillhör dem som välkomnar en ren fulltextlag, det kräver att man även har 

detalj motiveringar till stöd för den kommande rättstillämpningen. 

När jag då är inne på principiella frågeställningar, så att ledamöterna här i sa-

len inte ska tro att lagutskottet enbart har ägnat sig åt kattor, så har vi även disku-

terat behovet av att Mariehamns stad får reglera ordningen i hamnarna. Här sak-

nar jag en kommentar i framställningen om juridiken, om behoven av närmare fö-

reskrifter i hamnarna, kontra den oklarhet i rättstillämpningen som råder vad 

gäller den finska lagstiftningen som reglerar hamnar kontra åländsk lagstiftning. 

De här får utskottet mycket noga analysera. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag hoppas att jag svarade ganska tydligt på lagtingsledamot 

Harry Janssons fråga om tiggeriet i mitt anförande. Om inte, så kan jag för-

tydliga mig här, jag tycker att det ska förbjudas i lag. Genom att man inför ett 

sådant förbud gör man både tiggare och eventuella personer i omgivningen 

som är drabbade en tjänst i och med att man klart och tydligt säger att det 

här inte är tillåtet. Då behöver man inte ha konflikter kring det här och poli-

sen behöver inte heller ha något bekymmer. Det är uppenbart förbjudet. För 

min del så tycker jag att man ska ta sig an det här i utskottet och vara tydlig. 

Det mest absurda är det organiserade tiggeriet, annars finns det ju en 

mänsklig aspekt. Med de sociala skyddsnät vi har i samhället ska man inte 

behöva tigga pengar på gatan. Det är nog andra orsaker bakom i så fall. Jag 

tycker att man ska ta sig an det här i utskottet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Som också framgick i mitt anförande så är jag heller inte 

främmande för en sådan reglering. Om det åländska samhället går inför ett 

allmänt förbud mot tiggeri får vi nog verkligen titta på de juridiska aspekter-

na i utskottet och vad gäller möjligheterna att förbjuda fri rörlighet för EU-

medborgarna. Det betyder att allmännyttig verksamhet, insamlingar går via 

församlingar och andra föreningar som har en välgörande insatser på sina 
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agendor. Det kan ju vara ett sätt att se till att man också får de insamlade 

medlen att nå sina huvudsyften. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! På sätt och vis är tiggeriet redan förbjudet i och med att man 

ska ha tillstånd för att göra penninginsamling. Om man samlar in pengar el-

ler tjänar pengar privat så ska det deklarera och skattas. Det är bara ett tyd-

liggörande av situationen som hjälper alla aktörer. När det gäller det här 

med detaljmotiveringarna, så blev jag lycklig över att få den här lagen i en 

fulltext version så jag inte har noterat det. Det är nog ett allvarligt problem 

om man inte har egna detaljmotiveringarna när man har egna paragrafer. 

Sådana frågeställningar, som jag tog upp i mitt anförande, kan ju komma på 

sin spets och då måste man titta i detaljmotiveringen när man tolkar lagen. 

Det blir en ganska intressant juridisk situation om en domstol ska ta en 

åländsk lag men riksdagens detaljmotiveringar, det blir ju märkligt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag håller helt med om det principiella i det här. Det finns 

dock vissa principiella svårigheter att överbrygga när man ska börja dra 

gränsen för tiggeriverksamhet. Ska det vara ett allmänt förbud över hela 

Åland? Eller ska det vara kopplat till allmän plats. Det är den typen av fråge-

ställningar som lagutskottet tvingas ta en funderare på. Ifall att ledamot 

Sundman vill att man ska deklarera så blir det då källskatt, 35  % som kom-

mer att uppbäras av den verksamheten. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack herr talman! Jag vill kommentera ledamot Janssons principiella kom-

mentarer, de är viktiga och jag förstår dem. Varför detaljmotiveringarna 

saknas är p.g.a. våra synnerligen begränsade lagberedningsresurser. Vi mås-

te på ett snabbt och säkerställt sätt kunna få lagstiftningen i kraft. Den här 

tekniken användes också tidigare, t ex vid polislagen och lag och om enskilda 

vägar. Där finns fortfarande inte detaljmotiveringarna med i lagpaketet. 

Sedan till det här andra, kanske ledamot Jansson var borta när jag pratade 

om det i remissen. Angående hamnordning, det har regeringen analyserat 

ganska noga och kom fram till att lag om allmänna kommunala hamnar 

finns i kraft, det finns ett HFD fall på det. Mariehamns stad har fortsätt-

ningsvis det här instrumentet i sin hand. Bl. a. Långnäs hamn hamnordning 

utfärdades med stöd av det här. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag får tacka kansliministern för det förtydligandet. Vi får 

i utskottet ytterligare fördjupa oss i frågeställningen om behovet av att kunna 

reglera alla verksamhet i hamnarna, med tanke på de principiella synpunkter 

som framkommit under den tidigare hörandeprocessen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. De tre ärendena remitte-

ras till lagutskottet. 
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Remiss 

5 Landskapsregeringens framställning angående lagstiftning om avhjälpande av miljö-
skador (FR 22/2008-2009)  
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Följande positiva nyhet bröt nyhetströskeln i går: "Ny forskning vi-

sar att illa åtgångna ekosystem kan repa sig på kortare tid än vad man hittills an-

tagit. Forskare från Yale har granskat 240 vetenskapliga studier från 1910 t.o.m. 

2008. Slutsatsen är att det tog i genomsnitt 42 år för studerade skogars ekosystem 

att hämta sig medan marina miljöer tog i snitt 10 år. Tidigare har man trott att det 

tar 100 eller 1000-tals år. 

Forskarna anser att deras studie visar att om man väljer en uthållig linje kom-

mer ekosystemen att överleva och att det finns skäl att satsa pengar på att restau-

rera skadade områden". 

Nyheten har en direkt koppling till landskapsregeringens förslag att ny lagstift-

ning om avhjälpande av miljöskador antas av lagtinget. Genom den föreslagna 

lagstiftningen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om miljöansvar 

för att förebygga och avhjälpa miljöskador, det så kallade miljöansvarsdirektivet. 

Miljöansvarsdirektivet om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöska-

dor antogs redan 2004. Utgångspunkten i direktivet är att miljöskador ska före-

byggas och avhjälpas enligt den kända principen att förorenaren betalar. Miljö-

skador definieras som skador som har betydande negativa effekter för skyddade 

arter och skyddade naturliga livsmiljöer, vatten eller mark. 

Mindre miljöskador faller utanför direktivets tillämpningsområde. 

Eftersom den reglering som miljöansvarsdirektivet omfattar inte bedöms få nå-

gon större betydelse för företagen eller miljöförvaltningen på Åland bör lagstift-

ningsarbetet så rationellt som möjligt.  

Den praktiska tillämpningen av tilläggsbestämmelserna som miljöansvarsdi-

rektivet ställer krav på och att direktivet omfattar reglering som faller under rikets 

behörighet gör att landskapsregeringen föreslår att direktivet genomförs på mot-

svarande sätt som i riket. 

Rikets proposition föregicks av en omfattande beredning och eftersom lagstift-

ningen gäller områden där det krävs noggrann bedömning när det gäller grundla-

gens krav borde det vara effektivt och rationellt att dra så stor nytta som möjligt 

av den beredningen. 

Miljöansvarsdirektivet tillämpas på miljöskador som orsakas av verksamheter 

där det krävs ett tillstånd eller ett godkännande som t.ex. industrianläggningar, 

avfallshantering och verksamheter i anslutning till farliga ämnen, växtskyddsme-

del, biocidprodukter och genetiskt modifierade organismer. Var och en som be-

driver yrkesverksamhet och som har begått ett fel ansvarar för skador på skydda-

de arter och skyddade naturliga livsmiljöer. 

Jag kan konstatera att vi i framställningen borde ha haft webbadressen till i di-

rektivet, det är ett förbiseende. Miljöbyrån kommer att skicka webbadressen till 

lagtingsgrupperna. 

Ett flertal undantag finns från tillämpningen av direktivet. Tillämpningsområ-

det omfattar till exempel inte skador som orsakas av exceptionella naturfenomen. 
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Direktivet tillämpas inte heller på skador som regleras i internationella konven-

tioner t.ex. oljeskador, transport av farliga ämnen och kärntekniska skador. Miljö-

skador som orsakas av en förorening av diffus karaktär ska direktivet tillämpas 

endast där det är möjligt att fastställa orsakssambandet mellan skadan och en-

skilda verksamhetsutövares verksamhet. 

Det primära målet är, om en miljöolycka inträffar, att den skadade miljön ska 

återställas till det tillstånd som rådde innan miljöskadan inträffade och om detta 

inte kan uppnås ska kompletterande och kompenserande åtgärder genomföras. 

Miljöansvarsdirektivet innehåller dessutom bl.a. bestämmelser om kostnads-

fördelning när skadan vållats av flera parter samt mellan tillverkaren och använ-

daren av en produkt, preskriptionstid för ansvaret, den behöriga myndighetens 

uppgifter, parternas och miljöorganisationers rätt att anhängiggöra ärenden och 

samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller gränsöverskridande miljöska-

dor. 

Det handlar alltså om en stor miljölagstiftning på europeisk nivå. 

Miljöansvarsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att det inte hindrar 

medlemsstaterna att nationellt lagstifta om striktare miljöansvar än enligt direkti-

vet. 

Landskapet har redan lagstiftning och bestämmelser om åtgärder, både före-

byggande och andra skador på miljön, i landskapslagen om naturvård, land-

skapslagen om miljöskydd samt i vattenlagen. 

I naturvårdslagen anges att vid all slags verksamhet ska förfara så att skada 

undviks på naturen inklusive landskapsbilden, där det är möjligt. Om skadan inte 

kan undvikas ska nödvändiga åtgärder vidtas för att motverka eller minska ska-

dan, om det kan ske utan oskäliga kostnader. 

I miljöskyddslagens och vattenlagens allmänna kravbestämmelser som innefat-

tar grundläggande regler för åtgärder som ska vidtas för undvikande och avhjäl-

pande av miljöskador. 

Miljölagarna stipulerar att all verksamhet ska bedrivas så att ändamålet nås 

med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att miljöhänsynen blir oskälig. 

Verksamhetsutövaren ska vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att nega-

tiv miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas. 

Dessutom regleras förebyggande och avhjälpande av miljöolägenheter också i 

annan lagstiftning, t.ex. transport av farliga ämnen, kemikalielagstiftning, farliga 

kemikalier och explosiva varor, räddningslagen, bekämpande av oljeskador samt 

renhållningslagen. 

Enligt 41 § i landskapslagen om miljöskydd tillämpas rikets lag om ersättning 

för miljöskador i landskapet. Lagen är en allmän lag som reglerar ersättningsan-

svaret i samband med miljöskador. Lagen om ersättning för miljöskador tillämpas 

på ersättning för skador som orsakats genom förorening av miljön eller någon an-

nan störning i omgivningen. Enligt lagen om ersättning för miljöskador ska den 

som orsakat en miljöskada ansvara för ersättningen av skadan. Ansvaret är strikt, 

dvs. gäller oavsett vållande. 

De krav på regelsystemet som ställs i miljöansvarsdirektivet är ganska omfat-

tande och dessutom av den arten att det är viktigt att det formuleras rättssäkert. 

De allmänna kravbestämmelserna i landskapslagen om naturvård, landskapsla-

gen om miljöskydd och vattenlagen för landskapet Åland innehåller de grundläg-

gande bestämmelserna om förebyggande åtgärder och åtgärder vid skador på mil-

jön. Ansvarig tillsynsmyndighet idag är landskapsregeringen enligt landskapsla-

gen om naturvård och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet enligt land-
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skapslagen om miljöskydd och vattenlagen för landskapet Åland. Tillsynsbe-

stämmelserna i landskapslagen om naturvård är ganska knapphändiga medan 

tillsynsbestämmelserna i landskapslagen om miljöskydd som även gäller tillsyn 

över vattenlagen för landskapet Åland är lite mera omfattande. 

Gällande landskapslagstiftning har kompletterats med bestämmelser om vad 

som avses med miljöskada, bestämmelse om förebyggande åtgärder och hjälpåt-

gärder, speciellt när det gäller skador på arter och biotoper. Även bestämmelserna 

om kostnadsansvar och kostnadsfördelning behöver kompletteras och en eller fle-

ra behöriga myndigheter ska utses. Det naturliga vore att utse Ålands miljö- och 

hälsoskyddsmyndighet till behörig myndighet när det gäller skador orsakade av 

verksamheter som regleras i landskapslagen om miljöskydd eller vattenlagen för 

landskapet Åland, medan landskapsregeringen fortsättningsvis skulle vara behö-

rig myndighet när det gäller skador på arter och biotoper enligt naturvårdslagen. I 

verkligheten fungerar emellertid inte en sådan gränsdragning eftersom de skador 

som uppstår sällan drabbar enbart arter eller biotoper. Ålands miljö- och hälso-

skyddsmyndighet bör därför utses till behörig myndighet när det gäller alla ska-

dor som faller under landskapslagen om miljöskydd eller vattenlagen för landska-

pet Åland, även till den del de är skador på arter och biotoper. Landskapsreger-

ingen föreslås vara behörig myndighet när det gäller skador som begränsas till 

enbart arter eller biotoper. 

De miljöskador som avses i miljöansvarsdirektivet är av den graden att de inte 

bedöms bli aktuella särskilt ofta i landskapet. Redan idag finns ett fungerande sy-

stem när det gäller krav på åtgärder som ska vidtas för att skydda miljön och för 

att förebygga och begränsa skador. Systemet uppfyller inte alla specifika krav som 

ställs i miljöansvarsdirektivet och behöver därför kompletteras. Att i grunden för-

ändra det fungerande systemet som tillämpas idag för att införa bestämmelser 

som sannolikt bara kommer att tillämpas vid enstaka tillfällen är inte ändamåls-

enligt. Enligt landskapsregeringen bör miljöansvarsdirektivet därför genomföras 

med så lite ingrepp i det gällande systemet som möjligt. 

Landskapsregeringen har forcerat arbetet med miljöansvarsdirektivet och det 

är viktigt att den föreslagna lagstiftningen träder i kraft så snart som möjligt. 

Landskapsregeringen beklagar tidspressen och hoppas på snabbt och gott samar-

bete från lagtingets och social- och miljöutskottets sida. Miljöansvarsdirektivet 

skulle ha varit genomfört den 30 april 2007. Kommissionen har påtalat bristen 

både genom en officiell anmärkning och genom ett motiverat yttrande. Det finns 

även en dom i ärendet från december 2008 där EG-domstolen konstaterar att 

landskapet inte har genomfört direktivet. Finland har heller inte notifierat direk-

tivet men kommer sannolikt att göra det inom en nära framtid eftersom riksdagen 

i början av maj fattade beslut om de nödvändiga lagändringarna.  

Förslaget bedöms leda till att miljöskyddet ytterligare förbättras, dels igenom 

kravet på att miljöskador ska åtgärdas och dels genom tydligare bestämmelser om 

att förorenaren ska åtgärda föroreningar som förorenaren orsakat. För dem som 

orsakar miljöskador kan kostnaderna att öka. Förslaget bedöms inte ha någon på-

verkan på jämställdheten mellan kvinnor och män. Däremot är det fler män än 

kvinnor som är sysselsatta inom de verksamheter där risken för miljöskador är 

större. 

Förslaget kommer att leda till ett visst merarbete för Ålands miljö och hälso-

skyddsmyndighet och i någon mån även för landskapsregeringens miljöbyrå. För-

slaget har beretts i lagberedningen i samarbete med miljöbyrån. 
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Med hänvisning till att ärendet är brådskande har det inte skickats på någon 

remiss. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Jag tackar miljöministern för en fullödig presentation. Detta ärende 

är lite exceptionellt, precis som den föregående framställningen, visserligen av 

annan karaktär. Här har vi ett brådskande ärende som kräver en relativt snabb 

behandling av lagtinget. 

När man tittar på det som har hänt, historien i detta ärende, kan man konstate-

ra att EG domstolen kom med domen den 22 december 2008. Finlands regering 

lade fram sin proposition i ärendet den 19 december, några dagar före. Det visar 

att man i Helsingfors har försökt jobba i takt med EU kraven, men inte riktigt 

hunnit med utan domen han komma.  

Det här innebär att vi, i o m att Finland riksdag den 7 maj i år har godkänt lag-

stiftningen rörande miljöansvarsbiten, kommer att befinna oss på egen hand från 

den första juli i år, som minister Katrin Sjögren mycket riktigt påpekade. Det här 

betyder att vi har en situation igen, där vi tvingas ha en relativt snabb lagstift-

ningstakt. Tidpunkten för när ett nytt bötesförfarande skulle börja inledas visavi 

kommissionen, via EG-domstolen, det låter vi vara skrivet i stjärnorna. I och med 

att Finland notifierar sin lagstiftning så är det naturligt att kommissionens tjäns-

temän ånyo kommer att se på helheten i ärendet. Då kommer man att konstatera 

att från självstyrda Åland finns det ingen notifiering i motsvarande mån. 

Det är beklagligt att vi tar ett ärende där man inte kan köra någon som helst 

remiss, att vi även har så brått att man inte på förhand hinner ta ställning till alla 

detaljer i detta ärende. 

Jag är ändå vid gott mod i och med att vi har erfarenhet av ett social- och mil-

jöutskott som jobbar synnerligen effektivt och noggrant. Jag är inte orolig för att 

inte utskottet ska kunna räta ut ev. frågetecken och då komplettera vid behov. Di-

rektiv är direktiv, det kommer inte att finnas mycket till prutmån. I och med att 

det är ett minimidirektiv så finns det en risk, som en del kanske tycker, att man 

har stränggerat vissa saker, medan man ser det som en möjlighet sett ur miljö-

synpunkt att göra en sådan manöver. 

För att undvika missförstånd under resans gång, så från centergruppens sida 

efterlyser vi en färdig förordning så att social- och miljöutskottet, när man hand-

lägger den här slutligen, kan ta ställning till ett paket. Det är ett förfarande som 

har tillämpats i samband med den omtalade socialarbetarlagstiftningen och behö-

righeten där. Här har vi de facto ett rätt brett fullmaktsområde som landskapsre-

geringen begär, då är det naturligt att lagstiftarna har helheten klar för sig när det 

är dags att klubba ärendet. 

Rent principiellt kommer vi än en gång in på frågan om behov av tilläggsresur-

ser. Att få en förvaltning, på andra sidan korridoren här, som är mera i takt med 

tiden. Det är ofrånkomligt att vi måste ha mer resurser att sätta in på det juridiska 

beredningsarbetet. Här har man faktiskt haft drygt ett halvår på sig inom land-

skapsregeringen att få fram en lagframställan. Nu i sista stund, när lagtinget är på 

väg hem, då får vi det på bordet. Det här betyder att social- och miljöutskottet får 

en kortare sommarledighet än det kanske var tänkt från början. Vi måste ärligt ta-

lat börja fundera på hur vi ska klara av vårt ansvar om vi inte har en lagberedning 

som har tillräckligt med beredskap för mångfacetterande ärenden. 

Miljöministern pratade om behovet av att lägga ut webbadressen när det gäller 

olika EU direktiv, samma behov föreligger också i de ärenden där det finns dom-
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stolsavgöranden från gemenskapernas domstol. För att underlätta sökfunktioner-

na för enskilda ledamöter i lagtinget är det nog bra, även för allmänheten i stort, 

om webbadresserna alltid framgår hädanefter så att man slipper leta. Nu kan vi 

konstatera att det inte spelar så stor roll i det här fallet för domen från den 19 de-

cember i fjol finns enbart på franska och finska. Den finns inte tillgänglig på 

svenska, trots att det i hög grad berör vårt landskap. Det visar än en gång brister-

na i det system vi har med triangeln Helsingfors - Bryssel – Mariehamn. Det fun-

gerar inte som det borde. Kommissionen väljer ett rättegångspråk och bryr sig 

inte om existensen av en autonom som har ett annat officiellt språk än majorite-

tens språk. Det här är en brist, som vi på olika sätt, måste påtala direkt till kom-

missionen men i synnerhet via Finlands regering. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Vi får tacka för de lovord som vi fick till utskottet för vårt 

arbete, vi ska försöka leva upp till det. Det här är en lagstiftning som vid för-

sta anblicken ser ganska enkel ut. Det är ju angeläget för det lilla Åland att 

den går igenom, det är väldigt få fall som kommer att drabba oss men för 

helheten i Europa är det viktigt att man har den här typen av lagar. Vi har 

sedan tidigare, i social- och miljöutskottet, beredskap att jobba i sommar. Vi 

har reserverat en del av sommaren till det, så vi kommer att arbeta med den 

här lagframställningen. 

Tittar man närmare på den, så finns det en viss oro när man börjar för-

djupa sig den. Den har också kommit i brådskande ordning på fastlandssi-

dan, man vet inte där vad som finns bakom ytan när man börjar fördjupa sig 

i hela lagtexten. Håller det hela vägen ut? Kanske man behöver lägga lite 

mera tid på den här än annars, skulle jag tro. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det stämmer som ledamot Åke Mattsson säger att man 

måste titta på vad som har hänt i Helsingfors. Nu är det till fördel för social- 

och miljöutskottet, ni kommer att hitta en rätt så diger beredning inom Fin-

lands riksdag. Under det halvår som har gått, från den 19 december i fjol till 

den 7 maj i år, har man ägnat sig en hel del åt beredning, som ni kommer att 

finna mycket stöd i där för ert arbete Som jag sade tidigare, jag är inte orolig 

för att utskottet gör något annat än man brukar, dvs. leverera ett gott betän-

kande när det är dags för oss att samlas på nytt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen och miljöbyrån tillsammans med lagbe-

redningen har haft ambitionen att göra det här så enkelt som möjligt. Det 

har vi gjort. Vi har gått in i vår egen miljölagstiftning och gjort vissa defini-

tioner. Min uppfattning är att det ingalunda bara är på lagberedningen som 

är resurserna behöver förstärkas, det handlar heller inte bara om lagtekniska 

kunskaper, det handlar också om gedigen sakkunskap när det gäller t ex mil-

jöfrågor. Det är få människor som jobbar inom landskapsförvaltningen. Vår 

lilla förvaltning ska förhålla sig till egen lagstiftning, till EU direktiv och man 

jobbar så mycket man bara hinner. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag har ingen anledning att ifrågasätta miljöministerns 

konstaterande, tvärtom. Med min tjänstemannabakgrund så vet jag mycket 

väl hur det krävs mera kompetens av de offentligt anställda än någonsin tidi-

gare i och med att samhället blir mer och mer mångfacetterat. Våra tjänste-

män drabbas, precis som våra medborgare, av fyra olika rättsordningar. Det 

är enorma krav som ställs. I mitt uttalande här om en modernisering av för-

valtningen ingick det också att se till att vi har resurser på de områden vi be-

höver, och naturligtvis även på miljöområdet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag vill delvis hålla med lagtingsledamot Harry Jansson om att det är lite 

otillfredsställande att lagstifta i den här ordningen. Att så här i elfte timmen, när 

lagtinget just ska gå hem, få en sådan här lag. Jag har på kort tid försökt bekanta 

mig med den. Jag har tidigare varit med och gjort stora misstag som lagstiftare 

och antagit en miljölagstiftning, som vi nu har ändrat. 

Om jag har förstått saken rätt, berör inte det här i så stor utsträckning egentli-

gen åländska företag och aktörer. När jag började läsa framställningen tänkte jag 

på jordbrukare, vattenbrukare och rederier. Kriminaliserar man de här näringar-

na och man kan fastställa att skada i naturen kommer från de här verksamheterna 

så gör man dem skyldiga att åtgärda det, nej det gör man inte, det gäller inte på 

det viset. 

Särskilt när det gäller sjöfarten åstadkommer den ganska stor miljöskada i 

skärgården. Det här har många skärgårdsbor länge hävdat. Om jag förstått saken 

rätt, så gäller inte det här i det fallet. 

De praktiska följderna tycker jag att utskottet kan titta på. Det är det som är det 

viktiga när vi antar sådana lagstiftningar. Det är inte heller tillfredsställande att 

man jagade av en blåslampa måste ändra lagstiftningen i brådskande ordning och 

inte hinner med sedvanlig behandling. Det är inte första gången vi ställs inför den 

situationen i lagtinget. Det måste vi försöka åtgärda, som lagtingsledamot Harry 

Jansson påpekade, så att vi hinner med en någorlunda. Visst kan det komma en-

staka exempel där vi utsätts för den här pressen, men det är inte tillfredsställande 

som lagtingsledamot att behöva lagstifta i sådan här ordning. Även om det görs 

formellt korrekt så finns inte alltid tiden för att göra ett sådant arbete som man 

som lagtingsledamot skulle vilja göra.  

Domen, som nämns här, finns inte heller på svenska. Domen ska egentligen, 

enligt självstyrelselagen, inte tillämpas på Åland eftersom statsrådet inte har sett 

till att den har översatts. Det är också ett problem som kan läggas i den stora, sto-

ra högen av språkproblem som vi har, tyvärr. 

Jag hoppas att utskottet bekantar sig med lagstiftningen på det viset att man 

ser vilka eventuella följder det kan ha för det åländska näringslivet. Är den alltså 

relevant, eller är det alltför storskaligt för att vara tillämpligt på Åland? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag håller med ledamot Sundman i den här frågan. Jag 

kom till samma slutsats, att det inte torde gälla under sådana här omstän-

digheter. Det är ett väldigt gediget förarbete som är gjort här och det tar tid 

att sätta sig in hela propositionen och den biten. För att vara på det klara 
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med det här så behöver man nog fördjupa sig ganska omfattande i utskottet. 

Det finns en risk att det kan drabba enskilda näringar på ett sätt som man 

inte kan förutse i det här skedet. Ja, vi kommer att titta på det här. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är mycket bra att höra det här från utskottets ordförande, 

att man kommer att titta på det. Det är den allra viktigaste vägkosten i be-

tänkandet, att man klargör för lagtinget på vilket sätt det kan påverka ålän-

ningarnas tillvaro och framförallt de åländska jordbrukarna, vattenbrukarna 

och rederierna, som jag kommer på så här direkt att har stor miljöpåverkan-

de verksamhet. Det är viktigt att ha den informationen när vi går till beslut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Miljöansvarsdirektivet är ett suveränt bra för ekosystem i Eu-

ropa, suveränt! Miljöansvarsdirektivet fångar in stora verksamheter, indu-

strianläggningar, GMO-produkter och stora, stora omfattande verksamheter. 

I vår egen lagstiftning rör det sig om att definiera t ex naturskada och före-

byggande och avhjälpande av naturskador. Vi har redan en bra miljölagstift-

ning. Vi har bara behövt göra definitionen lite tydligare. Jag tror att det här 

miljöansvarsdirektivet kommer att har stora konsekvenser för miljön om 

man ser det ur en europeisk helhet. När det gäller behörighetsfrågan så är 

det delad behörighet här också, det handlar om domstolsprocesser mot t.ex. 

företagare. Rättssäkerhetsaspekten har varit mycket viktig när landskapsre-

geringen har diskuterat den här frågan. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! När jag hörde ministerns anförande blev mina farhågor mindre. 

Man verkar ha övervägt det här noga i landskapsregeringen. Visst är direkti-

vet i botten sunt. Det här är det allra viktigaste som EU ska syssla med, även 

inbiten EU-motståndare tycker att EU ska syssla med det här. Också jag, 

som är lite sunt skeptisk till EU, tycker att EU ska syssla med gränsöverskri-

dande miljöproblem och också med stora miljöproblemen över lag. Utan att 

förringa direktivet och den stora nyttan så vill man ju veta som lagstiftare 

vad man ställer till med. Som sagt, jag är lite bränd av den gången vi tog för-

ra miljölagen, som var på tok för en nitisk och ledde till en massa byråkrati, 

som inte i sin tur leder till miljönytta i så stor utsträckning. Idag har vi en 

sundare lagstiftning där man har konkret miljönytta av den byråkrati och 

mängden byråkrati är motiverad. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag delar den uppfattningen med lagtingsledamot Sundman. 

Det finns absolut inget egenvärde i att ha ett överbyråkratiskt system. När 

det gäller miljölagstiftningen så kan flera paragrafer leda till en tydligare och 

klarare miljölagstiftning för t ex yrkesföretag än vad en väldigt diffus lag-

stiftning gör. Överlag, när det är gäller miljön, så tror jag att det också är väl-

digt starkt för förknippat med ekonomi. Har vi ingen miljö så har vi ingen 

ekonomi heller, de två faktorerna går väldigt starkt ihop, speciellt på Åland. 
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 Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag kan inte göra annat än att hålla med ministern. Hållbar ut-

veckling och dessa tre delar går hand i hand. Det ena ger det andra som ger 

det tredje och så går det ihop. Det går inte att bedriva verksamhet om man 

inte har en miljö och det går inte att bedriva verksamhet om man inte tar 

hänsyn till miljön. Det går inte heller att tillåta verksamheter som inte har 

något miljöansvar. Om det blir stora olyckor och man inte är skyldiga att rät-

ta till sina misstag, då finns det oseriösa aktörer som nyttjar den möjligheten 

och riskerar miljöer i onödan. Därför bör man täppa till den luckan. Det är 

helt i enlighet med mitt synsätt. Jag önskar social- och miljöutskottet lycka 

till och att man tittar på de här sakerna som nämndes. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

social- och miljöutskottet.  

  

Tredje behandling 

6 Lagutskottets betänkande nr 12/2008-2009 angående ändring av 1 § landskapslagen 
om Ålands landskapsregering (LM 3/2007-2008) 
Till grund för behandlingen ligger lagmotion nr 3/2007-2008.  

I tredje behandlingen har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det lyder i lagmo-

tionen eller att förkasta det. Först tillåts allmän diskussion och därefter föreläggs det i lag-

motionen ingående lagförslaget. Slutligen föreläggs motionens motivering för godkännande 

i enda behandling. 

Talmannen erinrar om att beslut om antagande av lagförslaget förutsätter att lagtingets be-

slut fattas enligt 55 § LO, d.v.s. omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

 Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! Redan praktiken har visat den här ändringen av benämningen 

på våra värderade medlemmar av landskapsregeringen utöver lantråd och 

lantråd, så långt är det gott och väl. 

Emellertid så har jag av min grupp fått i uppdrag att föreslå förkastade av lag-

motionen som i lagutskottet, fick en förmånlig behandling där enighet råder, vart 

vi materiellt vill komma. 

När självstyrelselagen 1971 med möda kunde ändras så att det överhuvudtaget 

var möjligt att till landskapslagstiftning gradera normernas hierarki så att det blev 

möjligt att frångå den normala majoritetsregeln och tillerkänna också lagtinget 

den makten att dåvarande landstinget kunde lyfta, för konstitutionen och land-

skapets konstitutionella ställning, landskapslagar till högre nivå med ett förstärkt 

skydd. Så gjordes det också, och för första gången i den dåvarande landstingsord-

ningen. Vi vet också att nyttjande av den möjligheten, som tillkom 1971, och som 

skrevs in i den dåvarande och nuvarande gällande lagtingsordningen § 55, har 

nyttjas mycket sparsamt, enligt en del tänkare onödigt sparsamt. Den har nyttjats 

endast fem gånger under den här tiden. Det gällde själva lagtingsordningen, det 

gällde den lag som nu är föremål till förslag för ändring, landskapslagen om 

Ålands landskapsregering som kom året efter. Därefter, 1982 den s.k. interna 

trygghetslagen eller landskapslagen om grunderna för landskapets hushållning 

som tillkom på basen av den lagmotionen i dåvarande landstinget. Jag kan tänka 
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mig att kollegan Roger Jansson medverkade i den lagmotionen. Det var ett myck-

et speciellt fall. Det var priset för att få självstyrelselagsrevisionen som sådan vi-

dare. 

Den fjärde förstärkta landskapslagen gäller interkommunal rösträtt för perso-

ner utan hembygdsrätt, det är en omständighet som direkt följer av självstyrelse-

lagen. Den typen av lagar kräver grundlagsskydd. 

Den femte är jordförvärvslagen, det har lagtinget självt bestämt och det är 

klokt. 

Jag tillhör dem som skulle vilja förlänga den här listan. Jag utgår ifrån att den 

kommer att förlängas med åtminstone hembygdsrättslagen, som av någon för mig 

outgrundlig anledning, stiftades i enkel ordning, emedan följdlagen, jordförvärvs-

lagen inte gjorde det. Jag kan tänka mig att landskapslagstiftning under självsty-

relselagen § 40, kräver förstärkt skydd, åtminstone anser jag det.  

Om lagtinget, vilket förbjuds, går in för en möjlighet att lagstifta som § 40 i 

självstyrelselagen anger vad gäller undervisningsspråk.  

Sedan har jag, sedan länge, haft en speciell oro för värnpliktsfrågor och lagting-

ets eventuella sätt att hantera dem. Ärenden, som enligt min mening, skulle kräva 

konstitutionellt skydd. 

I alla fall, § 55 har använts med stor sparsamhet, och så ska det vara. Det ska 

definitivt vara på det sättet. Lagutskottet säger att den typen av åtgärder bör bere-

das. Jag vill inte påstå att den här lagmotionen är dåligt beredd, men den liberala 

lagtingsgruppen anser att den här typen av grundlagstiftning bör undergå normal 

beredning, dvs. medverkan av landskapsregeringen i det parlamentariska system 

vi har och som vi ska slå vakt om. Det här är inte bara av formella skäl. Mitt andra 

argument följer av det första. Det är juridiskt politiskt. Om samma situation vid 

granskningen av ett ev. beslut här i lagtinget, om denna ändring ifall det blir lag-

tingets kvalificerade vilja att så skall ske, om det granskas av Ålands delegation 

och högsta domstolen och dessa organ tolkar självstyrelselagen, vad gäller landets 

säkerhet och grundlagens § 60, på ett sådant sätt att lagtinget möjligen inte 

överskrider sin befogenhet men ändå kan tänkas ha rört sig på domäner, som en-

ligt nuvarande grundlag är förbehållet statsrådet, kan det finnas en risk att det 

ärade laggranskningsinstanserna i sina råd till republikens president kommer till 

slutsatsen att fallet är tveksamt. Eftersom det inte under normal beredning kan-

ske de råder presidenten att lägga in sitt veto. 

Det här är, som ni hör, en blandning av juridik och politik. All mänsklig verk-

samhet är felbar, vi kan inte utesluta ett sådant här resonemang. Republikens pre-

sident har en stark integritet, som vi har sett i många avgöranden. Det ska vi vara 

glada för. Jag och min grupp vill inte i det här fallet utsätta presidenten för en så-

dan här risk. I politiken ska man aldrig ställa en sådan fråga där man inte kan leva 

med ett nej. Om det går som jag nyss antydde, att laggranskningsinstanserna en-

ligt självstyrelselagen kommer till ett nej, då har vi därmed också sagt nej för en 

lång tid, hur noggrann beredningen än må vara. 

Därför, talman, för åtgärden som sådana, det sade jag redan vid remissdebatten 

för länge, länge sedan, att med de här grunderna kommer jag i detaljbehandlingen 

att föreslå att lagtinget måtte förkasta det lagförslag som ingår i lagmotionen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vår uppgift i Ålands lagting är att syssla med politik där juridi-

ken är ett verktyg för oss. I sakfrågan, har jag förstått efter lagutskottets be-

handling, att lagtinget är helt enigt. Helt enigt! Talmanstrion har redan bör-
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jat tillämpa lagen, vilket man i och för sig kan kritisera. Det är också en poli-

tisk signal. Varför ska man göra formalism som hinder för politiska framsteg, 

vicetalman Jansson? Hindren må finnas på andra sidan Skiftet i den lagstift-

ningskontroll som en sådan här lagstiftning ska undergå. Låt nu dem sköta 

sitt jobb i den processen och föregå den inte genom att gissa sig till hur de ev. 

kan resonera. De är inte beroende av den beredning vi gör här, utan de är be-

roende av sin lagtolkning av självstyrelselagen och övrig lagstiftning. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Av det andra skäl jag använde, det här är inte på något sätt ett 

försöka att krångla eller vara besvärlig, tvärtom. Jag tillhörde den talmans-

trion som uppträder på det sätt som kollegan Roger Jansson nämnde. Just 

av omsorg av att vi inte med ett sådant här eventuellt förfarande går och 

stänger möjligheten till den reform som vi vill ha. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! President Koivisto och representanter för vår rederinäring har 

specialiserat sig genom åren att uttrycka sig så att medborgarna har svårt att 

hänga med. Den här sista mycket korta förklaringen förstår jag alltså inte. 

Skulle alltså laggranskandeinstans i riket, när det gäller Ålands lagtings be-

slut, inte ha förmågan att kunna bedöma självstyrelselagens förhållanden till 

grundlagen och ev. övriga lagar som man möjligen kan hänvisa till, och som 

gjordes i samband den senaste självstyrelselagsreformen? Jag har full tilltro 

till att de motiv, som då anfördes mot att man kunde kalla våra landskapsre-

geringsledamöter för ministrar, kommer att visa sig vara i håliga. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack talman! Orsaken till att jag och talmanstrion använder benämningen 

minister är just för att använda den, för att öva in den i systemet och för att 

visa att Ålands lagting vill använda den. Då är det, enligt min mening, ett po-

litiskt argument som gör det lättare att följa efter. Jag antydde läget 1954, jag 

säger inte att det finns långtgående paralleller till den dåvarande ordningen, 

men vi känner alla till de problem med vilka dåvarande president Paasikivi 

brottades med förslaget till första flagga för Åland. Jag skulle inte vilja upp-

repa en sådan situation att juridiska termer tolkar självstyrelselagen på ett så 

extensivt sätt, som gjordes den gången. Det är alltså en realitet. Mera kon-

kret; om än landskapsminister uppträder i Bryssel och ovisshet uppstår på 

vems vägnar han talar så skulle det vara klokt att undanröja den misstanken. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Om vi lägger en politisk aspekt på det här och försöker lägga 

juridiken åt sidan. I valrörelsen vart fjärde år pratar vi alla partier, kanske 

inte liberalerna så mycket, men de flesta av oss, om att vi ska avskaffa byrå-
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kratin. Vi ska avskaffa krångel, vi ska göra det enklare. I själva sakfrågan, vi 

skulle kalla de åländska ministrarna för det de är dvs. ministrar, så har vi en 

väldigt väl genomarbetad lagmotion i botten, som man bara kan ta rakt av. 

Vi har, på andra sidan, en överbelastad att lagberedning som har tillräckligt 

med jobb. Jag har väldigt svårt att förstå liberalernas ståndpunkt i det här 

ärendet. Nu förstår jag att den formella biten var en sak. Det andra var att 

man inte ville utsätta presidenten för någon sorts bekymmer. Det förstod jag 

att var det huvudsakliga motivet. Varför kan man inte från liberalt håll se vad 

som är bra för Åland? Att vi får saker och ting att gå framåt i någorlunda rask 

takt. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Liberalerna har i tankar och ord förfarit på det sätt som leda-

mot Anders Eriksson säger. Vi använder termen minister. Det här är inget 

problem. I det liberalt ledda utskottet var en majoritet för den här åtgärden. 

Politiskt är vi överens. Nu är det tillvägagångssättet som skiljer oss åt. Den 

liberala lagtingsgruppen vill ha ett stabilt förfarande som inte stänger vägar-

na för framtida reformer. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nej, det är ju det som gör mig lite förvånad. I tankar och ord så är vi eniga. Vi 

är helt eniga om att de åländska ministrarna ska kallas ministrar men det är 

tillvägagångssättet som liberalerna är tveksamma till. Idag råkade nya änd-

ringen av självstyrelselagen dimpa ner på vårt bord. Också där var liberaler-

na för att det kommer att ta väldigt lång tid. Det var den skrämseltaktiken 

som vicetalman Jansson gjorde sig till tolk för. Den dagliga situationen när 

det gäller konsumentrådgivningen kommer att vara en, lagstiftningen kom-

mer att vara en helt annan. Här ser vi hur snabbt det gick. Tack vare att vi, 

för en gångs skull, var tydliga och eniga från åländsk sida med vad vi ville. 

Jag tror faktiskt att det samma skulle gälla när det gäller ministerformule-

ringen. Var snälla och kom med nu så får vi det här expedierat i en snabb 

takt. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Värderade talman! Politik handlar inte om snällhet. Politik handlar om vilja 

att nå resultat. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Veronica Thörnroos 

Herr talman! Det var ett intressant anförande, som vicetalman Gunnar Jansson 

hade i sedvanlig ordning, med tung juridisk förankring. Själv kommer jag att läg-

ga en politisk dimension på mitt anförande. 

Jag tror att vi måste bli tydligare med att visa omvärlden att inom rikets grän-

ser finns två nationella parlament. Det finns en riksdag och regering i Helsingfors 

och det finns ett parlament, Ålands lagting och Ålands landskapsregering på 

Åland. 

Jag tror att det är viktigt att man också i självstyrelsepolitiska frågor vågar vara 

tydlig. Därmed inte sagt att man alltid når hela vägen fram. 

Tydlighet, bästa ledamöter, vi är helt eniga i sak. Bara det är nästan otroligt fak-

tiskt! Att vi har lyckats enats. Vi är helt eniga i sak. Vår värderade talmanstrio är 
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också helt eniga och har redan omsatt teorin till praktik. Vi vet också att våra lag-

beredningsresurser är begränsade och bör kanske sättas på andra framställningar 

än på en framställning som i princip redan är färdigt skriven. Varför ska vi då inte 

ta den? Ska vi inte ta den för att vi är rädda för att någon i Helsingfors kanske inte 

tycker om det? Jag tror inte alls att det är så. Jag tror att man från Helsingfors 

sida uppskattar minst lika mycket tydlighet som vi själva gör. Därför är det min 

önskan att vi kunde omfatta det här lagförslaget här och nu idag. 

När jag tittar runt i salen så ser jag att vi inte är riktigt alla på plats. Därför, herr 

talman, föreslår jag att ärendet bordläggs till den 7 september. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Vem ska stifta lagar om inte lagtinget? Det kan man fråga sig, när man i 

tidningen kunde läsa liberala lagtingsgruppens insändare om den här frågeställ-

ningen. Om ett ärende, i likhet med det här, berör en väldigt enkel sak som inte på 

något vis kränker någons rätt eller har någon konsekvens utanför det här huset 

och ett sådant lagförslag är berett av ett noggrant lagutskott, kan inte då lagtinget 

ta beslut på basen av det? Om inte lagtinget kan det, då måste man ju fråga sig 

kan vi i andra fall ta beslut på basen av utskottsarbete? Jag tänker på stora lag-

stiftningar, som vi har haft, där utskott har ändrat flera paragrafer och gjort stora 

åtgärder. Mitt svar är ja, det kan vi. Det är vår uppgift som har givits oss, av 

Ålands folk, i val. Det är vi som är självstyrelsens lagstiftare. Inte behöver vi känna 

någon rädsla inför den prövning som våra lagar utsätts för. Även om den är väl-

digt tydlig och noggrann, inte hjälper det i det här fallet om man gör en beredning 

på lagberedningen. Jag förstår inte vilka argument man skulle kunna förtydliga? 

Vilka nya element kan man införa i en sådan beredning som skulle ändra Ålands 

delegations, presidentens och i värsta fall Högsta domstolens inställning? Jag för-

står inte liberalernas rädsla att inte stifta den här lagen och göra den här lagänd-

ringen. 

Vi har stiftat många lagar på basen av utskotts beredning, alltför många egent-

ligen, det har varit otillfredsställande. Vi ska också komma ihåg, vilket förtjänst-

fullts skrevs av någon som kommenterade liberalernas insändare på Ålandstid-

ningens webbplats, att det har förekommit lagmotioner som har godkänts om be-

tydligt allvarligare saker än det här, som berör fornminnen. Enligt den kommen-

taren, var det den gången vicetalman Jansson som stod för lagberedningen. Jag 

var själv med på den motionen, jag stödde den. Där ändrade vi också lag på basen 

av en lagmotion som bereddes i lagtingets utskott. Som jag ser det, som var det en 

bra ändring. Att inte tillämpningen har fungerat är inte lagtingets problem, annat 

än om vi gör det till vårt problem. Hela det lasset ska väl snart komma på rätt. Det 

var ju betydligt mer allvarliga saker. Det berörde något som vi i grundlagen har 

väldigt starkt skydd i, nämligen äganderätten. Då gick det bra att godkänna lag-

motionen. Jag säger det också, att då gick det bra. Varför kan vi inte göra det nu 

när det är betydligt mer banala saker? Det handlar om vad vi ska sätta för klister-

märke för på våra ministrar. Det handlar om att till lagstiftning kodifiera praxis. 

Det är ju en sak som ni tycker om i majoritetsblocket att kodifiera praxis om man 

tar den här parallellen till talerätt. Varför kodifierar vi inte praxis den här gången 

på basen av en lagmotion? Jag förstår inte resonemanget. Jag tycker att den libe-

rala lagtingsgruppen är mer eller mindre oresonlig i det här fallet. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ledamot Danne Sundman frågade varför man inte kan fatta 

beslut på basen utskottsarbetet? Det är ju precis det lagutskottet föreslår. Att 

man ska fatta beslut om att försöka uppnå resultat när det gäller benämning-

en minister så att de kan kodifieras i lag. Där har man anvisat en väg. Det är 

inte fråga om rädsla, det är fråga om att bedöma resultat och risker. Här har 

vi flera instanser som ska beröra behörighetsfrågorna och tolka dem. Då 

måste man ju försöka uppnå resultat. Inte är det någon mening för oss libe-

raler att visa att vi inte är rädda och stå här och svinga med begrepp och ord. 

Vi vill nå resultat kodifierat i lag. Det är det som är det viktiga. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag förstår som sagt inte, som jag sade i mitt anförande, vilka 

ytterligare argument man kunde uppbåda genom en beredning på lagbered-

ningen i det här fallet? Lagutskottets beredning och dess betänkande är syn-

nerligen tydligt, förutom det att man inte föreslår att den här lagstiftningen 

ska antas. Särskilt om man jämför parallellfallet fornminneslagen som är be-

tydligt mer komplicerad och kunde få mer allvarliga juridiska konsekvenser 

för enskilda markägare. Hur kunde vi den gången ta en lag då i så fall? Var-

för behövde inte det här via lagberedningen? Man måste ju vara någorlunda 

konsekvent i sitt handlande när man sitter i opposition och i regering, vilket 

vi i Obunden samling försöker vara. De här står vi för, också om vi är i reger-

ingsställning. Det skulle vara intressant med en förklaring över den parallel-

len. Jag ser det som ett betydligt mer allvarligt snedsteg i så fall. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det här är ett särskilt fall som vi behandlar. Jag skulle rekom-

mendera lagtingsledamot Sundman att läsa lagutskottets betänkande där det 

finns en bedömning av de olika instansernas tidigare ställningstaganden till 

det här. Det är en behörighetsfråga och då tar vi en risk som är onödig. Där-

för borde man lagbereda i enlighet med det parlamentariska systemet. Det är 

ju så det går till. Det är ingenting märkligt med det. Det är att utnyttja de re-

surser som finns för att göra en bedömning av det här fallet. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det parlamentariska system som framgår av lagtingsordningen 

är också ett sätt som visar hur det kan gå till och hur det har gått till många 

gånger förut. Vi har stiftat lagar på basen av lagmotion. Vi har stiftat lag på 

basen av omfattande ändringar i utskott. Jag fick inte svar på frågan, vilka 

nya argument en beredning i lagberedningen skulle kunna skapa för att ev. 

övertyga om att det här är vår behörighet? Jag kan svara själv på den frågan. 

Det finns inte sådana argument. De är till fullo belysta. Man ska komma ihåg 

att nu ligger inte lagutskottets betänkande som grund, utan det är lag motio-

nen som ligger till grund. Nog känner jag till alla tidigare instansers åsikter i 

det här. Jag stöder ju inte dem. De har fel. Det som kommer från Finland är 

inte alltid, per automatik, korrekt. Det finns också lite politik och felmargina-

len där. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag vill komma med två klarlägganden. Det ena är om nu lag-

tinget skrider till lagstiftning så blir resultatet utan tolkning, annan tolknings 

anvisning än den som lagmotionen innehåller. Med all respekt, utan bered-

ning i regeringen, utan yttrande från vederbörande utskott, det är i allmän-

het en svaghet i att man inte har tolkningsanvisningar till lagar, det är en 

mindre invändning. 

Det andra klarläggandet handlar om jämförelsen med fornminneslagen. 

Jag var inte alls medlem av lagtinget på den tiden när den lagstiftningen 

genomfördes på basen av en motion. Men, den väsentliga ändringen är ju 

den att fornminneslagstiftningen stiftas och ändras i enkel ordning. Nu talar 

vi om landskapslagar med förstärkt skydd dvs. krav på 2/3 majoritet enligt § 

55 lagtingsordningen, av vilka det bara finns fem hittills. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Visst är det en formell skillnad mellan lagstiftningordningar i 

de här två fallen. Om man ser till verkningarna av lagstiftningen så är det här 

en betydligt mindre verkade lag för den enskilde medborgaren. Det handlar 

om titeln på våra ministrar, medan det handlade om grundlagsskyddade rät-

tigheter som markägare har. Visst kan man använda formalia som argument 

ibland. Jag ser nog hellre till praktiken när man ska avgöra vilken metod lag-

tinget ska använda. Återigen, jag tror inte att det finns några ytterligare ar-

gument att beröra en ev. beredning. Jag tror inte heller att vare sig Ålands 

delegation, presidenten eller Högsta domstolen att de inte kommer att titta i 

de här dokumenten som här har nämnts. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att den här diskussionen får allt mer absurda proportio-

ner, när man lyssnar på inläggen från Liberalernas sida. Det är dessutom ytterst 

inkonsekventa. Proportionalitetsprincipen, som brukar nämnas, finns inte över-

huvudtaget i vicetalman Gunnar Johanssons plädering. Den är rent formarlistiskt 

för att inte säga fundamentalistisk. 

Om vi nu tar den här ”behörighetsskräcken” som tycks ha förlamat den liberala 

gruppen så till den grad att man inte kan gå med på det här. Det spelar ju ingen 

roll om vi tar den här lagmotionen eller om den bereds av landskapsregeringen. I 

sakfrågan blir resultatet detsamma. Kan vi använda begreppet minister eller inte? 

Det är m a o ett argument som inte håller i det här sammanhanget. 

Det andra är, som ledamot Danne Sundman var inne på, att det har några kon-

sekvenser för allmänheten eller någon annan vad vi benämner landskapsreger-

ingsledamöter, att de nu också formellt skulle benämnas ministrar. Det påverkar 

inte demokratin, mänskliga rättigheter, marknaden eller någonting. Det är ju näs-

tan en fråga om symboler, kan man säga. 

Under förra mandatperioden hade jag äran att sitta som talman en period. Då 

föreslog jag att vi skulle införa begreppet minister. Första vicetalman var då lant-

rådet Viveka Eriksson och andre vicetalman var ledamot Johan Ehn. Johan Ehn 

och jag tyckte det var fullkomligt naturligt medan dåvarande vicetalman Viveka 

Eriksson, av principiella skäl sa; nej, den liberala lagtingsgruppen kan inte gå med 
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på det här eftersom det strider mot lag. Det finns inte lagstöd för det. Okej, då fick 

vi acceptera det. Vi hade ett blandat tilltal. 

Nu har liberalernas vicetalman den uppfattningen att man kan tillämpa ordet 

minister, i strid med lag. Det är alltså liberal politik i sin prydno det. 

Vad är det nu som har ändrat som plötsligt gör det möjligt? Det enda som har 

ändrat är att förut var det en person och nu är det en annan. Möjligen att det var 

en kvinna förut, nu är det en man. Eller vad är det, som har gjort att liberalerna 

nu kan tillämpa begreppet utan stöd i lag? Jag tycker inte att det här är trovärdigt. 

Det är inte ens seriöst! 

Sedan vill ju vicetalman Gunnar Jansson framställa oss andra som ansvarslösa. 

Tänk, 1954 och allt det här storstilade, det är respektingivande. Men, lite hamnar 

glorian på sned i samband med ändringen av självstyrelselagen och konsument-

lagstiftningen. Då var vi också ansvarslösa, vi som röstade på annat sätt en vice-

talman Gunnar Jansson. Det har t o m reservanternas skrivit. Vi var ansvarslösa 

och vi tog enorma risker, för det var så oklart hur det här skulle redas ut.  

Idag vet vi att när lagtinget stod fast och visade vad vi ville så vann vi respekt. 

Nu ändrades självstyrelselagen på ett sätt som stora utskottet kom fram till att det 

skulle göras. 

Det sista som jag vill säga i den här frågan är att det spelar ingen roll om beslu-

tet avgörs i dag eller den 7 september. Reformen har införts, åtminstone här i sa-

len. Frågan är kanske oklar för ministrarna, hur det ska titulera sig när de inte är i 

lagtinget. Det kunde ha varit bra om vi hade avgjort det nu. Eftersom bordlägg-

ning har föreslagits till den 7 september, så understöder jag det förslaget. 

Talmannen 

Ledamoten Veronica Thörnroos, understödd av ledamoten Barbro Sundback har föreslagit 

bordläggning till plenum måndagen den 7 september. Lagtinget kommer att ta ställning till 

huruvida behandlingen ska fortsätta eller bordläggas. Talare på talarlistan kvarstår tills vi 

har fattat beslut. Kan lagtinget enhällighet för att ta beslut om bordläggning till den 7 sep-

tember? Jag uppfattar tystnaden som att lagtinget enhetligt omfattar bordläggning och 

bordläggningstiden. Ärendet bordläggs till den 7 september. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Utvecklingen av självstyrelsen ingår också benämningarna och vårt 

system att landskapsregeringen har ändrat sitt namn till regering. Vi vill gärna 

kunna använda ordet minister men det har stött på patrull i tidigare sammanhang 

p.g.a. behörighetskonflikter i enlighet med de relevanta riksmyndigheternas upp-

fattning. Jag har svårt att förstå hur man som ledamot Danne Sundman säger att 

de det har fel. Naturligtvis kan Högsta Domstolen ha fel och presidenten kan ha 

fel men det är de som gör bedömningarna. Det handlar om det tolkningssystem vi 

har av de perspektiv som finns på alla dessa tolkningar i på alla tolkningar, det är 

dem egentligen vi ska försöka manövrera i det systemet för att se hur vi ska kunna 

komma fram till resultat. All lagstiftning, allt det vi för fram innebär en risk. I det 

parlamentariska systemet ingår alla tolkningsinstanserna, inkl dem i riket, justi-

tiekansler, justitieombudsman, Högsta domstolen, grundlagsutskottet till viss del 

och presidenten. Då måste vi försöka göra den här bedömningen. Det är därför vi 

har lagberedning. Man försöker se på kontinuiteten i de här tolkningarna och se 

vad som är med möjligt. För mig i lagutskottet är det här är ingenting märkvär-

digt. Jag förstår egentligen inte den här debatten annat än att liberalerna har en 

pragmatisk utgångspunkt och försöker bedöma risker gentemot resultat. Vad jag 
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tycker är mycket märkligt är att lagtingsledamot Barbro Sundback, som har varit 

talman för Ålands lagting, hur det gick kan väl var och en bedöma det behöver vi 

inte blanda in, när hon sätter i gång ett anförande i en viktig sak och talar om att 

det är absurt, det är frågan om inkonsekvens, det är formalistiskt, det är inte seri-

öst och inte trovärdigt, listan är lång. Vad är det för samhällspolitik man bedriver 

på det sättet? När man riktar en salva mot Liberalerna i Ålands lagting för att vi 

ser på systemet på ett annat sätt. Vi vill väga risk och resultat. Det här är inte den 

enda frågan, det kommer hela tiden de här invektiven från bänken, att misstänk-

liggöra och försöka undergräva förtroendet för vårt politiska arbete. Det är väl 

ändå ut till samhället vi riktar oss, också i den här marginella frågan, som gäller 

terminologi. I lagutskottet bedömde vi, att det här är en del av vårt system. Ter-

minologin ska helst ingå i lag. Jag har sagt till talmanskonferensen att jag håller 

mig till lagen och benämningen ledamot, men vi använder minister i dagligt tal. 

Det är ingenting märkligt med det, det har använts i tidningarna länge. Jag tycker 

inte den här frågan är märklig. Det finns två olika vägar att gå, de vägar kan man 

välja utan att ösa en massa invektiv över Liberalerna och vicetalman Gunnar 

Jansson, som verkligen har försökt vara med och diskutera och argumentera i den 

här frågan. Jag tycker det finns all anledning att återgå till en sakordning som ett 

parlament är till för och som parlamentarismen ska bygga på, tack. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det var rysligt, tur att jag var inte var föremål för den här senare de-

len av kritiken till så stor del. Det svider ändå i skinnet bara av att höra om 

kollegor.  

Jag vill rätta ett sakfel. Lagtingsledamot Olof Erland säger jag har sagt att 

Högsta domstolen har haft fel i den här frågan. Högsta Domstolen har inte 

haft med det här att göra. Den enda tolkning av rättsläget som vi har fått är i 

samband med en regeringsproposition, där det handlar om att någon ensta-

ka jurist vid ett ministerium har gjort den här tolkningen. Det har inte varit 

föremål för tolkning i de instanser som nu ska tolka det. Om Högsta Domsto-

len har fel någon gång så är det faktiskt så att de ändå har rätt. Det har vi sett 

även i andra frågor, så är vårt rättssystem, de kan inte ha fel. Vi ska väl tro 

att den här frågan inte går till Högsta domstolen. Om den gör den, så får vi 

rätta oss därefter. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag uppfattade att ledamoten Danne Sundman talade om 

riksmyndigheterna, att det har fel. Det var det som jag citerade, om det inte 

inkluderar Högsta Domstolen så får vi väl utgå att de har rätt i sin bedöm-

ning. När det gäller min kritik, försökte jag föra den ner det till den nivå som 

kritiserades. Jag hoppas att jag inte riktigt kom så långt ner, men jag försök-

te i alla fall. 

Ltl Danne Sundman replik 

Herr talman! Jag ska inte kommentera nivån. Jag sade inte riksmyndighe-

terna, utan jag sade att det som kommer från Finland är inte alltid rätt. Där 

har man ett annat politiskt system, man har andra prioriteringar och andra 

huvudmän. Det är Finlands folk som röstar in de politikerna, och här är hös-

tas vi in av Ålands folk. Ibland är inte våra intressen samstämmiga då försö-

ker man argumentera. När en jurist i samband med en beredning av en pro-

position har skrivit det här så betyder det tydligen väldigt mycket för Libera-
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lerna och för lagtingsledamot Erland. För mig, som är betydligt säkrare på 

min sak, betyder det inte så mycket annat än att det står på ett papper. Jag 

tror nämligen inte att det förhåller sig så som det står i den där propositio-

nen. Men det visar sig när vi i september ska godkänna den här motionen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Uttrycket de har fel, det kan man hålla med om, men man måste ändå kon-

statera att när man för fram ett förslag är det andra som bedömer det. De 

bedömer det utifrån sina synpunkter. Då måste vi försöka argumentera på 

alla olika sätt. Vi ska bedöma om det som kallas ministrar i kyrkliga sam-

manhang, sacri ministerii kandidati, är något som är relevant för oss eller 

inte? Är det så att ministerbegreppet i riket är förbehållet någon annan enligt 

de lagar som finns? Gör man den bedömningen är det utifrån att man vill 

uppnå resultat men att man då ska väga risken. Det är bara det handlar om i 

de här olika tillvägagångssätten. Varför gör man det här valet så märkvärdigt 

och känsligt? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Det gläder mig att ledamot Olof Erland använder de ar-

gument som jag förde in i lagutskottet, att begreppet minister också används 

i kyrkliga sammanhang. Jag tror t o m att det hade en viss betydelse för hans 

ståndpunkt senare i frågan. Det som blev lite oklart det här resonemanget 

om landskapsregeringsledamot och minister, begreppet användning i lag-

tinget och överlag. I förra perioden kunde inte liberalerna acceptera att vi 

använde begreppet minister från talarstolen. Vad är det då som har skett? 

Vilken förändring har skett att liberalerna nu kan acceptera att man tilläm-

par begreppet utan stöd i lag? Förut har det varit väldigt viktigt att lag ska 

följas i de här frågorna. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag anser inte att den här frågan hör till saken. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tyckte ändå att det var ganska klart och framgick av ledamot Olof Er-

lands anförande, att det är fullkomligt legitimt att använda begreppet minis-

ter nu. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Legitimt kan ha betydelsen att det accepteras av allmänheten, 

accepteras av många. Det kan ha betydelsen att det är lagligt grundat. I den 

senare betydelsen är det inte lagligen legitimt. Däremot används det i dagligt 

tal och har använts i massmedia i många, många år. De får man väl tolka 

som man vill. Det har inte att göra med valet av väg att försöka få det här be-

greppet lagligen befäst. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till den 7 september 2009. 
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Föredras ytterligare för tredje behandling 

7 Lagutskottets betänkande nr 13/2008-2009 om parkeringsregler (FR 14/2008-2009) 
I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslagen. 

Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för antagande. 

Diskussion? Diskussionen är avslutad. 

Föreläggs det första lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje be-

handling antagit lagförslaget.  

Föreläggs det andra lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje be-

handling antagit lagförslaget.  

Lagförslagens tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lag-

tinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Enda behandling 

8 Finansutskottets betänkande nr 5/2008-2009 om förslag till första tilläggsbudget för år 
2009 (FR 15/2008-2009 jämte FM 70-84 och 86-97/2008-2009) 
Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid plenum den 1 juni. 

 Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna jämte detaljmoti-

veringar enligt huvudtitlar, därefter inkomsterna jämte detaljmotiveringar enligt avdelning-

ar, därefter betänkandets allmänna motivering och slutligen betänkandets klämmar. Kan 

förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Ht 42. Godkänd. 

Ht 43.  

Ltl Danne Sundman, understödd av ltl Roger Jansson, har föreslagit att det till betänkandet 

fogas en motivering under moment 43.25.67 Räntestöd och landskapsborgen för bostads-

produktion (F) med följande lydelse:  

"För att skapa förutsättningar för att räntestöd som subvention för produktion av hyresbo-

städer ska fungera regionalt på hela Åland och oavsett konjunktur revideras regelverket för 

landskapsborgen för dessa typer av lån så att garantier upp till 50 % kan beviljas av land-

skapsregeringen." 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans änd-

ringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag ber att talmannen ger order om att det ska ringa signal eftersom två 

centerpartister, ledamöterna Harry Jansson och Anders Englund tydligen inte har 

hört att det är omröstning. Vi följer proceduren som den ska vara.  

Talmannen 

Vi tar 10 sekunders paus. 
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Omröstningen verkställs. Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-

röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets be-

tänkande.  

Väcks ytterligare ändringsförslag under Ht 43? 

Ltl Danne Sundman, understödd av ltl Roger Jansson, föreslagit att motiveringen under 

moment 43.25.83 Bostadslån (R) ges följande tillägg:  

"Utskottet anser att landskapsregeringen snarast ska se över gällande lagstiftning och däref-

ter till lagtinget lämna förslag på lagstiftning som ger goda möjligheter att på ett enkelt sätt 

avyttra de bostäder som producerats med av landskapsregeringen beviljade bostadslån."   

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans änd-

ringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

 Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för 

ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.  

Väcks ytterligare ändringsförslag under Ht 43? 

 

Lagtingsledamot Camilla Gunell understödd av ltl Jörgen Strand har föreslagit att motiver-

ingen under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelse-

gården (R) utgår.  

Talmannen 

Är redogörelsen är riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De 

som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Camilla Gunell änd-

ringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

 Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för 

ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.  

 

Ht 44. Godkänd.  

 

Ht 45.  

Ltl Danne Sundman, understödd av ltl Roger Jansson har föreslagit att det till betänkandet 

fogas en motivering under moment 45.50.20 enligt följande:  

"Tjänsten indras efter att ombudsmannafunktionerna i förvaltningen sammanförts till 

en enhet." 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundmans 

förslag röstar nej.  

Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej-rösterna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har så-

lunda omfattat finansutskottets förslag. 

Ht 46. 

Ltl Camilla Gunell, understödd av ltl Barbro Sundback har föreslagit att det till betänkandet 

fogas en motivering under moment 46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsut-

gifter (VR) enligt följande:  
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"Landskapsregeringen omförhandlar utbildningsavtalet med Högskolan på Åland i syfte att i 

samråd med Högskolan överenskomma om tydliga prioriteringar för att möjliggöra att inbe-

sparingen görs på ett för verksamheten och ett för samhällets utbildningsbehov lämpligt 

sätt." 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Camilla Gunells för-

slag röstar nej.  

Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej rösterna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har så-

lunda omfattat finansutskottets förslag.  

Väcks ytterligare ändringsförslag under Ht 46? Huvudtitel 46 är därmed godkänd.  

 

Ht 47. Godkänd. 

 

Ht 48.  

Ltl Danne Sundman, understödd av ltl Jörgen Strand har föreslagit att motiveringen un-

der moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) ges följande tillägg i en-

lighet med finansmotion nr 81: "Landskapsregeringen ges i uppdrag att förbereda en drifts-

privatisering av linjen Åva-Jurmo."  

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundmans 

förslag röstar nej.  

Ltl Roger Jansson 

Talman! Jag föreslår öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer sålunda att verkställas. Jag begär ledamöterna 

Eklöw och Aaltonen att biträda.  

Ja för finansutskottets förslag och nej för ltl Sundmans ändrings förslag. Namnupprop.  

Majoritet för ja. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag. 

Väcks ytterligare ändringsförslag under Ht 48? 

 

Ltl Danne Sundman, understödd av ltl Jörgen Strand har föreslagit att motiveringen un-

der moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) ges följande tillägg i en-

lighet med finansmotion nr 82:  

"Landskapsregeringen ges i uppdrag att förbereda en driftsprivatisering av Föglölinjen." 

 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundmans 

förslag röstar nej.  
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Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag föreslår öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer sålunda att verkställas. Jag begär ledamöterna 

Dahl och Gunell att biträda.  

Ja för finansutskottets förslag och nej för ltl Sundmans ändrings förslag. Namnupprop. 

Majoritet för ja. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag. 

Väcks ytterligare ändringsförslag under Ht 48? 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag hade tänkt föreslå att anslaget under moment 48.20.20 skulle 

dras med ytterligare 100 000 euro men jag tvingas avstå mot bakgrund av de be-

slut lagtinget just tog.  

Talmannen 

Utgifterna är därmed godkända. 

Föreläggs inkomsterna jämte detaljmotiveringar för godkännande enligt avdelningar.  

  

Avd. 32 Godkänd.  

Avd. 34 Godkänd.  

Avd. 35 Godkänd. 

Avd. 36 Godkänd. 

Avd. 37 

Ltl Danne Sundman understödd av ltl Fredrik Karlström har föreslagits att det till betän-

kandet fogas en motivering under moment 37.52.20 enligt följande:  

"Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att efter ett öppet förfarande arrendera ut 

Grelsby Kungsgårds (RNr 2:27) marker på så lång tid att inteckning kan sökas för arren-

deavtalets bestånd. I arrendet kan även ingå produktionsbyggnaderna och mangårdsbygg-

naden. Markområdena kan arrenderas ut som helhet eller i delar och arrendetagare kan 

bjuda arrende i pengar eller markområde i arrendebyte. Värdet av eventuellt markområde 

som erbjuds i utbyte fastställs av oberoende värderare. Vattenområden ingår inte. De od-

lingsbara områdena ska användas som jordbruksmark, i övrigt ska områdena användas för 

kommersiellt eller allmännyttigt ändamål."   

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundmans 

förslag röstar nej.  

 

Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej rösterna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har så-

lunda omfattat finansutskottets förslag. 

  

Avd. 38 Godkänd.  

Avd. 39 Godkänd.  
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Talmannen 

Inkomsterna är därmed godkända.  

Föreläggs allmänna motiveringen.  

 

Ltl Danne Sundman understödd av ltl Jörgen Strand har föreslagits att följande tilläggs görs 

under allmänna motiveringen under den nya rubriken STIMULANSÅTGÄRDER: "Land-

skapsregeringen återkommer under året med förslag på hur samhällets produktion av väl-

färdstjänster generellt kan avregleras för att skapa en marknad för nya företag inom väl-

färdsbranschen. Samtidigt tas tydliga regler fram för uppföljning och utvärdering av kvalitén 

på dessa tjänster. Denna bransch är sysselsättningsmässigt kvinnodominerad varför detta är 

en av de viktigaste åtgärderna för att gynna kvinnors företagande." 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundman 

förslag röstar nej.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag ber om att få öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer sålunda att verkställas. Jag begär ledamöterna 

Sjölund och Sundback att biträda.  

Ja för finansutskottets förslag och nej för ltl Sundmans ändrings förslag. Namnupprop. 

Majoritet för ja. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag 

Väcks ytterligare förslag under den allmänna motiveringen?  

 

Ltl Danne Sundman understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagits att följande stycke till-

fogas allmänna motiveringen under rubriken Den åländska ekonomin:  

"Landskapsregeringen ska i budgetförslaget för 2010 komma med förslag på nya budgetra-

mar så att det ackumulerade underskottet t.o.m. år 2012 om möjligt nedbringas till 50 mil-

joner euro". 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundman 

förslag röstar nej.  

Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej rösterna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har så-

lunda omfattat finansutskottets förslag. 

Väcks ytterligare förslag under den allmänna motiveringen? 

 

Ltl Danne Sundman understödd av ltl Fredrik Karlström har föreslagits att följande stycke 

tillfogas allmänna motiveringen under den nya rubriken Lagtinget:  

"Inför beredningen av budgeten för 2010 bör åtgärder vidtas för att sänka kostnadsanslaget 

för lagtinget i motsvarande mån som den totala budgetomslutningen. Ett sätt att nedbringa 

kostnaden är att sänka lagtingsledamöternas arvode så länge det råder ett underskott i land-

skapsbudgeten." 
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Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundmans 

förslag röstar nej.  

Ltl Mika Nordberg 

Jag föreslår öppen omröstning.  

Ltl Danne Sundman 

Jag ber att få understöda öppen omröstning och påminna om ljudsignalen då yt-

terligare en centerpartist verkar ha försvunnit.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer sålunda att verkställas. Jag begär ledamöterna 

Gun Carlsson och Roger Jansson att biträda.  

Ja för finansutskottets förslag och nej för ltl Sundmans ändrings förslag. Namnupprop. 

Majoritet för ja. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag 

Väcks ytterligare förslag under den allmänna motiveringen?  

 

Ltl Danne Sundman understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagits att följande stycke till-

fogas allmänna motiveringen under en ny rubrik Ålands Radio och TV Ab:  

"Det etermediapolitiska programmet revideras och Ålands Radio och TV Ab ges tydliga di-

rektiv om hur verksamheten bör omprioriteras och effektiviseras för att uppnå betydande 

inbesparingar. Återutsändningen i landskapet av svensk radio och TV ska garanteras." 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundmans 

förslag röstar nej.  

Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej rösterna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har så-

lunda omfattat finansutskottets förslag. 

Väcks ytterligare förslag under den allmänna motiveringen?  

 

Ltl Danne Sundman understödd av vtm Gun-Mari Lindholm har föreslagits att följande text 

införs i den allmänna motiveringen under en ny rubrik Skrotbilspremie:  

"Den tillfälliga åtgärden med miljöbilspremie föreslås avslutad. Skrotningspremien bibe-

hålls i syfte att stimulera till en strukturell förnyelse av fordonsbeståndet på Åland till för-

mån för miljö och trafiksäkerhet. Landskapsregeringen återkommer i samband med kom-

mande tilläggsbudget med förslag till hur premien ytterligare kan utvecklas för att uppnå 

avsedd effekt.” 

 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Danne Sundmans 

förslag röstar nej.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag ber om att få öppen omröstning.  
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Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer sålunda att verkställas. Jag begär ledamöterna 

Jörgen Strand och Henry Lindström att biträda.  

Ja för finansutskottets förslag och nej för ltl Sundmans ändrings förslag. Namnupprop. Ma-

joritet för ja. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag 

Väcks ytterligare förslag under den allmänna motiveringen?  

 

Ltl Camilla Gunell understödd av ltl Roger Jansson har föreslagits att följande tillägg under 

rubriken Pensionsfonden:  

"Landskapet återgår i budgeten för 2010 till ett uttag på max 50 % eller mindre av pensions-

utgifterna ur pensionsfonden i syfte att stärka fondkapitalet och kompensera det bortfall 

som lågkonjunktur och minskade premieinbetalningar förorsakar." 

Talmannen 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som 

röstar för finansutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Camilla Gunells för-

slag röstar nej.  

Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej rösterna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har så-

lunda omfattat finansutskottets förslag. 

Talmannen 

Föreläggs betänkandets klämmar.  

Föreläggs den första klämmen. Godkänd.  

Föreläggs den andra klämmen. Godkänd.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

  

 Enda behandling 

9 Finansutskottets betänkande nr 6/2008-2009 angående landskapsgaranti till säkerhet 
för lån till Kraftnät Åland Ab (FR 21/2008-2009) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Finansutskottet fick i fredags två framställningar. Den första 

gäller nr 20, förslag till syfte att säkerställa landskapets reservkraftförsörjning, 

samt nr 21 den som vi ska behandla här, landskapsgaranti till säkerhet för lån till 

Kraftnät Åland Ab. Den första jag nämnde, fordrar en längre tids behandling. Den 

andra lyckades vi klara ut här i måndags. 

Ålands stamnätsbolag, Kraftnät Åland ska under 2009-2010 bl.a. bygga ut 

Tingsbacka och Senneby el-stationer, bygga ut Sottunga el-station samt göra inve-

steringar i ledningsnätet. För att kunna klara finansieringen av nybyggnads- och 

ombyggnadsprojekten är Kraftnät Åland Ab i behov av att teckna nya lån. 

Landskapsregeringen föreslår att Kraftnät Åland Ab beviljas en landskapsga-

ranti såsom proprieborgen utan mot säkerhet, uppgående till 2,3 miljoner euro, 

utöver av lagtinget godkända garantibelopp. Man förslår att garantierna beviljas 

för lån som upptas före 31.12.2010. 

Finansutskottet omfattar enhälligt landskapsregeringens förslag, tack. 
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Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar.  

I detaljbehandlingen föreläggs betänkandets båda klämmar var för sig och därefter dess mo-

tivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

 Föreläggs betänkandets första kläm. Klämmen godkänd.  

Föreläggs betänkandets andra kläm. Godkänd.  

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

 
Föredras 

10 Landskapsregeringens svar med anledning av lagtingsledamoten Barbro Sundbacks 
enkla fråga om inflytande i finansfrågor (EF 19/2008-2009) 
Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lant-

rådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med anledning av 

svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, 

vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan 

rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden 

samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Barbro Sundback.     

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! I samband med finansminister Jyrki Katainens besök på Åland 

utlovade finansministern att Ålands inflytande över frågor som rör beskattning 

och andra viktiga ekonomiska omständigheter skulle förbättras och att samarbets-

formerna skulle systematiseras så att det kan användas oavsett om tjänstemän el-

ler politiker byts ut. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande 

medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka krav på inflytande och 

samarbete har landskapsregeringen på finansministeriet i Helsingfors med anled-

ning av finansminister Katainens uttalanden i offentligheten? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Om man ska komma framåt i politiken och uppnå resultat i reella 

frågor gäller det att man har ett samarbete som är fungerande. Som frågeställaren 

relativt klart säger, också det som finansminister Katainen sade, är det viktigt att 

man systematiserar samarbetet så att inte framtida samarbete ska vara beroende 

av tidigare personrelationer. Därför var en kärna i den diskussion vi hade med fi-

nansministern för dryga två veckor sedan. 

Så som finansminister Katainen har sagt i media och i samband med presskon-

ferensen är nu den gemensamma avsikten mellan landskapsregeringen och fi-

nansministeriet, regeringen i Helsingfors, att vi till den här delen ska systematise-

ra samarbete i skatte- och ekonomiska frågor, som är viktiga för oss. Att arbetet 

kan fortgå oberoende vem som besitter respektive post. 

Det här är system delen vad gäller inflytandefrågorna. Vi förde givetvis fram de 

reella sakfrågor som berör Åland i förhållande till skattefrågor. Situationen med 

återflyttande pensionärer är problematisk för oss. Vi har en stor flyttningsrörelse 
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som bäst, det är närmast pensionärer från Sverige flyttar tillbaka till Åland. Skat-

tepolitiken som förs nu, med de avtal som finns, är inte tillfredsställande med 

åländska ögon. De återflyttande pensionärerna betalar största delen av sin skatt 

fortfarande till Sverige. 

Sen har vi situationen med sjömän, rederier har flaggat ut sina fartyg. Av den 

skatt som dessa sjömän betalar går alltför stor del till Sverige, sett ur åländska 

ögon. Det är ett problem som bör lösas. 

Sedan har vi också frågan med säsongspersonal som tillfälligt jobbar på Åland. 

Det är inte förmånligt att i säsongsform jobba på Åland. 

Vi har diskuterat systematiken, där är vi eniga om att vi ska lösa den. Arbetet 

pågår där vi ska forma systemet så att det inte är beroende av mig som person, 

landskapsregeringen eller finansministern Katainen. Vi har även diskuterat de 

sakfrågor som vi behöver få lösning på i systemet. 

Systemet ska innefatta delar i nationell beredning av skattefrågor, men också 

frågor som berör oss ska vi kunna diskutera och föra fram våra argument också på 

nordisk nivå, båda delar behövs. Ingendera kan uteslutas, båda behövs. 

Därutöver hade vi på agendan frågan om klumpsumman. Vi enades om att på 

resp. håll, för att till slut sammanföras synpunkterna om klumpsummans utveck-

ling på, ska följa de stadganden som angavs i samband med att självstyrelselags-

förändringen togs som ledde till klumpsummesystemet, där man säger att man 

regelbundet ska utvärdera systemet. Det ska nu göras för att se om det finns orsak 

till förändring. Vi har i samband med det sagt att vi under hösten kommer att föra 

skattediskussion i lagtinget, varefter vi till finansministern kommer att föra fram 

de synpunkter som lagtinget kommer att ha i de frågorna. De ska införlivas i den 

här ekonomiska diskussionen. 

Vi har också fört fram behovet av en bra tonnageskatt, liksom en finansiering 

av en likströmsförbindelse till Finland, tack. 

Ltl Barbro Sundback 

Jag får tacka för svaret. Stora delar ju sådant som är bekant och känt från media. 

Jag hade ändå förväntat mig att regeringen och ledamot Perämaa skulle ha haft 

lite mera konkreta förslag på hur systemet ska se ut. Vilka platser? På vilket sätt 

ska man påverka den finländska beredningen i de här frågorna? Jag tyckte att det 

var en generös invit från Katainens sida. Jag är lite besviken över att ledamot Pe-

rämaa inte har mera att komma med. Är det så att man gör anspråk på att sitta 

med i någon av finansministeriets ämbetsmannakommittéer? Hur blir det med 

den nordiska skattedelegationen som egentligen inte finns? Det var högt priorite-

rat för finansministern att få vara med i de här nordiska sammankomsterna. 

Hur ska landskapsregeringen få fram sin ståndpunkt inom finansministeriet? 

Hur tänker man sig representation i de nordiska sammanhangen i de här frågor-

na? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Vår strategi bereds som bäst. Vi kommer att ha våra synpunkter och 

önskemål om upplägget med oss till förhandlingarna till finansministeriet, som vi 

har kommit överens om att ska genomföras och snart kommer att göras, då vi 

gemensamt utformar de här. Därför kan man inte överlämna en kravlista på det 

viset. Det är en gemensam diskussion, utifrån en positiv politisk inställning från 

finansminister Katainen, som ska leda fram till det här. 
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Givetvis är det så att på nationell nivå måste vi kunna delta i de skattediskus-

sioner som sker där. Om vi ska ha framgång måste vi lyckas övertyga nationen om 

att det som är bra för Åland också är bra för Finland, så att man sen kan driva frå-

gan vidare på nordisk nivå. 

När det gäller sådana frågor som är viktiga för oss, där vi också får Finland att 

driva de frågor för vår del, ska vår sakkunskap ska synas via vår egen representa-

tion när de nordiska tjänstemännen träffas. 

Det är korrekt som sägs, det finns ingen formell nordisk dubbelbeskattnings-

grupp. Det finns ändå ett nordiskt samarbete, tjänstemän som träffas på den ni-

vån. Det finns inte en tillsatt grupp som ska jobba med frågor under en viss tid, 

utan bemanningen kan byta. Det oaktat så träffas ju personerna och också en 

ålänning ska kunna vara med när det berör åländska frågor.  

Vi har bilden rätt klar för oss. Vi kommer att systematisera det här arbetet till-

sammans med finansministeriet. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker det börjar bli mer och mer ett mönster att vi inte får klara 

besked vad regeringen vill och vilka anspråk man gör t ex i det här samarbetet 

från åländsk sida. När man sätter sig ner och gemensamt ska diskutera måste 

man ha en uppfattning om vad det är man vill och vart man vill nå. Det blir mer 

och mer så, åtminstone från liberalt håll, att man sitter i famnen på regeringen i 

Helsingfors eller på myndigheterna. Man är så rädd att ha egna åsikter och krav, 

för att de kanske inte blir mottagna i den form man önskar sig. Det är trevligt att 

finansministern nu insett att det inte finns en samarbetsdelegation. Det var ju ett 

tydligt krav tidigare. Det känns inte som om det här skulle leda till något systema-

tiskt och stabilt. Den finländska förvaltningen är känd för den helst agerar under 

lag och inte under några lösa överenskommelser uttalade på besök i Mariehamn. 

Jag hoppas att det inte är så, men så har det visat sig t ex i den här talerättsfrågan. 

Jag vill inte säga att jag misstror finansministern, men jag är illa rädd för att det 

blir väl som Katainen vill, om inte regeringen har egna krav och önskemål. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Om det blir som Katainen ville så är det en bra sak. Finansminister Katainen har, 

efter politiska diskussioner just med den här regeringen som ledamoten Sundback 

säger att inte uppnår någonting, sagt att vi ska systematisera det här samarbetet 

så att ålänningarnas röst också ska höras i nordiska sammanhang och i reella frå-

gor. Det som förvånar mig allra mest, det förvånade också reportrar i samband 

med en presskonferens som vi hade, var att sådant här arbete aldrig har utförts 

förut, att systematisera det här arbetet. Det är lätt för ledamoten Sundback att kri-

tisera den här regeringen för att man försöker uppnå något. Vi ska komma ihåg 

att det är från en noll situation vi försöker uppnå det här. Nu är vi på väg att nå 

resultat. Det kan väl hända att det har saknats tidigare ansträngningar att nå den 

situationen att systematisera ett skattesamarbete för att uppnå framgång i för 

Åland viktiga frågor. Det har inte funnits tidigare, nu är det på väg att skapas ett 

system där det finns möjligheter att arbeta med frågorna. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 



  

912 

 
Föredras ytterligare 

11 Landskapsregeringens svar med anledning av vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga om 
tryggande av ålänningars möjligheter till högskolestudier i Sverige (EF 20/2008-2009) 
För svaret på denna fråga gäller samma procedur som vid föregående ärende. 

Ordet ges först till vice talman Gun-Mari Lindholm.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Tack talman! En klar majoritet av åländska högskolestuderande bedriver sina 

studier i Sverige bl.a. på grund av att den utbildning som erbjuds där är det 

svenskspråkiga alternativet på många områden. För tryggandet av Åland som ett 

enspråkigt svenskt och livskraftigt samhälle är det ytterst viktigt att ålänningar 

fortsättningsvis har goda möjligheter till högre utbildning i Sverige som ända se-

dan självstyrelsens tillkomst har ett särskilt ansvar för att bevara det svenska 

språket, kulturen och sedvänjorna på Åland. Enligt uppgift kommer tillträdesreg-

lerna till svensk högskola att förändras från och med höstterminen 2010. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande 

medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka åtgärder vidtar land-

skapsregeringen för att trygga goda möjligheter till högskolestudier i Sverige för 

ålänningar? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Vicetalman Lindholm tar upp en mycket, mycket viktig fråga. Jag 

kan försäkra att landskapsregeringen ser det här som en avgörande fråga för vår 

kunskapsnivå i landskapet. Vi prioriterar frågan och engagerar oss väldigt mycket 

i den. 

Det är sant som det står i frågeställarens dokument här att svenska regeringen 

går in för förändrade antagningsregler fr.o.m. hösten 2010. I och med det införs 

det nya antagningsregler som grundar sig på antagning via betyg, högskoleprov 

och direkt antagning från resp. högskola. Möjligheten att söka via högskoleprovet 

bli oförändrad, det är precis lika som tidigare. Man förutspår även att möjligheten 

för högskolor kommer att öka att t ex via inträdesförhör ta in studerande direkt, 

Den stora förändringen är antagning på basen av betyg, där betygsgruppen kom-

mer att delas in i kvoter, där utländska betyg hänförs till en särskild kvot. Till 

samma kvot som de utländska betygen kommer man också att hänföra svenska 

betyg i från Europa skolor och IB examen. 

Omräkningsskalorna för åländsk del föreslås vara samma som nu, alltså man 

räknar om betygen på samma sätt som man gör nu, men man föreslår att hänföra 

dem till utlandskvoten. Orsaken till att en utlandskvot införs är att meritvärde-

ringssystem införs beträffande de svenska betygen. Regeringen har gjort den be-

dömningen att det blir svårt att rättvist meritvärdera de utländska betygen. 

Det är svårt för landskapsregeringen att göra en uppskattning av konsekven-

serna av den här förändringen. En möjlig konsekvens kan vara att det blir svårare 

att komma in, om man väljer att söka direkt på betyg, särskilt om kvoten blir liten. 

Det blir i alla fall mera ovisst eftersom det bli svårt att veta hur många utländska 

studerande som kommer att attraheras av olika utbildningar varje år. Som läget 

har varit nu, har man kunnat förutspå ganska väl chanserna för att bli antagen till 

ett visst studieprogram. 
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Den nuvarande landskapsregeringen tillträdde i november 2007. Den här frå-

gan har, sedan tredje dagen, kontinuerligt varit på agendan. Olika insatser har 

gjorts för att alla tänkbara instanser, tjänstemän och politiker ska få kunskap om 

och inse vilken avgörande betydelse tillträdet till det svenska högskolesystemet 

har för den åländska bildningsnivån. Vi har från åländsk sida, i de flesta alterna-

tiv, inte någon annan möjlighet att studera på svenska än i Sverige. Detta i jämfö-

relse med t ex en dansk studerande som vill studera juridik i Uppsala i stället för 

Köpenhamn, där man valt ett utländsk alternativ i stället för ett nationellt. 

Efter varje kontakt och påtryckning från Ålands landskapsregering har förbätt-

ringar gjorts för åländska studerande inom utlandskvoten. Departementet ser 

över kvotgränserna för att minska de ev. negativa konsekvenserna. Man har för-

pliktat sig om att öka de här kvoterna. I det senaste förslaget har man kommit 

med att kunskaper i svenska, om det sedan är svenska som modersmål eller 

svenska som språk har vi inte riktigt fått klarhet i, ska ge tilläggspoäng. 

Landskapsregeringen låter sig inte nöja sig med detta. Landskapsregeringen 

har 6 november 2008 anhållit om undantag från utlandskvoten. Parallellt med 

undantagsanhållan har insatser gjorts för att bereda vägen för att den svenska re-

geringen ska ta ett positivt beslut. 

Vi har således anhållit om ett undantag och håller fortsatt intensiva kontakter 

med regeringen och myndigheten och vidhåller att våra sökanden borde beaktas 

som de svenska sökandena. 

En arbetsgrupp har tillsatts, efter att vi hade en diskussion under ett nordiskt 

möte senaste höst med samtliga svenska ministrar som var närvarande. Denna 

arbetsgrupp ska se hur detta ska kunna skötas, hur de åländska betygen skulle 

kunna passa in i det svenska systemet i praktiken. Till vår besvikelse har denna 

grupp inte haft ett enda formellt möte ännu, utan bara telefonkontakter och oftast 

på vårt initiativ. Det är någonting som vi är besvikna över och vi har också fram-

fört vår besvikelse och synpunkter på det. Nu har man lovat att man ska titta vida-

re på det här. 

Landskapet har således anhållit om att departementet skulle verka för att 

åländska betyg kunde jämställas med betyg från svensk gymnasieskola och där-

med ingå i ett system för meritvärdering. Landskapsregeringen har även informe-

rat om det åländska utbildningssystemet och särskilda villkor för Åland och för-

hållanden. Landskapsregeringen har riktat sig till departementet i sina skrivelser. 

Vi har tagit direkta kontakter med tjänstemän, vi har tagit direkta kontakter med 

politiker, vi har tagit diplomatiska kontakter samt tagit olika kontakter inom det 

Nordiska Ministerrådet. 

Den svenska regeringen har hävdat att det förändrade systemet strider mot den 

första paragrafen i den nordiska överenskommelse om tillträde till högre utbild-

ning som stadgar tillträde på likvärdiga grunder. 

Landskapsregeringen har även i kontakterna hävdat Sveriges särskilda ansvar 

för att trygga det svenska språkets ställning på Åland, samt Sveriges möjligheter 

att få åländska studerande att kunna studera på modersmålet. 

Från åländsk sida har vi i det närmaste varje vecka haft olika kontakter. Vår 

anhållan om undantag bereds nu som bäst inom den svenska regeringen. Vi för-

väntar oss att ett delbeslut inom en inte alltför lång framtid, inom de närmaste 

par tre veckorna var det besked jag fick i förrgår kväll, när jag hade kontakt dit. 

För två veckor sedan lämnade jag också för in ett förtydligande på vad det är jag 

skulle vilja diskutera med högskoleminister Leijonborg. Man vet att det är ange-

lägna om att få en direktkontakt. Jag tycker det är viktigt att vi borde ha den här 
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direkta kontakten innan den svenska regeringen fattar sitt beslut. Det hoppas jag 

att man tar hänsyn till. 

Jag hoppas nu att den här arbetsgruppen ska få jobba i ett snabbt tempo och 

inse att det kommer att fungera bra, därför att hittills inom Högskoleverket har 

man enorma kunskaper om det åländska systemet. Det har fungerat alldeles ut-

märkt att värdera det i förhållande till det svenska högskolesystemet hittills. Vi ser 

inte, från åländsk sida, något hinder för att vi inte skulle kunna vara med i det 

svenska meritvärderingssystemet. Vi konstaterar i våra kontakter till politikerna 

att det handlar om ett politiskt beslut egentligen. 

Jag är mindre angelägen om att få ett snabbt beslut, om risken är att vi får ett 

nej. Hellre får det ta lite längre tid, att man tar tid på sig och verkligen fördjupar 

sig i det, så att vi får ett välgenomtänkt och förhoppningsvis ett ja. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Tack talman! Det är väldigt viktigt för våra ungdomar som ska börja studera att 

man fritt kan välja studieort. Debatten som har varit i media, den vill jag inte skri-

va under där bl.a. landshövdingen har gått ut och sagt att det är väldigt viktigt att 

man ska studera i Finland för att erhålla tillräckliga kunskaper i både språk och 

kultur ifrån den finska sidan. Jag ser det som vår yttersta uppgift att underlätta 

för ungdomarnas val. Ytterst är det här ett ansvar som åligger undervisningsmi-

nistern. Jag är säker på att man från tjänstemannahåll har gjort vad man har möj-

lighet att göra. Den uppgiften har vi också fått från självstyrelsepolitiska nämn-

den, när vi har diskuterat det här i samband med landskapsregeringens berättelse. 

Det jag skulle vilja veta är, vilka direkta politiska kontakter ministern har haft 

med politiker på tillräckligt hög nivå, motsvarande nivå som minister Lundberg 

har här hos oss. Vilka har de konkreta kontakterna varit i Sverige? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag har sammankallat till ett möte i Helsingfors, vi hade utbild-

ningsministermöte senaste höst. I det mötet deltog skolminister Jan Björklund, 

kulturministern och Lars Leijonborgs politiska närmaste medarbetare, där ingick 

också en jurist som skulle redogöra för eventuella problem kring den här frågan. 

Lars Leijonborg var inte närvarande vid mötet, han var upptagen på annat håll. 

Direkt efter Helsingforsmötet kontaktade jag Lars Leijonborgs kansli för att också 

anhålla om ett möte med honom. Resultatet från mötet med skolministern Jan 

Björklund och kulturministern ledde till att man svarade från Leijonborgs kansli 

att det inte behövs någon kontakt med Leijonborg, för det här ska vi klara ändå. Vi 

tillsätter en arbetsgrupp för att reda ut vilka problem det ev. finns som borde lösas 

för att det här ska kunna genomföras. 

Efter det har processen gått vidare. Man har hittat bekymmer med IB skolor, 

man har lite problem Europa skolan o.s.v. Vi tycker inte det är relevant att föra in 

det i den här frågan. Vi måste komma ihåg att vi inte har någon beslutanderätt i 

den här frågan. Vi kan påverka och driva på allt vad vi kan. Därför har jag på nytt 

tagit kontakt med Lars Leijonborg. Jag passade också på att lyfta den här frågan 

när Yanko Sabuni var här, eftersom hon hör till samma parti som Lars Leijonborg. 

Redan dagen efter fick jag ett samtal från Lars Leijonborgs kanslichef som ville ha 

ytterligare lite bakgrundsmaterial för att sedan återkomma med ett förslag till da-

tum när skulle kunna träffas. Det här var för 2-3 veckor sedan, jag väntar nu på 

inbjudan. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm  

Tack, herr talman! Jag tycker att det är väsentligt att få den informationen vilka 

politiska kontakter som har förts vad beträffar det här särskilda ärendet. Jag tror 

att det finns en förståelse om man kommer tillräckligt högt upp på politisk nivå. 

Jag har själv, i olika sammanhang, diskuterat frågan med politiker i Sverige. Man 

har ett oerhört stort intresse för att diskutera det här. Lundberg säger att man se-

naste höst hade en träff som inte ledde till något. Efter det fick vi en redogörelse 

om att man ev. ska ha det om ett par tre veckor. Arbetsgruppen har inte haft ett 

enda möte. Enligt mitt sätt att se det, har man tyvärr inte lagt tillräckligt med krut 

på det här ärendet. Jag kan informera om vi har tagit upp det här i självstyrelse-

politiska nämnden. Där har en enhällig nämnd gått in för att vi också ska hålla, på 

den här parlamentariska nivån, ett möte med utbildningsutskottet i Sveriges Riks-

dag. Jag bekräftat att det är på rätt nivå av Nordiska Rådets ordförande Sinikka 

Bohlin när jag tog upp den här frågan med henne idag. Hon föreslog hur man 

borde gå till väga. Jag tycker inte att det ska vara särskilt svårt att göra en resa 

västerut. Nu hoppas jag verkligen att minister Lundberg tar sig den här tiden med 

en resa västerut också. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag vet inte om vicetalman Lindholm lyssnar på vad som sägs? Vi 

har haft otaliga diskussioner och politiskt är det här klarerat. Problemet för de 

svenska politikerna är att få Högskoleverket, att som en fristående myndighet, 

göra såsom man politiskt till oss säger att man tycker. Vi måste trycka på att det 

inte finns några problem. Högskoleverket ser ett bekymmer i att kunna meritvär-

dera. Vi måste övertyga dem om att de bekymren inte finns. Jag upplever det, pre-

cis som vicetalman Lindholm, att det finns en stor förståelse och det finns också 

ett intresse för att komma till mötes i de här frågorna. Jag är bekymrad över att 

man lyfter fram IB skolan, jag är bekymrad över att man lyfter fram Europa sko-

lan och jämför den med det åländska skolsystemet. Även om jag har fått ett löfte 

redan från Leijonborgs kabinett att det här inte är något bekymmer att de nu ska 

tillsätta en arbetsgrupp så har det ändå tydligen kommit en spärr från Högskole-

verket. Jag tror att jag har haft ungefär tio diskussioner under den här tiden.  

Inte är det ju någon idé att jag kommer till Stockholm före Leijonborg sitter på 

plats. Det tror jag att vicetalman Lindholm också håller med om. Därför har jag 

ytterligare en gång sagt, eftersom inte frågan har avancerat, att jag vill träffa ho-

nom på nytt. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 

Remiss efter bordläggning 

12 Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ett pensionstillägg (HM 35/2008-
2009) 
Ärendet bordlades den 29.4.2009 då beslut fattades om remiss till social- och miljöutskot-

tet.  

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag får väl rikta mig till herr talman och de få som är kvar. Det är en 

gammal fråga som socialdemokraterna tar upp, om det debatterade pensionstill-



  

916 

lägget som alla så varmt talade för inför senaste val. För någon vecka sedan med-

delade ansvariga ministern att man har ett nytt förslag och en lagändring på gång. 

Ministern är inte här nu så det blir ingen diskussion om det här. Vi har också tidi-

gare fått utfästelser att vi skulle få vara med och diskutera den här frågan men det 

har tydligen inte varit något intresse för det.  

I samband med tiden för hemställningsmotioner har vi kommit med ett förslag. 

Det finns säkert flera förslag om hur man kunde lösa den här frågan inom ramen 

för vår lagstiftningsbehörighet. Social- och miljöutskottet får då ytterligare syn-

punkter på den här frågan.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet är remitterat till social- och miljöutskot-

tet. 

 

Remiss 

13 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om integration av inflyttare (HM 
25/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Camilla Gunell 

Tack, herr talman! Det här är en motion som jag hade hoppats att jag inte skulle 

behöva skriva.  

Det har gjorts många utfästelser från landskapsregeringens sida att man skulle 

gå vidare med det arbetet som den tidigare regeringen jobbade fram, nämligen en 

färdplan, ett betänkande kring, hur man skulle jobba med de integrationspolitiska 

frågorna. Jag var själv med i den politiska grupp som satt vid sidan av, som rådgi-

vande för det här arbetet. Gruppen leddes av Lasse Karlsson. De gav ett mycket 

bra betänkande, som blev färdigt i slutet av 2007, med väldigt konkreta åtgärder 

för vad som borde göras för integrationen av nya ålänningar.  

Framförallt var det att få fram ett baspaket med grundläggande information 

som bör ges ut på olika språk, där man skulle få den grundläggande information 

man behöver om hur vårt samhälle fungerar. Vidare diskuterades det också en in-

fopunkt i form av ett medborgarkontor som skulle hjälpa personer vidare i kon-

takten med olika myndigheter. 

Landskapsregeringen har, sedan 2007 när man kom med budgeten 2008, skri-

vit rätt mycket om vad man avser att göra i den här frågan. Man förslår en hand-

bok med information och bas informationsmaterial, de åtgärder som den här ar-

betsgruppen förslog. Man förslog också arbetet med valideringen och tillräckliga 

resurser för undervisning i svenska. Det här kom då i samband med budgeten 

2008. Man förslog vidare i tilläggsbudgeten för 2008 att man skulle konkretisera 

arbetet i en åtgärdsplan. Man kom också fram till den 7 juli 2008 att man skulle 

tillsätta en integrationssamordnare. Den tjänsten skulle delvis finansieras med 

EU-medel.  

Så här har det varit, man har lovat det ena och det andra och gjort vissa ansat-

ser i det här arbetet. Hittills har jag inte sett några resultat på det här området, 

överhuvudtaget. 

Nu i tilläggsbudgeten för 2009, konstaterar vi att den här samordnaruppgiften 

skjuts fram. Det är i det här skedet oklart hur frågan kommer att hanteras fram-
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över. Det vore väl skäl att de landskapregeringsledamöter som är här kanske kun-

de ge en lägesbeskrivning? Vad har konkret hänt gällande integrationsarbetet un-

der de här åren? Trots, finanskris och annat så måste man ändå se det här som ett 

nytt politikområde, ett mycket väsentligt sådant. Att man trots allt går vidare med 

integrationsfrågan eftersom den är avgörande för vårt kommande arbetsliv och 

hur arbetsmarknaden ska fungera framöver.  

Därför förslår jag att lagutskottet funderar vidare över de här frågorna. Fram-

förallt så hoppas jag att verkställigheten kommer igång. Att vi inte längre bara 

väntar med de här viktiga åtgärderna. Tack, herr talman. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att det var ett bra anförande, det beskrevs hur arbetet ti-

digare varit igång. Nu när det ska förverkligas blir det liksom stopp. Det har säkert 

att göra med den ekonomiska krisen. Det bevisar också en annan sak som jag har 

sagt, att det är de marginella gruppernas intressen som först får stryka på foten, 

kvinnor, barn, inflyttade och Kökarsbors och deras barns musikundervisning. Det 

går så lätt, för de har så svag röst i samhället. Medan jordbruksstödet är heligt, det 

får man inte röra fast det rullar ut miljoner där. Det är synd att man nu offrar en 

sådan här fråga.  

Erfarenheterna från hela världen visar, att satsar man inte på integration så 

uppstår det spänningar i samhället, gudskelov har vi inte haft några större spän-

ningar hittills. Ju fler som flyttar in, och om vi får sådana här segregerade små 

samhällen, så kommer det att bli problematisk. Åland kommer inte att avvika i det 

avseendet. Därför är också det integrationsarbetets förebyggande mycket viktigt. 

Jag vet inte om det är första gången som de som nu har fått hembygdsrätt det 

här året är bjudna på självstyrelsefesten. Jag har råkat höra flera som har fått in-

bjudan. Det har haft stor betydelse. Det är viktigt för de människor som har fått 

hembygdsrätten att bli uppmärksammad. Det är inte alltid frågan om väldigt dyra 

åtgärder. Det ska finnas i tankesättet hela tiden, att också de här personerna ska 

vara delaktiga i vårt samhälle på olika sätt. För att kunna vara det så måste man ju 

kunna få information och kunskap. Vi som aldrig har flyttat in till Åland, vi har 

små erfarenheter av hur svårt det är att veta var folkpensionsanstalten är och var 

skattemyndigheten är, vem man ska gå till först och vad de säger och vad de me-

nar? Det sköter inte sig självt. Jag känner många som har flyttat från länder, där 

man pratar andra språk, som bor på Åland. Jag förundras över att de ändå har 

klarat sig så bra, trots att det varken finns material eller särskilt mycket tjänste-

män som kan vara till stöd. 

Jag kommer i lagutskottet att jobba för att det här förverkligas. Det kommer att 

betala sig på sikt. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här är en fråga som inte kommer att försvinna, om man 

tror att man skulle låta bli att hantera att det skulle försvinna på något sätt. 

Den här frågan kommer att betyda mycket för hur Åland kommer att se ut 

framöver. Det bör hanteras på ett bra sätt. Min bestämda uppfattning, ut-

ifrån de diskussioner vi har haft i landskapsregeringen, är att vi ska göra sa-

ker med integrationsfrågan, absolut. Frågan är bara hur? I en situation av en 

ekonomisk kris kan det bli för mycket betoning på att man ska rikta pengar-

na rätt. Det är utifrån det, som vi har fört diskussionen. Jag är helt inne på 
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den linjen, i likhet med många andra, att den här frågan måste vi hantera på 

ett bra sätt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag kan ge ett tips åt regeringen som jag har fört fram till berörd myndighet 

men utan framgång. Ålands radio och stänger klockan sju. Sedan är det tyst. 

Varför kan det inte efter den tidpunkten förekomma information och nyheter 

på olika språk till de människor som bor på Åland? Det svar jag har fått är att 

vi vet ju inte vad de säger. Men hur kan det då vara möjligt att i Sveriges Ra-

dio ha den här typen av information? Radion är det absolut mest effektiva 

sätt att informera den här gruppen. Att komma fram med skriftligt tryckt 

material är också bra, men det är inte lika flexibelt och lika aktuellt. Det skul-

le inte kosta mycket. Det finns den multikulturella föreningen som kan göra 

en sorts experimentverksamhet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Det var en kort sak till som jag gärna vill tillägga i den här frågan. 

Det här med integrationsradio är faktiskt ett mycket bra förslag. Jag hoppas att 

regeringen kan gå vidare med det. I dagsläget är det otroligt viktigt att vi inte bara 

pratar utan att man faktiskt kan ge något konkret framsteg att det faktiskt sker 

något på det här området. Jag tror att viljan är god. Viljan finns både hos lagting 

och hos landskapsregeringen men vi måste nu få se någon slags konkret åtgärd. 

Jag skulle också vilja att tanken om integration är lite som jämställdhet och miljö-

tänkande, att det är något som genomsyrar också annan lagstiftning. I budgeten 

kom man med ett förslag om att ta bort pengar för bostadslånen. Vi ska inte gå in 

på den diskussionen närmare nu, men det har också ett integrationsperspektiv. 

Om Marstad slutar att bygga kommunala bostäder så är det just de här grupperna 

som drabbas. Att bostadsbyggandet rullar på är centralt för mobiliteten också rör-

ligheten inom vårt samhälle. Tittar man procentuellt sett på var dessa nya ålän-

ningar bor, så bor de i kommunala hyreshus till en väldigt hög procent. Den 

aspekten bör finnas med när man också tar framtida beslut om hur pengarna för-

delas och också hur vi i framtiden bygger vårt samhälle. 

Likaså berörs den här frågan i lagen om bildningsförbunden. Man utgår ifrån 

att man inte ska få har studiecirklar på andra språk än svenska, i alla fall är det 

upp till politisk prövning huruvida de ska få medel för det eller inte. Jag tycker att 

där måste man också komma till den insikten om att vårt samhälle håller på att 

det förändras väldigt mycket. Att man kan vara så generös att man ger de här 

människorna möjligheten att få träffas hos någon och samtala på sitt språk och 

kalla det studiecirkel och även få stöd för det på samma sätt som alla andra ålän-

ningarna får. Det här perspektivet bör finnas med, inte bara i den renodlade in-

tegrationsfrågan utan det bör finnas med ett tankesätt som behöver genomsyra 

många, många andra politikområden också, tack herr talman. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Bostadspolitiken anknyter givetvis till den här frågan. Vi måste 

säkerställa oss att det byggs bostäder i framtiden, även förmånliga bostäder 

och inte alltför dyra bostäder. Att man har möjligheter att bo utan att alla in-

komster går åt till boende. Förmånliga bostäderna är viktiga. Sedan vet jag 
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inte om man ska ha lagstiftningen som ett exakt kriterium när man utformar 

lagstiftning. Jag omfattar själva tanken, alldeles säkert faller de här tankarna 

in under begreppet hållbar utveckling, åtminstone vad gäller den ekonomis-

ka utvecklingen och den sociala utvecklingen. Vi måste säkert lära oss att se 

och bedöma saker på ett annat sätt innan beslut tas.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vad gäller bostadslånen så är jag tillfreds med att man nu är inne för att bi-

behålla systemet och att man upptar medel, så att det inte uppstår ett pro-

duktionstomrum vad gäller det, just för de här grupperna. Vad gäller hållbar 

utveckling ska vi väl inte gå in på det, men jag tror att det är viktigt att man 

även där kan visa på konkret handling. Det är ett politiskt korrekt tal som jag 

tror att vi alla omfattar. Men att omsätta det i praktik och handling, det är 

där som problematiken kommer till. Jag håller med om det, det här är helt 

klart hållbar utveckling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Som det har framgått av tidigare anförande så är det många frågor 

som berörs. Det här är ett integrerat område. Ser man det ur ett historiskt per-

spektiv så har medvetenheten om inflyttning alltid funnits på Åland. Vi har haft 

en stor rörlighet, både in- och utflyttning. Det har gjort att vi har haft en viss vana 

att ta hand om sådana familjer, särskilt deras barn som har kommit till skolorna 

som enskilda individer. Då har det fungerat rätt så väl med integrationen i vårt 

samhälle. Nu har vi en annan situation. Vi har en ganska stor ökning av inflyttade 

rent allmänt, men också av olika nationaliteter. Det betyder att det blir helt andra 

krav på samhället. När man ser på de tidigare utredningar som har gjorts, det ar-

bete som har planerats, så är det inte så att den här landskapsregeringen inte gör 

något. Vi som är med i de här partigrupperna och har dialog med landskapsreger-

ingen så vet att det är bekymmer när man ska gå vidare och använda pengar för 

t.ex. en samordnare, att hitta en informationspunkt. Jag har varit med i många 

diskussioner för att försökt påverka i de här frågorna. Jag vet att det finns ett klart 

intresse att göra någonting.  

I den här tilläggsbudgeten så har det blivit lite av det som särskilt socialdemo-

kraterna har ropat efter. Det är kris, kris, kris. Man måste hålla igen eller man 

måste göra en massa. Då blir avvägningarna svåra. Räknar man upp de saker som 

är på gång, så har jag flera gånger diskuterat det här lagstiftningsbehovet med 

kansliminister Roger Eriksson, det är under utredning. Vi har fått information 

från Medis, från AMS och från skolorna om deras språkprogram. Vi har fått rent 

allmän information om utbildningssituationen för vuxna invandrare och hur man 

ska kunna ordna det. Vi har också gått igenom, på många olika håll i många sam-

manhang, det här med studiematerial handböcker osv. Integrationsarbetet tas på 

allvar och det diskuteras.  

Det är en växande dialog med invandrare som är företagare. Det gjordes en ut-

redning i Handelsläroverket om hur invandrarföretagare har behandlats. Det vi-

sade sig att de har fått väldigt mycket stöd, hjälp och information, rent socialt, 

privat och individuellt men också från myndigheterna.  

Den viktiga uppgiften för landskapsregeringen nu är att alla de här bollarna, 

som finns i luften, ska man systematisera, sortera och fokusera på de riktiga sa-
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kerna. Om jag känner landskapsregeringsledamöterna som sitter här i salen rätt, 

så kommer de säkert att arbeta för att en samordnarfunktion ska kunna finnas 

genom budgeteringen nästa år. Det här med informationspunkt är en fråga som 

kan vara lite problematiskt. Ska den vara kopplad till myndigheterna eller ska den 

vara fristående? Det är i princip ganska enkla åtgärder men som kan kosta lite, det 

gör att vi tar hand integrationsfrågorna. Det är nödvändiga rent allmänt för indi-

viderna. De är nödvändiga för arbetsmarknaden. De är viktiga för den typ av 

samhälle vi har. Man ska kunna flytta hit och bli ålänning utan desto större åthä-

vor, bortsett från de här gamla reglerna om hembygdsrätt och val. Också där har 

vi ganska generösa regler, tack.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tvivlar inte på att regeringen för interna diskussioner, det 

är viktigt. Utifrån sett så ser man ingen rörelse i den här frågan. Man får bara 

utfästelser nu och då i tidningen om vad det ska bli. Men något konkret har 

inte verkställts av det man har utlovat ända sedan budgeten 2008. Det är 

därför som man skulle vilja se något konkret. Finansutskottet skriver gällan-

de samordnaren; att man kanske behöver överväga att den skulle ligga inom 

den tredje sektorn. Det är också en väg att gå för att få något att ske ute på 

fältet. Det är viktigt att landskapet har ansvaret för koordineringen, men 

själva samordningen kan mycket väl ligga utanför huset också. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Finansutskottets betänkande är ju en del av den här diskussio-

nen. När man styr in de här tankarna på samordnare från ett moment i bud-

geten till att föra en dialog med tredje sektorn så är det en möjlighet där det 

går att komma fram rätt så snabbt. Frågan om en integrationslag är inte så 

enkel, den är under bearbetning och utredning. Vi får se om det under hös-

ten kan komma mera synliga initiativ. En del av den diskussion som har varit 

i landskapsregeringens kretsar, inkluderande finansutskottet, är just bostä-

der. Det har varit en klar vilja att det ska finnas ett socialt byggande och bo-

ende. Hur behoven av lånen har varit, det har varit ett frågetecken. Det är 

inte viljan att bygga bostäder som det fallerar på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

lagutskottet.  

 
Ytterligare för Remiss 

14 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om strategi för kompetensförsörjning 
(HM 38/2008-2009) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkännes? God-

känt. 

Diskussion. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Den åländska arbetsmarknaden är i förändring och står inför stora 

utmaningar. På sätt och vis kanske den här motionen också berör lite den förra. 

Stora pensionsavgångar är på kommande, nya branscher utvecklas och gamla 

minskar i betydelse. Våren 2008 sade Handelskammaren att Åland skulle komma 
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att behöva ungefär 600 nya personer till den åländska arbetsmarknaden. Den siff-

ran är idag reviderad eftersom vi nu istället ser färre lediga platser inom AMS.    

Samtidigt som finanskrisen för med sig oro för befintliga arbetsplatser så hotar 

arbetskraftsbrist inom flera sektorer. I syfte att bättre kunna forma framtidens 

utbildningssystem behövs bättre prognoser och analyser av arbetsmarknadens ut-

veckling. Målet med dessa ska vara att stärka konkurrenskraften samt bibehålla 

en hög sysselsättnings- och kompetensnivå. Därför så föreslår jag att landskapsre-

geringen tillsammans med arbetsmarknadens parter och organisationer tar fram 

en kompetensförsörjningsstrategi för landskapet Åland. Det här handlar om att 

bygga nu redan en bro över den ekonomiska klyfta vi ser, och att Åland ska kom-

ma stärkt ut ur den på andra sidan. De kompetensförsörjningsstrategier som jag 

har tittat lite närmare på från andra orter, olika företag och arbetsplatser handlar 

om hur man ska attrahera, hur man ska rekrytera och hur man ska utveckla och 

fortbilda. Också hur man ska bibehålla och behålla arbetskraften. Det här är alla 

delar i en modern kompetensförsörjningsstrategi. 

Jag hoppas att kulturutskottet tar sig en titt på det här och funderar vidare om 

det kunde vara något som vore bra för Åland och för framtiden, tack herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! I motionen efterlyses en strategi för hur man ska försörja den 

åländska arbetsmarknaden med kompetent personal. Det är exakt det som vi har 

lyft upp i den nya organisationen av gymnasialstadiet. Där ska det finnas en sam-

ordningsgrupp, (nu hittar jag inte det rätta ordet), som ska bestå av olika parter 

inom vårt arbetsliv och även analytiker som ska kunna se hur framtiden bör se ut 

inom arbetsmarknaden. Vilka områden som är i behov av mera personal och vilka 

områden som är behov av mindre personal för att man ska kunna lägga upp de 

korrekta strategierna inför framtiden. En strategi för hur den åländska arbets-

marknaden kan få kompetent personal kommer att tillgodogöras i och med den 

nya organisationen i gymnasialstadiet. 

När det gäller den andra delen, som togs fram här i presentationen, hur man 

inom företagen ska lyckas med att få sina anställda att känna sig rekryteringsbara, 

att de ska känna att de utvecklas på sin arbetsplats och därför vill vara kvar och 

också känner att de växer för att kunna söka vidare, är kanske en skild sak som 

inte samma grupp är de mest lämpade för att ägna sig åt. Det är också en väldigt 

viktig del. Det är kanske är ett område som man både på handelskammaren, land-

skapsregeringen och på Näringsavdelningen funderar på i samarbete med olika 

fortbildningsinsatser inom utbildningsavdelningen. Här har det också, under ett 

antal år, funnits ett EU projekt. Det finns också möjligheter inom ECF att vidare-

utveckla den här typen av insatser för framtiden.  

Det är sant, som sägs i denna motion, att det är viktigt att när man rekryterar 

personal och lägger mycket pengar på att personalen ska kunna komma in i arbe-

tet att de också trivs och stannar kvar på sina arbetsplatser. Det tror jag att man 

gör bäst genom att dörren hålls öppen. Att man som anställd känner att man ut-

vecklas så att man också är attraktiv på andra arbetsplatser, men man kanske 

ändå väljer att stanna kvar just därför att man får utrymme att utvecklas på den 

egna arbetsplatsen. Jag ser det här som två skilda saker, båda de här sakerna har 

landskapsregeringen med i sitt arbete. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Allt det här har legat till grund kring organisering av gymnasialstadiet bl.a. 

där man för länge sedan har konstaterat att en uppgift som avdelningen bor-

de ha är att jobba mera med underlag, prognostisering och scenarier för 

framtiden. Den tiden, utrymmet och kompetensen kanske inte finns. Man 

måste nu ta det här som ett särskilt bekymmer eller en särskild fråga som 

man måste lösa. Jag tror att det är mycket viktigt att man har väldigt klara 

direktiv för vart det här arbetet ska leda till. Det är ju hela arbetsmarknaden 

och dess kompetensbehov, men också olika branschers behov av fortbild-

ning. Jag tror att utbildningssektorn är mycket svår att forma och lite trög i 

sin natur. Man behöver kanske skapa ett betydligt mer flexibelt utbildnings-

system för framtiden. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag upplever nog att det finns kompetens för att jobba med de 

här frågorna. Det finns också tid och det är prioriterat för att man tycker att 

det är viktigt. Jobbar man med utbildning är ju framtidens utbildning det 

absolut viktigaste. Det behövs en formalisering av det här arbetet. Den här 

gruppen behöver skapas därför att man ska få de andra aktörerna med på ett 

lämpligt sätt. Man kan inte bara förvänta sig att de andra aktörerna ska fin-

nas med på något sätt när man kallar på dem och har lust att sätta sig ner en 

stund. Det är viktigt att det finns en formaliserad grupp, ett forum där olika 

kunskaper kommer ihop och diskuterar just de här framtidsfrågorna. 

När det gäller fortbildning, är det till stora delar arbetsplatsernas och när-

ingslivets eget ansvar att jobba med de frågorna. Det ska inte samhället helt 

och hållet ta över. Jag tycker att det är viktigt att det finns inom samhällets 

sfär, där tycker jag att Högskolan gör ett strålande arbete med sitt sätt att 

sälja fortbildning. Det finns också andra möjligheter. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror nog ändå att det här går att diskutera på samma arena. Vad gäller 

utbildningsnivån och kompetensen också i företagen så är det till vissa delar 

också ett stort samhällsintresse i det. Ju mera kompetens som finns desto 

mer konkurrenskraftigt blir vårt samhälle. Det är klart att det där måste gå 

hand i hand. Jag tycker att det finns behov av en bättre dialog och diskus-

sion. Jag tycker inte vi har tillräckliga kompetenser i dagsläget inom förvalt-

ningen vad gäller prognostisering och scenarier. De gör mera statistikunder-

lag, man måste också ha en ganska omfattande omvärldsanalys för att kunna 

förutse behoven i framtiden. Det är ingen enkel fråga, man kan inte bara av-

handla den på några möten. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är just därför det här arbetet ska formaliseras och struktu-

reras upp för att det inte ska bli några ad hoc möten nu och då, utan att det 

faktiskt finns en grupp som har ansvar för de här frågorna, som jobbar med 

dem och kommer med förslag så att landskapsregeringen kan forma strate-

gier som är bra för det åländska samhället och för dess utveckling. 

När det gäller fortbildning för företag så menar jag att landskapsregering-

en och det åländska samhället inte kan gå in i alla områden och ta ansvaret 

från företagen att sköta fortbildning. Däremot tycker det är viktigt, precis 

som också har sagts här, att det finns mera övergripande insatser som säkert 
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behövs. Man kan samordna och erbjuda från samhällets sida en utveckling 

och insats även för näringslivet när det gäller fortbildning. Där är vi också 

helt eniga. Nya tider för med sig nya trender och nya behov. Visst kan man 

också inom den här gruppen diskutera fortbildningsinsatser som vi inom 

landskapet kan erbjuda. Generellt kan vi inte säga att vi ska ta över all fort-

bildning från det privata näringslivet. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Landskapsregeringsledamot, lägg märke till titeln, Britt Lundberg 

satte mig på det rätta spåret i förhållande till den här motionen. 

Den här gymnasieutredningen hade två utgångspunkter eller tre. Den kanske 

allra viktigaste är att utbildningen på gymnasialstadiet ska kunna anpassas till 

samhällets behov av kompetens. Det är därför det bygger på program och profiler. 

Det som utredningen inte gjorde var att göra den här omvärldsanalysen för att 

säga vilka kompetenser som behövs annat än i ganska grova penseldrag när det 

gäller sjöfartsutbildning, livsmedelsindustri och annat. 

Själva poängen är att omvärldsanalyser ska göras av de parter som är mest in-

satta. Det betyder att man ska ha en stark koppling till näringslivet via utbild-

ningsråd och yrkesråd. Den här strukturen, som föreslås i gymnasiet, bygger just 

på att utbildningen ska bedömas när den planeras av en delegation med koppling 

till landskapsregeringen. Det är där man har budgetansvaret, strategierna och där 

har man kompetens att göra omvärldsanalysen. Själva utbildningen ska ske på de-

centraliserad nivå i profiler, program och samverkande skolor. Det ligger väl i ti-

den att ett lärande samhälle behöver samordna skolorna och utbildningen och 

man behöver bygga strukturer som är viktiga. 

Cirkeln är sluten när det gäller ledamoten Camilla Gunell. Nu kommer vi in på 

samma målsättning, när det gäller gymnasieskolan, att den ska vara anpassad till 

samhällets behov av kompetens. Den ska utveckla kompetens. 

Jag hoppas också att gymnasiereformförslaget till den delen kommer att få en 

bred uppslutning. Det finns mycket detaljer när det gäller budgetnivåer och till-

synsverksamheten. Gymnasiereformen är uppenbarligen på rätt väg när det gäller 

ett kompetensutvecklingsperspektiv i det åländska samhället, tack. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror kanske inte att vi ska gå in på den här utbildningsorganisationen 

alltför djupt. Där vet vi att vi har olika uppfattningar om vilken organisation 

som vore den bästa. Jag tycker det är lite tråkigt om man bara sätter sin för-

hoppning till den utvecklingen eftersom den nu ligger i utskottet över hela 

sommaren. Sedan ska det ännu behandlas och verkställas, tiden går, tyvärr. 

De här frågorna är viktiga att hantera. Det som jag menar i den här motionen 

handlar inte bara om gymnasiet och den nivån, andra stadiets utbildning, det 

handlar också om högskolenivån. Det skulle handla om de här två samman-

taget, den här kompetensförsörjningsstrategin. Kanske inte alltid den här 

utbildningen behöver produceras just av dessa två organisationer utan den 

kan också produceras utav andra producenter på området. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag ser den här gymnasiereformen som viktig på det sättet att 

den sätter upp ett ramverk för utbildningen. Den talar också om nivåöver-

gripande utbildningar, kopplingar till grundskola, kopplingar till högskole-

studier, kopplingar till vuxenutbildning och till arbetsmarknadsutbildning. 

När ramen någorlunda är utformad så underlättas och koncentreras arbetet 

till de riktiga sakerna. Till den delen så har ju utbildningsdiskussionen redan 

burit frukt. Man vet att här måste man koppla in näringslivet på ett nytt sätt. 

Man måste få det som i dag är direktioner att arbeta på ett mer effektivt och 

utbildnings- och samhällsanpassat sätt. Även om den formella reformen drö-

jer i utskottet så har vi all anledning att puffa på utbildningen i den här rikt-

ningen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror att det är väldigt viktigt att man börjar komma från ord till handling. 

Jag upplever nog att det på utbildningsområdet inte sker så mycket fram-

steg. Det är ju tyvärr så att hela den här vuxenutbildningen har varit under 

reform en lång tid. Det förefaller som det är svårigheter att komma till kon-

kreta resultat. Vi borde kanske diskutera vad som är grunden till att man inte 

kommer vidare. Det är viktigt att inte betänkandet bara ligger, utan att det 

ändå sker praktisk handling på utbildningsområdet, trots att man väntar på 

lagtingets beslut.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag förstår att ledamot Gunell är pessimist när det gäller att 

komma till handling. Den här diskussionen gör att man gör delreformer och 

har en inriktning på utbildningsarbetet. Jag är positiv till det här och tror att 

de konkreta resultaten kommer. Det här är en reform i tiden, för framtiden. 

Det är just kopplingen till kompetens och utbildningsbehoven som är sty-

rande för en reform. Det finns alltså en mening med reformen, det är inte en 

struktur i sig, det tror jag är viktigt, för det kan ta rätt mycket energi utan re-

sultat, som bekant. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

kulturutskottet.  

  

Ytterligare för Remiss 

15 Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion om en nationalpark (HM 29/2008-2009) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

 

För kännedom 

Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Kazakstan för att 
undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på in-
komst (RP 10/2008-2009)  

Republikens presidents framställning med anledning av regeringens proposition till riksda-
gen med förslag till lag om ändring av 30 och 39 §§ i självstyrelselagen för Åland (RP 
11/2008-2009) 
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Båda ärendena upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum. 

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls idag kl.17.55. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.49). 
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Plenum börjar 
Istället för namnupprop antecknas de som var närvarade vid lagtingets första plenum. 

Remiss 

1 Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Kazakstan för att 
undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på in-
komst (RP 10/2008-2009) 
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Kan det godkännas? Godkänt.   

Diskussion? Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

2 Republikens presidents framställning med anledning av regeringens proposition till riks-
dagen med förslag till lag om ändring av 30 och 39 §§ i självstyrelselagen för Åland (RP 
11/2008-2009) 
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Kan det godkännas? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det fanns ett önskemål här om att hålla ett längre och principiellt 

anförande i den här frågan. Rekommendationen om sju minuter torde därför inte 

hålla. Med tanke på den goda liberala närvaron, den begränsade centernärvaron 

och den totala bristen på närvaro från oppositionens sida, förutom en flitig leda-

mot så ska jag försöka hålla mig någorlunda begränsad.  

Jag har tidigare sagt från talarstolen att jag inte ska använda uttrycket ”vad var 

det jag sade”. Det känns ändå positivt för mig att se hur det här ärendet kom att 

hanteras på rikssidan. Jag var en av de första som reagerade på den bristfälliga 

behandlingen på rikssidan, när vi hade en information i självstyrelsepolitiska 

nämnden från landskapsregeringens sida i ett relativt sent skede av den senare 

behandlingen. Det visade sig sedermera när jag hade gått igenom de misstag som 

hade begåtts på rikssidan så blev det hela sju stycken i olika instanser där man 

hade missat hur man gör förändringar i självstyrelselagen, i enlighet med den 

praxis som har utvecklats genom åren. 
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Jag vill minnas att det var en majoritet från lagtingets sida som valde att säga 

nej till den tidigare framställningen. Det har ändå visat sig vara en viktig principi-

ell framgång för lagtinget. För kommande generationer, politiker och tjänstemän 

på rikssidan tjänar det här som är nödvändig påminnelse. Säkert kommer det i 

framtiden igen att behövas nya påminnelser. Minnet är i sådana här sammanhang 

är relativt kort. Inställningen till och kunskapen om självstyrelselagstiftningen är 

ju erkänt dålig, och kommer tyvärr att bli sämre på rikssidan. Det gäller att beva-

ka de här frågorna. 

Det är intressant det som regeringen nu skriver under beredningen, proposi-

tionen punkten tre vid motiveringarna, där man inte redogör för den bakomlig-

gande historien, utan man betraktar det här som en alldeles ny framställning som 

lever sitt liv. Det förstår jag att man vill göra eftersom säkert rodnaden på kinder-

na skulle vara synlig i propositionen annars.  

Så långt är allting är väl. Jag tycker att det här ändå visar på styrkan hos rikspo-

litikerna och rikstjänstemännen att de inte känner sig trampade på tårna när de 

har gjort ett misstag utan att de korrigerar det, helt enkelt. Det är ett sakligt an-

greppssätt. Att det dessutom gick så här snabbt är särskilt angenämt. 

Det som också är värdefullt att ta del av, inte minst i dessa tider, är texten un-

der motiveringens rubrik två, propositionens konsekvenser. Där säger man att 

den inte har några ekonomiska, administrativa eller andra konsekvenser. Det här 

från början av 2009, när det gäller konsumentrådgivningen, är skött av staten. 

När den här ändringen är gjord så gör man de nödvändiga avtalsförändringarna. 

Med detta får jag önskar vicetalman Jansson trevlig sommar! 

Talmannen 

Tack för de vänliga orden. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag får väl lov att utnyttja den tid som ledamot Jansson, trots löften, 

inte utnyttjade. 

När det gäller den här framställningen så har den ett intresse också i den fort-

satta behandlingen. Från min synvinkel i lagutskottet när vi tog beslut så gick vi 

igenom alla ändringar av självstyrelselagen och kunde konstatera att det fanns 

några olika varianter. Det vi också kunde konstatera, som är viktigt, är att man di-

rekt från justitieministeriet medgav att man hade gjort fel. Det gjorde man där-

emot inte i riksdagen. Det var en poäng utskottsbetänkandet som jag inte har här 

nu. Om jag försöker påminna mig om vad vi sade så tror jag vi använde uttrycket 

”synnerligen graverande”, åtminstone i diskussionen, sedan i texten blev det kan-

ske något mindre tillspetsat. Poängen var att vi stod inför ett val att göra en be-

dömning, får vi genom den här konsumentrådgivningslagen direkt eller ska vi gå 

via en ny procedur? Det var inget direkt avgörande val på något sätt. Det blev se-

dan en remittering till stora utskottet där Liberalerna höll fast vid lagutskottets 

ursprungliga förslag om att man skulle ta det här, med tanke på de löften som 

fanns om att ministerieprocessen skulle ordna så att det alltid är justitieministeri-

et som har hand om det. Vi fick också vissa antydningar om att man skulle ta be-

handlingen i grundlagsutskottet i riksdagens arbetsordning. Det är där jag kom-

mer in på det som gör att den här presidentframställningen fortfarande är intres-

sant. Är det så att riksdagen har gjort något åt arbetsordningen? Kommer de att 

göra någonting? Vad jag vet, grundlagsutskottet kommer att behandla den här, vi 

får se på vilket sätt de gör det. Lagutskottet kommer inte, vad jag vet i alla fall, att 
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ifrågasätta själva lagen och konsumentrådgivningen. Det är ju precis såsom det 

har varit önskat från landskapsregeringen 2007 - 2009. Men vad som har gjorts i 

riksdagen och vad som händer där är avgörande när det gäller ministeriets hand-

läggning. Det visar att man har gjort precis som man sade. Man hissar vit flagg di-

rekt och satte upp händerna och sade i media; ”vi har gjort fel”.  

Det visar också viss insikt om att man kan göra fel men då ska man också has-

tigt rätta till det. På det sättet tycker jag att regeringen i Helsingfors har gjort på 

rätt sätt och riksdagen återstår. Det var det jag egentligen ville säga, tack, herr 

talman. 

Ltl Jan Salmén, replik  

Herr talman! Jag måste påpeka för ledamoten Erland att klockan är nu 

18.07. Turbilen till Godby är tio minuter försenad om vi ska hinna på lagut-

skottet i morgon.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kan lugna ledamot Jan Salmén, om jag inte missminner 

mig, så är lagutskottet inställt imorgon p.g.a. att vi kunde remittera det här 

och jobba med den under sommaren. Jag förstod poängen att jag ska skynda 

mig om jag vill komma hem till middagen eller snarare till disken, som det är 

i mitt fall.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.  

 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 31.8.2009, såvida inte kallelse till ett tidigare plenum kommer ifrån tal-

mannen. Talmannen önskar alla närvarande och icke närvarande en trevlig sommar. (Ple-

num avlutades kl.18.07).  
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