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Plenum börjar 

Ålderstalman Barbro Sundback 

Enligt lagtingsordningens 20§ ska den lagtingsledamot som längst innehaft uppdrag 

som ledamot av lagtinget föra ordet vid arbetsårets första plenum och härvid förrätta 

val av talman samt en första och en andra vicetalman. Har två eller flera tillhört lagting-

et lika lång tid, förs ordet av den till åren äldsta av dem. Med anledning härav har jag 

intagit talmannens plats. 

Lagtinget beslöt vid plenum den 11 september 2009 bevilja lagtingsledamoten Danne 

Sundman befrielse från uppdraget som ledamot av lagtinget för tiden 1.11.2009 - 

31.1.2010. Lagtingsledamoten Danne Sundmans ersättare är enligt valresultatet från 

lagtingsvalet 21.10.2007 brandmannen John Hilander från Eckerö som nu intar sin 

plats i plenisalen.  

Jag ber att få hälsa ltl John Hilander välkommen till Ålands lagting. 

Jag ber sekreteraren förrätta namnupprop. 

29 lagtingsledamöter är närvarande. Ltl Raija-Liisa Eklöw anhåller om befrielse från 

deltagande i detta plenum på grund av sjukdom. Beviljas. 

Föredras 

1 Talmansval  

Val av talman (V 1/2009-2010) 

Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 55§, som föreskri-

ver följande: 

"Val, där en enda person skall utses, sker med i 68a § 2 mom. och 68e § nämnda undan-

tag sålunda, att envar röstande på en blank valsedel antecknar sin kandidat, och den 

förklaras vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Uppnås inte sådan 

röstövervikt, förrättas nytt val. Får inte heller då någon mer än hälften av de avgivna 

rösterna, förrättas ett tredje val mellan de två som vid den andra omröstningen uppnått 

det högsta röstetalet. Vid tredje omröstningen förklaras den vald som erhållit de flesta 

rösterna. Uppkommer lika röstetal i andra eller tredje omröstningen, avgörs företrädet 

genom lottning". 

Först vidtar val av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till envar lagtingsledamot. 

Jag uppmanar ledamöterna tydligt anteckna namnet på sin kandidat på den utdelade 



  

2 

valsedeln, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstate-

ras att valurnan är tom.  

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Folke Sjölund och Gun Carlson att biträda vid rösträk-

ningen. 

29 röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har givit vid handen att 26 röster har avgivits för Roger Nordlund, 1 röst 

för lagtingsledamoten Gun Carlson, ytterligare har 2 blanka röstsedlar avgetts.  

Då således Roger Nordlund erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han 

härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2009-2010.  

 

Val av första vicetalman 

Härefter förrättas val av första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ord-

ning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna på den utdelade valsedeln skriva 

sin kandidats namn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara 

tom.  

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Camilla Gunell och Anders Eriksson att biträda vid röst-

räkningen. 

29 röstsedlar har avlämnats.  

Rösträkningen har givit vid handen att lagtingsledamoten Gunnar Jansson har erhållit 

20 röster och lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm har erhållit 9 röster. Då således 

lagtingsledamot Gunnar Jansson i första omgången erhållit mer än hälften av de avgiv-

na rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 

2009-2010. 

 

Val av andra vicetalman 

Härefter förrättas val av andra vicetalman på samma sätt som tidigare förrättade val. 

Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade val-

sedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.  

Upprop. 

Jag ber lagtingsledamöterna Ulla-Britt Dahl och Johan Ehn att biträda vid rösträkning-

en. 

29 röstsedlar har avgivits. 

Rösträkningen har givit vid handen att 23 röster har avgivits för lagtingsledamot Gun-

Mari Lindholm medan lagtingsledamot Gunnar Jansson erhållit 2 röster och lagtingsle-

damot Johan Ehn 1 röst, dessutom har 3 blanka sedlar avgivits. Då sålunda lagtingsle-

damot Gun-Mari Lindholm har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras 

hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2009-2010.  

Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den i 

lagtingsordningens 20§ 2 mom. föreskrivna högtidliga försäkran. 

Talman Roger Nordlund 

Fru ålderstalman!  
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Jag, Roger Nordlund försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all 

min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet 

Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.  

Första vicetalman Gunnar Jansson 

Fru ålderstalman! 

Jag, Gunnar Jansson försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all 

min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet 

Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.  

Andra vicetalman Gun-Mari Lindholm 

Fru ålderstalman, bästa kollegor! 

Jag, Gun-Mari Lindholm försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen ef-

ter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landska-

pet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.  

Ålderstalmannens uppdrag är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta 

talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna. 

Talmannen 

Jag ber att få tacka ålderstalman för välförrättat värv, som vanligt. Jag ber också för 

min egen del och för den återvalda talmanstrion att få tacka för det förtroende som vi-

sats oss. Vi ska göra vårt bästa för att leva upp till det.  

Meddelande om valet av talman och vice talmän kommer enligt lagtingsordningens be-

stämmelser att tillställas landshövdingen och landskapsregeringen. 

I lagtingsordningen föreskriven gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls 

i dag kl. 13.00 i Mariehamns S:t Görans kyrka. Samling utanför självstyrelsegården kl. 

12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lag-

tingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat. 

Plenum slutar 

Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 12.24) .  
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Lagtingets högtidliga öppnande i november, kl. 14.00 

Landshövding Peter Lindbäck 

Ärade herr talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! 

Republikens president Tarja Halonen har med hänvisning till 14 § i själv-

styrelselagen förordnat mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av 

Ålands lagting för arbetsåret 2009-2010. 

Även under det gångna lagtingsåret har företrädare för landskapet och ri-

ket haft anledning att aktualisera och diskutera och gemensamt lösa för själv-

styrelsen och självstyrelsens utveckling viktiga frågor. En av de centrala frå-

gorna har gällt den åländska så kallade talerätten inför EU-domstolen.  

Efter ett långt - och framförallt juridiskt krävande arbete - kunde självsty-

relsen och statsmakten enas om skrivningar i självstyrelselagens 9 a kapitel, 

som syftar till att skapa garantier på lagnivå för ett rättvist förfarande för 

självstyrelsen i situationer där Finland, i egenskap av medlemsstat i Europe-

iska unionen, ställs till svars inför EU-domstolen på grund av befarade åtgär-

der eller underlåtenhet från landskapet sida. 

Denna ändring av självstyrelselagens 59 c § godkändes - om än efter om-

röstning -, av lagtinget den 11 september i år, varefter riksdagen godkände 

lagförslaget i en andra behandling den 6 oktober. 

Därmed har en av de gemensamt överenskomna, väsentliga målsättning-

arna om självstyrelsen medverkan och inflytande i EU-ärenden uppfyllts. 

Även de övriga målsättningarna i Statsrådet principbeslut från den 23 april 

2009 har varit prioriterade frågor under det gångna året, men jag har inte för 

avsikt att här och nu närmare beröra utgången av detta arbete; än mindre hur 

lagtinget kan tänkas förhålla sig till uppnådda resultat, och i förlängningen 

till det högaktuella, så kallade Lissabonfördraget. 

Herr talman! För den åländska statsförvaltningen vidkommande har det på-

gående arbetet med att revidera regionalförvaltningen, även under inneva-

rande år, varit av centralt intresse. 

Redan i mitt föregående öppningstal inför lagtinget redogjorde jag för de 

politiska intentionerna och de utpekade målsättningarna med reformen, och 

med facit i hand kan man konstatera att planerna med all sannolikhet kom-

mer att förverkligas. 

Reformen, som fortsättningsvis är planerad att träda i kraft den 1 januari 

2010, innebär framförallt att den nuvarande länsindelningen ersätts av en re-

gionindelning i övriga landet, och att den nuvarande länsförvaltningens upp-

gifter omorganiseras, samt att landshövdingsämbetet avskaffas, förutom 

landshövdingstjänsten på Åland. 

Den aktuella reformen kommer att påverka den åländska statsförvaltning-

en endast marginellt. Länsstyrelsen på Åland omorganiseras till ett ”Statens 

ämbetsverk på Åland”, som skall ledas av landshövdingen och som får till 

uppgift att i högre grad samordna och koordinera de statliga verksamheterna 

på Åland. En viktig målsättning på Åland är att skapa en än mer effektiv och 
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kundvänlig statsförvaltning, som skall vara lätt att nå och lätt att förstå för 

den enskilde ålänningen. 

Även om den aktuella revideringsprocessen har framskridit planenligt in-

träffade en för svenskspråkigheten viktig ”inbromsning” i och med grund-

lagsutskottets utlåtande av den 25 september 2009. Utskottet, som hänvisar 

till 17 och 122 § i grundlagen, skriver bland annat att det är viktigt att det i 

samband med reformen görs en grundlig bedömning av hur olika tänkbara 

områdesindelningar i riket tillgodoser såväl den finskspråkiga som den 

svenskspråkiga befolkningens faktiska möjligheter att få tjänster på sitt eget 

språk. I konsekvens härmed anser grundlagsutskottet att det är nödvändigt 

att statsrådet skyndsamt tillsätter en expertgrupp för att klarlägga konse-

kvenserna av de ändringar i områdesindelningen som reformen ger upphov 

till för de två befolkningsgruppernas faktiska möjligheter att på lika grunder 

få tillgång till de grundlagsfästa tjänsterna. 

Ålands landskapsregering, liksom Länsstyrelsen på Åland, har fortlöpande 

under processens gång bevakat och i olika yttranden framhållit vikten av att 

den pågående revideringen av regionförvaltningen i landet inte på ett negativt 

sätt får påverka vare sig det åländska självstyrelsesystemet eller den åländska 

befolkningens rätt till det svenska språket, och inte heller får undergräva 

statsförvaltningens möjligheter att fullgöra sin roll i det åländska samhället.  

Grundlagsutskottets ingripande i språkfrågan, och därefter justitiekans-

lerns ställningstaganden, kan få som konsekvens att reformen ikraftträdande 

fördröjs, åtminstone vad gäller regionindelningen, men om så sker, så är pri-

set värt att betala om man därigenom kan trygga också den svenskspråkiga 

befolkningens grundlagsfästa rättigheter. 

Herr talman! Uppmärksamgörandet av ”Märkesåret 1809” har inneburit en 

stor möjlighet för självstyrelseorganen att på olika sätt lyfta fram och syn-

liggöra Åland och den åländska självstyrelsen, i ett bredare och framförallt i 

ett gränsöverskridande perspektiv. Och med facit i hand, det har man lyckats 

med, och man har lyckats väl. 

Ur den digra åländska händelsekalendern, gällande ett åländskt deltagan-

de såväl på som utanför Åland, kan man särskilt notera den synnerligen 

framgångsrika och på allt sätt lyckade utställningen på Ålands museum, be-

nämnd ”Utpost, mellanland och brygga – på jakt efter identitet efter år 1809”, 

som invigdes av Finlands statsminister den 28 maj i år och som har intresse-

rat ett rekordantal besökare. 

Förutom att självstyrelseorganen på nämnda sätt har förmått vårda och 

värna om de möjligheter som 200-årsfestligheterna och de olika aktiviteterna 

har inneburit, så har märkesåret i sig varit viktigt för att lyfta fram såväl 

Åland som det svenska språkets ställning och betydelse i ett nationellt men 

också nordiskt perspektiv; inte bara historiskt, utan också i nutid och alldeles 

särskilt inför framtiden.  

Herr Talman! Det har knappast undgått någon att de statliga återföringarna 

av på Åland uppburna skatter och avgifter till självstyrelsen förfogande dras-

tiskt har minskat som en följd av den globala, och i förlängningen, nationella 

nedgången i ekonomin. 

År 2008 överförde statsmakten till självstyrelsen sammanlagt 238 miljoner 

euro i form av klumpsumma, flitpeng och på Åland influtna lotteriskatter, 
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medan överföringarna för innevarande år tenderar att hamna på ca 202 mil-

joner euro, eller således en minskning med ca 15 %. 

För år 2010 är prognoserna än mer dystra och de preliminära bedömning-

arna, som bland annat baserar sig på regeringens förslag till budget för nästa 

år och de gjorda uppskattningarna av flitpengen storlek för år 2008, som ut-

betalas i början av år 2010, pekar mot ett totalbelopp om ca 180 miljoner 

euro, eller således en ytterligare minskning med närmare 10 % jämfört med 

innevarande år. 

Det är således en stor utmaning som med kort varsel påförts självstyrelse-

organen och dess företrädare, och till den del vi inom statsförvaltningen på 

Åland kan bistå självstyrelsen i arbetet med att lotsa landskapet genom den 

rådande nedgången i ekonomin, så är vi självfallet beredda att göra det, inom 

ramen för vår förmåga och våra tillbuds stående resurser. 

Herr talman, värderade lagtingsledamöter! Republikens president Tarja Ha-

lonen har särskilt bett mig att till det avgående presidiet överbringa sina bäs-

ta hälsningar och tacka för en angenäm samverkan under det gångna året, 

samt att till det talmans presidium som under det kommande året leder lag-

tingets arbete framföra de bästa lyckönskningar i arbetet till fromma för be-

folkningen på Åland. 

På republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår 

2009-2010 öppnat. 

Talman Roger Nordlund 

Herr Landshövding! Det svenska språket är grunden för Ålands självstyrelse. Paragraf 

36 i självstyrelselagen slår fast att Åland är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, 

landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska. Enligt paragraf 38 i självstyrelsela-

gen ska skrivelser och andra handlingar som utväxlas mellan landskapets myndigheter 

och statens myndigheter vara på svenska. Den språkliga utvecklingen i landet gör att 

det för varje år verkar bli svårare för statsmakten att leva upp till de åtaganden och löf-

ten som finns i självstyrelselagen vilket är synnerligen allvarligt för Åland och vår själv-

styrelse. Lägger man därtill det faktum att de flesta åländska ungdomarna utbildar sig i 

Sverige så är det lätt att förstå att vi här har ett växande problem framför oss. Ett pro-

blem som behöver få en lösning innan det förorsakar alltför mycket friktion och frustra-

tion i kontakterna mellan Åland och Finland. 

Efter en lång och i vissa stycken också mödosam process verkar det nu stå klart att 

det s.k. Lissabonfördraget inom en snar framtid kommer att träda ikraft. Också för oss 

här i lagtinget har det här varit en svår process – inte för att vi är emot Lissabonfördra-

get – utan för att många av oss sett det här som den sista chansen på mycket länge att 

åtgärda det demokratiunderskott som vi dragits med ända sedan vi blev medlemmar i 

EU.  

De förhandlingsmålsättningar som vi enhälligt har ställt oss bakom har inte i sin hel-

het kunnat uppnås. Men ändå kan man konstatera att framgångar har nåtts, speciellt, 

den av Er herr landshövding nämnda, talerätten har förbättrats. Parlamentens över-

vakning av subsidiaritetsprincipen kommer att förverkligas. När det gäller arbetet i mi-

nisterrådet får verkligheten, ännu en tid visa, om det räcker med nuvarande skrivningar 

i självstyrelselagen, annars är vi beredda att återkomma med förslag på tydligare skriv-

ningar när det gäller landskapets deltagande i ministerrådsarbetet.  

EU parlamentsplatsen är och tycks ännu en tid förbli Finlands dåliga samvete. Att re-

geringen säger att man söker en lösning på EU nivån gör inte saken bättre, för i prakti-
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ken innebär det att man erkänner vår rätt till representation – men är ändå inte bered-

da att ge en av Finlands platser till Åland. 

Även om vi inte i samband med Lissabonfördraget uppnår vårt mål måste vi ändå 

konsekvent och målmedvetet arbeta vidare med frågan. 

Det är lagtingets ansvar att alltid bevaka självstyrelsens intressen. Samtidigt är det 

också vår skyldighet att agera så att Åland följer med i samhällsutvecklingen i stort och 

åtnjuter respekt. 

Min förhoppning är att lagtinget inom en snar framtid, under Sveriges ordförandepe-

riod i EU, skall kunna fatta beslut om Lissabonfördraget. 

Herr Landshövding! Parlamentariseringen av makten i Finland ställer nya krav på um-

gängesformerna mellan landskapet och staten. 

Den parlamentariska kommittén med uppdrag att bereda en ändring av grundlagen 

har under året fortsatt sitt arbete, nu med vtm Gunnar Jansson som sakkunnig. Den av 

Er, herr Landshövding, ledda Ålandsdelegationen, Högsta domstolen och presidenten 

har tillsammans bildat en helhet som givit självstyrelsesystemet trygghet. Ett försvagat 

presidentämbete – samtidigt som grundlagsutskottet i Finlands riksdag får en starkare 

position när det gäller lagtolkning ger anledning till aktivitet från åländsk sida. 

Eftersom grundlagsutskottet är en del av Finlands riksdag – ett i vissa sammanhang 

konkurrerande parlament med Ålands lagting – finns det orsak att överväga skapandet 

av en författningsdomstol i Finland. Annars riskerar vi att få en situation som liknar en 

fotbollsmatch där det ena lagets spelare är både spelare och domare samtidigt. 

Herr Landshövding! Vi har många stora frågor som är aktuella mellan Åland och ri-

ket. Min förhoppning är att presidenten skall bevaka Ålands och ålänningarnas intres-

sen och bistå oss på de områden som behöver utvecklas för att Ålands självstyrelse i 

framtiden skall kunna fungera som ett bra exempel på den internationella arenan. 

Jag ber att få tacka Er herr landshövding för det arbete ni har gjort för Åland under 

det gångna året samt ber att genom Er få framföra Ålands lagtings hälsning till republi-

kens president, riksdag och regering. 

Bästa lagtingskamrater! Av naturliga orsaker har det senaste året väldigt mycket hand-

lat om ekonomiska frågor/bekymmer och helt säkert kommer också de återstående två 

åren att handla mycket om ekonomi och inbesparingar. Men jag hoppas ändå att det 

skall finnas tid, vilja och energi att ägna åt utvecklingsfrågor så att vi kan lägga grunden 

för ett verkligt självbestämmande här på Åland. 

Vi bör ha som målsättning att när den här valperioden är slut skall viktiga beslut och 

steg ha tagits när det gäller att utveckla den ekonomiska självstyrelsen. Åland är utan 

tvekan ett starkt samhälle idag. Se bara på vårt näringsliv med sjöfarten i spetsen, se 

vad våra idrottare, vad våra kulturmänniskor och alla andra som är med och verkar i 

vårt samhälle kunnat åstadkomma. Men för att det skall kunna vara så också i framti-

den måste vi skaffa oss verktyg som gör att vi själva kan påverka utvecklingen och tryg-

ga företagens verksamhetsförutsättningar och därigenom sysselsättningen. 

 Det kan inte i längden få vara så att vi har 16 kommunfullmäktigen som kan, och har 

förmåga, att besluta om skatten, men ett parlament som saknar detta verktyg. Det av 

landskapsregeringen utlovade skattemeddelandet i kombination med den ramlagsdis-

kussion som också är aktuell i lagtinget kan lägga grunden för ett verkligt självbestäm-

mande och framtidens självstyrelse. Det kan verka märkligt men jag tror att det är inom 

ramen för dessa diskussioner som man också kommer att finna de långsiktiga lösning-

arna för de språkliga problem som jag tidigare nämnde. 

Hembygdsrätten är ofta diskuterad av olika orsaker. Kanske vi också borde börja dis-

kutera hembygdsskyldigheterna. Vad har vi som bor här för skyldigheter mot vårt Åland  
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och hur lever vi upp till dem. Vad är det för ett samhälle vi lämnar vidare. Tar vi vårt 

ansvar för miljön, varför ökar drickandet bland våra ungdomar, osv.  

På Åland kan vi idag visa upp fantastiska ekonomiska jämförelsetal men medaljen 

har också en baksida som vi måste våga hantera. Vi som bor på Åland har haft förmå-

nen att växa upp i ett av de bästa samhällena i världen. Vår hembygdsskyldighet är att 

agera och leva så att även kommande generationer skall ha den förmånen. Men skall det 

vara möjligt så måste vi alla hjälpa till och vi i lagtinget har här ett speciellt ansvar för 

att vi skall ha en bra lagstiftning och sunda normer i vårt samhälle. För att säga det rakt 

ut, den spritkultur vi har på Åland måste ändras, annars går det på tok för alltför 

många. Det är vi vuxna som måste ta ansvar och visa vägen. Minskad tobaksrökning, en 

förändrad spritkultur och ett drogfritt samhälle måste vara vår målsättning för att vi 

skall kunna säga att vi lämnar ett bra samhälle till nästa generation. 

Jag är glad för att Åland och lagtinget får vara värd för Östersjöstaternas parlamenta-

riska konferens hösten 2010. Jag hoppas att den skall leda till ett större fokus på Öster-

sjöfrågorna här i lagtinget och också medföra utökade kontakter till de övriga Östersjö-

länderna på den parlamentariska nivån. 

Ärade fru lantråd värderade medlemmar av landskapsregeringen! Jag vet att ni har en 

mycket arbetstung period bakom er då ni berett landskapets budget för 2010. Knappast 

blir det lättare nu heller när lagtinget samlas för att göra sin del av budgetarbetet. 

För det mesta är småskalighet och närhet någonting positivt, men när man skall gör 

budgetnedskärningar och omstruktureringar gör närheten ofta allting mycket jobbigare. 

För oss är det inte bara siffror och tal utan det är verksamheter och människor som vi 

känner som berörs. 

Men även om vi är tyngda av den svåra budgetsituation som landskapet har med 

drastiskt minskande inkomster så är det också allas vårt ansvar att se framåt och skapa 

framtidstro för ålänningarna. Åland har, även om vi något justerar neråt, en välfärd 

som klarar sig mycket bra i jämförelse med omgivande regioner. Jag tror att de flesta 

ålänningarna har förståelse för att landskapet inte skall skaffa sig ett alltför stort under-

skott. 

Vår viktigaste gemensamma uppgift blir nu, att samtidigt som vi anpassar landska-

pets kostym till minskande inkomster, göra allt som står i vår makt för att hålla full sys-

selsättning i samhället som helhet. 

Att minska byråkratin och underlätta för företagare måste därför vara mycket högt 

prioriterat i dessa tider. 

Jag ber att till Er alla få önska framgång i Ert viktiga arbete för Åland samt att genom 

Er fru lantråd få framföra lagtingets hälsning till hela förvaltningen. 

Bästa lagtingsdirektör och personal! Det är en stor trygghet för mig och hela lagtinget 

med en så kompetent och engagerad personal. Vi önskar Er alla lycka till med era vikti-

ga arbetsuppgifter.   

Talmannen 

Därmed är lagtingets högtidliga öppnande avslutat. Lagtinget sammankommer till ett 

kort arbetsplenum idag kl. 15.15. (Den högtidliga avslutningen avslutades kl. 14.26).  
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Plenum börjar  

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum. 

Herr landshövdingen  

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

republikens presidents framställningar om godkännande av dels lagen om i 

kraftsättande av vissa bestämmelser i avtalet med Polen för att undvika dub-

belbeskattning och för att förhindra kringgående av skatt beträffande skatter 

på inkomst och dels lagen om i kraftsättande av vissa bestämmelser i avtalen 

med Bermuda, Caymanöarna och brittiska Jungfruöarna. 

Talmannen 

Framställningarna kommer att behandlas i vederbörlig ordning. 

Meddelande 

Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet för arbetsåret 2009-

2010.   

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för 

dem i Nordiska rådet skall inlämnas till lagtingets kansli senast i morgon tisdagen den 3 

november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum på onsdag den 4 november 

2009. 

Meddelande om tiden för fyllnadsval av ordinarie medlem i finansutskottet, ordinarie 

justeringsman samt ersättare i lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden. 
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Meddelas att fyllnadsval ska förrättas till de uppdrag i lagtinget som innehafts av lag-

tingsledamot Danne Sundman. Fyllnadsvalen avser en ordinarie medlem i finansutskot-

tet, en ordinarie justeringsman samt en ersättare i lagutskottet respektive självstyrelse-

politiska nämnden.  

Fyllnadsvalen kommer att förrättas vid lagtingets plenum på onsdag den 4 novem-

ber. Kandidatlistor för fyllnadsvalen skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen 

den 3 november kl. 15.00. Antecknas.  

Meddelas vidare att landskapsregeringens svar på lagtingsledamot Fredrik Karl-

ströms enkla fråga om hembygdsrätt till adoptivbarn ges vid plenum onsdagen den 4 

november 2009. Antecknas. (EF 25/2008-2009) 

Bordläggning 

1 Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskaps-

regeringen 

Lagutskottets betänkande (LU 17/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2008-2009)Bordläggning 

2 Förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning 

Finansutskottets betänkande (FU 7/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2008-2009) 

Bordläggning 

3 Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009) 

Talmannen föreslår att alla tre ärenden bordläggs till plenum den 4 november 2009. 

Godkännes? Godkänt. 

För kännedom 

4 Blankettlag om sammankomster 

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 4 no-

vember 2009. Godkännes? Godkänt.  

5 Avgift för lantbruksavbytare 

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 9 no-

vember 2009. Godkännes? Godkänt.  

6 Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter 

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 9 no-

vember 2009. Godkännes? Godkänt. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 4 november 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Ple-

num avslutades kl.15.21).  
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamot Raija-Liisa Eklöw på grund 

av sjukdom. Lagtingsledamot Gun Carlson anhåller om befrielse från plenum den 9-11 

november 2009 på grund av privata angelägenheter. Beviljas.  

Föredras 

1 Val av två representanter och ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2009-2010  

(V 2/2009-2010) 

Enligt 2 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet utser lagtinget 

inom sju dagar från lagtingets öppnande två av lagtingets ledamöter till medlemmar av 

Nordiska rådet. Samtidigt utses två personliga suppleanter för dem.  

Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandi-

datlista. Listan upptar följande namn:  

Ordinarie medlemmen Raija-Liisa Eklöw med ersättaren Runar Karlsson.  

Ordinarie medlemmen Fredrik Karlström med ersättaren Johan Ehn. 

Enligt 51§ arbetsordningen tillåts vid val ingen annan diskussion än om kandidaternas 

valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begäres ordet? 

Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen  ing-

en valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna kandidaterna valda, nämli-

gen Raija-Liisa Eklöw med Runar Karlsson som personlig suppleant och Fredrik Karl-

ström  med Johan Ehn som personlig suppleant . 

 Valet gäller för den i LL om Ålands representation i Nordiska rådet föreskrivna man-

datperioden. Antecknas. 

Föredras 

2 Fyllnadsval av en medlem i finansutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011 

(V 3/2009-2010) 

Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Lis-

tan upptar som ordinarie medlem lagtingsledamot Fredrik Karlström. 

Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets 

laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion. 

Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ing-

en särskild valförrättning. Lagtingsledamot Fredrik Karlström förklaras därför vald till 

ordinarie medlem i finansutskottet  för återstoden av innevarande valperiod. Anteck-

nas. 

Föredras 

3 Fyllnadsval av en justeringsman för återstoden av mandatperioden 2007-2011 (V 4/2009-

2010) 

Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Lis-

tan upptar som ordinarie justeringsman lagtingsledamot John Hilander. 

Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets 

laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion. 
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Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ing-

en särskild valförrättning. Lagtingsledamot John Hilander förklaras därför vald till ju-

steringsman för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas. 

Föredras 

4 Fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011 

(V 5/2009-2010) 

Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Lis-

tan upptar lagtingsledamot Mika Nordberg . 

Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets 

laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion. 

Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ing-

en särskild valförrättning. Lagtingsledamot Mika Nordberg förklaras därför vald till  er-

sättare i lagutskottet  för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas. 

Föredras 

5 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandat-

perioden 2007-2011 (V 6/2009-2010) 

Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Lis-

tan upptar lagtingsledamot  Mika Nordberg . 

Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets 

laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion. 

Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ing-

en särskild valförrättning. Lagtingsledamot  Mika Nordberg förklaras därför vald till er-

sättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av innevarande valperiod. An-

tecknas. 

Remiss 

6 Blankettlag om sammankomster 

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2009-2010) /Lu/ 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? God-

känt. Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Jag ska nu ha en kort introduktion till remissdebatten här. Vi 

har nu på vårt bord landskapsregeringens framställning nr 2/2009-2010 an-

gående lag om sammankomster.  

Inledningsvis kan jag berätta att det här lagförslaget är det sista i det stora 

ordningslagspaketet, d.v.s. landskapslagen om ordningslag, landskapslagen 

om ordningsvakter samt lag om privata säkerhetstjänster, som tidigare har 

presenterats inför lagtinget. Tanken är att alla dessa fyra ska sys ihop i ett pa-

ket och träda i kraft samtidigt. En av grunderna för att vi med den här fram-

ställningen upphäver den gamla landskapslagen om offentliga nöjestillställ-

ningar är att den är från 1969, den är gammal, otidsenlig och mycket omo-

dern. Egentligen så innebär den här framställningen materiellt att man avser 

att avskaffa onödiga tillståndsförfaranden. Det innebär också en omfattande 

avbyråkratisering.  
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Lagstiftningstekniken är, för de tre lagar som jag just nämnde, två land-

skapslagar och en blankettlag. Det här är också blankettlagstiftningsteknik. 

Orsaken är tidigare nämnd här, vi har ganska begränsade lagstiftningsresur-

ser. Den här lagen innehåller också bestämmelser som tryggar den grund-

lagsenliga mötesfriheten d.v.s. mycket som är inne på rikets behörighetsom-

råde.  

Herr talman! Tanken har varit att dessa fyra lagar ska träda i kraft samti-

digt. Därför har vi lite forcerat den här. Materiellt innebär den här framställ-

ningen att den tryggar möjligheten att utöva den grundlagsenliga mötesfrihe-

ten. Det här är också materiellt uppdelat i två områden, allmänna samman-

komster och offentliga tillställningar. Det innehåller också diverse hänvis-

ningar bl.a. till landskapslagen om ordningsvakter och landskapets renhåll-

ningslag. Jag tänker inte anföra desto mera här.   

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Första behandling efter bordläggning 

7 Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2008-2009)  
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009) 

Ärendet bordlades den 9 september 2009. 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här gäller betänkande nr 7/2008-2009 från social- och mil-

jöutskottet. Det gäller upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands 

jämställdhetsdelegation. 

Man föreslår fr.o.m. 1 januari 2010 att jämställdhetsdelegationen ska upp-

höra och lagen träda i kraft. Initialt var det en god tidsfrist för den här lag-

stiftningen. Man kunde bra ha fått lagen klar till den 1 januari 2010 men vid 

bordläggningen i september noterade jag som utskottsordförande att tiden 

skulle bli väldigt knapp att få den klar till 1 januari 2010. P.g.a. detta föreslår 

jag att lagen återremitteras till social- och miljöutskottet, för att vi ska kunna 

justera och ha den tidsfristen som krävs för att presidenten ska ha möjlighet 

att fastställa lagen. 

Jag vill ändå kort kommentera vårt betänkande lite kortfattat. Jag vill 

framhålla att det relativt korta utskottsbetänkandet definitivt inte återspeglar 

utskottets engagemang i den här frågan. Vi debatterar i de flesta lagfram-

ställningar jämställdhet. Vi anser att det är väldigt viktigt både för män och 

för kvinnor att man har en bra jämställdhetsdebatt och att man har jäm-

ställdhet mellan könen. Det finns fortfarande mycket att göra där. 

Däremot erfar vi kanske att jämställdhetsdelegationen har tjänat ut sin tid. 

Det var ett bra initiativ när den kom och den har fyllt en stor funktion under 

tiden som har varit. I dagsläget måste man ta ett steg framåt och jobba på ett 

annat sätt, det har man också lämnat olika förslag på. 

Vi tycker också att det behöver jobbas mera på jämställdheten inom famil-

jepolitiken, arbetslivet och inom skolsystemet. Vi har också noterat att inom 
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den kommunala sektorn behöver ytterligare fokus sättas på jämställdhetsar-

betet. Det finns en väldigt stor uppfattning om vad jämställdhet är i utskottet. 

Där har vi en varierad inställning. Det räcker att man tittar på löneskillna-

derna mellan könen så förstår man att det finns mycket att göra i det här 

sammanhanget. När man ser hur mycket man tar ut föräldraledighet finns 

det mycket för papporna att tänka på.  Papporna borde vara med mera. 

Vi har också tittat på vilka sätt man kommer att jobba med de här frågorna 

i fortsättningen. Det kommer att vara årliga stormöten där man diskuterar de 

här frågorna. Man kommer att komma med meddelanden vart fjärde år. Man 

kommer att utbilda tjänstemän. Man har redan genomfört en del av den här 

utbildningen. Alla ledande tjänstemän ska ha ett jämställdhetsansvar inom 

sitt delområde. Via budgeten kommer det i fortsättningen också att styras 

ganska mycket. Vi har också föreslagit, enligt vårt betänkande, att man ska 

försöka gå in för gender budgetering, d.v.s. att man beaktar jämställdheten 

när man sätter upp en budget. Man har haft det i åtanke redan tidigare och 

man kommer att ha det i fortsättningen, men det har varit en ganska turbu-

lent situation nu och stora förändringar i budgeteringen överhuvudtaget. 

Man kanske inte har nått fullt ut med det i år heller. Vi ser fram emot att man 

kommer längre i det här. 

Vi har fått en förteckning till utskottet med olika saker man har jobbat 

med. Det är flicka-projektet, norm-projektet, jämn-projektet och projekt som 

berör sexuella trakasserier. Man har jobbat mycket med kvinnofriden. Inom 

barnomsorgen finns också genus och jämställdhetsarbete på gång. Det här 

arbetet fortgår. Naturligtvis finns det olika synpunkter på om det behöver gö-

ras mer eller mindre i den här frågan. Vi i utskottet har inte fördjupat oss så 

mycket i det. 

Vi föreslår en kläm, bifogad till betänkandet, att landskapsregeringen bör 

tillsätta en övergripande expertgrupp, vars uppdrag ska vara att övervaka det 

fyraåriga ramprogrammet samt också ha visioner för jämställdhetsarbetet ef-

teråt. 

Vi anser också att man behöver se över utövandet av tillsynsbefogenheter-

na, åtminstone finns det en uppfattning bland allmänheten om att man behö-

ver se över den här biten. 

Med beaktande av det här stöder vi lagframställningen. Vi hemställer till 

lagtinget om att landskapsregeringen bör tillsätta en expertgrupp med upp-

drag att övervaka det fyraåriga ramprogrammet och utveckla jämställd-

hetsarbetet i det åländska samhället.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Ett stort tack till social-och miljöutskottets ordförande och 

medlemmar för de konstruktiva diskussioner som vi har haft när det gäller 

denna lagframställning om att upphäva jämställdhetsdelegationen. 

Om vi i utskottet varit oeniga så har det mest handlat om huruvida man 

kan säga att jämställdheten har tagit stora eller små steg under de senaste 20 

åren. Det man nog kan säga är att jämställdhet numera är en fråga som här i 

lagtinget engagerar både kvinnor och män. Jämställdhet är inte längre bara 

en kvinnosaksfråga utan många män inser att de också har mycket att vinna 

på ett jämställt samhälle. Det är inte allt för många män som deltar i lagting-

ets debatter då vi har jämställdhetsfrågor på agendan, men ni finns och ni blir 

fler.  
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Vi kan inte ta för givet att jämställdheten bara fortsätter att öka bara av sig 

själv, bara för att vi är fler som är medvetna om problemen och strukturerna 

som förhindrar ett mer jämställt samhälle. Fler måste få kunskap och utbild-

ning, fler måste få fortbildning, vi måste ha visioner, strategier och absolut 

måste gender budgetering införas i landskapets budget, i synnerhet nu när 

det blir kärvare ekonomiska tider. Och så måste det här arbetet göras, inte 

bara inom förvaltningen utan i hela samhället, i näringsliv, föreningsliv osv.  

Därför var det minst sagt förvånande när regeringen lämnade denna fram-

ställning om att slopa Ålands jämställdhetsdelegation. Det organ som skulle 

driva på allt detta arbete. Min lagtingsgrupp har varit emot slopandet av jäm-

ställdhetsdelegationen i denna form. Istället har vi velat ser en utveckling.  

Socialdemokraterna har flera gånger fört fram att delegationen istället 

skulle bli ett jämställdhetsråd med uppgift att diskutera och formulera aktu-

ella jämställdhetsfrågor och reformer. Sedan ville vi även att man skulle till-

sätta ett samarbetsforum för kommunal jämställdhetsutveckling för att akti-

vera kommunerna som fortfarande brister i konkreta åtgärder för att öka 

jämställdheten på kommunal nivå. Nå, de här förslagen stötte på patrull.  

Det fanns heller ingen möjlighet att få stöd för det här i utskottet. Däremot 

är jag nu nöjd med att utskottet har lyckats hitta en bra och tillfredsställande 

kompromiss, en kläm där vi uppmanar landskapsregeringen att tillsätta en 

expertgrupp med uppdrag att övervaka det fyraåriga ramprogrammet och ut-

veckla jämställdhetsarbetet i det åländska samhället.  

Detta som nu social-och miljöutskottet föreslår är alltså en utveckling istäl-

let för att gå in för avveckling som var regeringens förslag. Vi går från att ha 

haft en parlamentarisk politisk tillsatt delegation till att istället ha en mindre 

grupp med sakkunniga och experter på jämställdhetsfrågor. Denna expert-

grupp ska tillsättas av regeringen och ska fungera som ett stöd för regeringen 

och för jämställdhetschefen. Jag ser också gärna att den här expertgruppen 

består av medlemmar som har tentakler ute i näringslivet, i föreningsliv, i 

kommuner eller var nu dessa genuskunniga personer kan befinna sig. Det 

handlar alltså inte om en grupp med landskapsanställda tjänstemän. Det 

handlar inte bara om det interna jämställdhetsarbetet inom landskapsför-

valtningen. Nej, istället ska det vara människor som vet vad som även sker på 

områden utanför offentlig sektor. En grupp som har stor kunskap om jäm-

ställdhetsfrågor är medlemmarna i Feministakademin. Där finns säkert per-

soner som skulle kunna vara med i denna expertgrupp.  

Beträffande tidtabellen så har social- och miljöutskottet inte sagt när vi vill 

att regeringen tillsätter denna grupp, men bäst vore att det sker samtidigt 

som när man drar in den nuvarande jämställdhetsdelegationen så tillsätter 

man expertgruppen. På så vis blir det inte något glapp i jämställdhetsarbetet. 

Eftersom vi i den här framställningen föreslår att delegationen ska upphö-

ra redan den 1 januari 2010, så understöder jag ordförande Mattssons förslag 

om att social- och miljöutskottet får komma med ett nytt betänkande och 

korrigera det här datumet för ikraftträdandet.  

För övrigt så anser jag och min grupp att det inte är riktigt juste att dra in 

en delegation mitt i en mandatperiod. Det borde ha kunnat vänta till nästa 

val. Men det här fann, tyvärr, inget gehör i utskottet.  
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag vill göra ett förtydligande när det gäller den här 

landskapsregeringens jämställdhetsarbete. Det kunde tolkas som man 

ev. hade det för avsikt att trappa ner på det här arbetet. Det har man de-

finitivt inte. Därför stöder jag den här expertgruppen som man tillsätter 

för att understryka att man verkligen satsar på den här biten och man 

vill gå framåt fort och offensivt i de här frågorna. Det var ett förtydligan-

de från min sida. Det är inte så att jag på något sätt ifrågasätter deras 

arbete, jag vet att de är väldigt engagerade i sitt uppdrag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här ärendet har varit bordlagt länge nu. Jag har inte 

dokumentet exakt framför mig, men jag har ett starkt minne av, när vi 

diskuterade behandlingen av det här ärendet och där vi också diskutera-

de jämställdhetsdelegationens arbete, att det var just utveckling vi var 

ute efter, ett nytt sätt att arbeta. Jämställdhetsdelegationen har en fan-

tastisk funktion på det sättet att man har hämtat in i mycket kunskap. 

Kunskapen har spridit sig vidare medan vi har upplevt att det behövs ett 

pådrivande organ och också ett sakkunnigorgan. Jag upplever på ett sätt 

att social- och miljöutskottet slår in öppna dörrar när man föreslår en 

expertgrupp. Det är ju det som har varit avsikten från första början, vil-

ket också landskapsregeringen tycker att är bra att ni har kommit fram 

till samma sak. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det framkom inte så tydligt, som jag ser det, i framställ-

ningen. Därför var det viktigt för oss att kunna påpeka att man behöver 

ha en expertgrupp som också kan fungera som ett stöd i landskapsreger-

ingens arbete. Att helt lämna över det till olika avdelningar och till såda-

na här små sakkunniggrupper som ska tillsättas ad hoc, det var det som 

vi lite ifrågasatte. Vi skulle då ha en över gripande expertgrupp som drar 

upp de stora linjerna och se på helheten. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ja, jag konstaterar att vi är fullkomligt eniga. Om man kal-

lar det för expertgrupp eller sakkunniggrupp, så må vara. Det är olika 

namn för samma sak. Jag upplever att utvecklingen kommer att gå exakt 

i den riktning som även social- och miljöutskottet efterfrågar. Det gläder 

oss. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, det var det vi kom fram till att det inte var riktigt exakt likadant. Det 

som regeringen hade föreslagit var just sakkunniggrupper. Om man t ex 

skulle titta på någon trafiklagstiftning, så kanske man skulle tillsätta en 

grupp som ser på jämställdhetsfrågorna där. Medan den här expert-

gruppen, som vi föreslår, tittar på hela samhällets jämställdhetsutveck-

ling både när det gäller offentlig förvaltning men också vad som händer 

utanför i näringslivet och i föreningslivet osv. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är glädjande att landskapsregeringen och 

social- och miljöutskottet har samma åsikt när det gäller vikten av jäm-

ställdhetsarbete. Landskapsregeringen anser att jämställdhetsarbete är 

en av de viktigaste demokratifrågorna. Det visar också att det är lantrå-

det som har jämställdhetsarbete som sitt ansvarsområde eftersom det är 

en demokratifråga. Från landskapsregeringens sida anser vi att det är ett 

steg framåt, vare sig man kallar det expertgrupp eller sakkunniggrupp. 

Vi konstaterar att det finns olika områden där man behöver bedriva 

jämställdhetsarbete. Den här gruppen ska vara inte vara statisk, man 

behöver få ta in specialkunskap under resans gång. Ett aktuellt nästa 

område för jämställdhetsarbetet blir jämställdhetsarbete inom vården, 

då behöver man där sin sakkunskap. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Om man då tolkar vad social- och miljöutskottet menar med den här ex-

pertgruppen så är det just inte bara en tillsatt grupp som ska se på hur 

man ska jobba med jämställdhet i vården. Den här gruppen skulle mot-

svara en jämställdhetsdelegation, men med sakkunskap, och tillsättas på 

en mandatperiod och fungera som ett stöd i regeringens arbete. Sedan 

naturligtvis, är det fantastiskt bra om den här sakkunniggruppen som 

har expertkunskaper när det gäller t.ex. jämställdhet i vården, jäm-

ställdhet i trafiken, jämställdhet i skolan o.s.v. Men den här gruppen, 

som vi föreslår för social- och miljöutskottet, den skulle vara på en hel 

mandatperiod och består av ett fåtal experter med tentakler ute i sam-

hället. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tror att vi är helt eniga. Det viktigaste är att jämställd-

hetsarbetet tar kliv framåt och att det finns flexibilitet i systemet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Under diskussionen har ltl Åke Mattsson, understödd av ltl 

Carina Aaltonen, föreslagit att lagtinget enligt 53 § 2 mom. lagtingsordningen inhämtar 

ett nytt betänkande av social- och miljöutskottet. Den sakliga behandlingen av ärendet 

avbröts därför för fattande av beslut om ltl Åke Mattssons förslag. Önskar någon yttra 

sig om förslaget? 

Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar för fortsatt behandling, röstar 

JA. Den som röstar för ltl Åke Mattssons förslag om återremiss till social- och miljöut-

skottet röstar NEJ. Kan omröstningspropositionen godkännas?  

Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej-rösterna resa sig. Majoritet för nej. Den sak-

liga behandlingen av ärendet avbryts härmed och inväntar ett nytt betänkande från so-

cial- och miljöutskottet. 

Första behandling 

8 Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskaps-

regeringen 

Lagutskottets betänkande (LU 17/2008-2009) 
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Landskapsregeringens framställning (FR 19/2008-2009) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan förslag väck-

as om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Hur det ekonomiska läget än är och kommer att vara så kom-

mer också politiker att omfattas av ett pensionssystem, liksom alla andra. 

Den här framställningen syftar till att samordna pensioner för dem som är i 

landskapsregeringen och lagtinget och då att få pensionstillgodohavande från 

olika håll. En viktig sak och med det här är att samordna pensionerna under 

hela den politiska karriären. En annan reform i den här lagstiftningen är en 

anpassning till arbetsskyddssystemet för pensioner för andra i landskapet 

som gäller från 2005. Den tredje punkten här är en precisering av familje-

pensionen för dem som är efterlevande efter en lagtings- eller landskapsre-

geringsledamot. Vi har också i lagutskottet gjort några tekniska justeringar 

men för övrigt omfattar vi lagframställningen och föreslår att lagen ska god-

kännas. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! I Finland genomfördes för några år sedan någonting som man 

kunde kalla för konfiskering av inbetalade pensionspremier. Man valde ett 

vackrare ord för det, det kallas samordning av pensioner. En benämning som 

säkert skulle falla i en jämförelse med de regler som gäller för reklam och 

marknadsföring i finsk lagstiftning. Man motiverade det med att man på det 

sättet för dem som har lite högre pensioner ytterligare skulle, efter den be-

skattning man har genomgått genom åren, belasta dem med avdrag från det 

de har arbetat in under åren, så att statens finanser totalt skulle kunna balan-

seras på ett bättre sätt. Det blir alltså för ett stort antal pensionärer en ny 

dubbelbeskattning som är ganska olycklig. Det här kan vi på Åland inte göra 

någonting åt, annat än i våra egna system, där vi har lagstiftningsbehörighet, 

där vi kan försöka undvika det. 

Landskapsregeringen har föreslagit att konfiskeringssystemet ska skrivas 

in i 11 § i det här förslaget, så att det i vissa fall kan bli betydande pensionsav-

drag för dem som har tjänat in pension från flera olika arbeten eller uppdrag. 

Situationen är den att vi inte behöver följa riksmodellen i det här samman-

hanget om vi inte vill. I lagutskottet, där jag delvis har varit med och behand-

lat det här, konstaterar jag att det fanns inget större intresse av att diskutera 

den här konfiskeringen. Jag ville heller inte lämna ett förslag med tanke på 

att det inte fanns något större ett diskussionsintresse i sammanhanget. Lag-

utskottet har, från pensionsansvarig tjänsteman på landskapsregeringen, fått 

någorlunda exakta uträkningar över olika alternativa fall. Jag ska inte här re-

dogöra för dem, men jag kan som kuriosa berätta om hur det kan bli i den 

rikskonfiskering som är lagstiftad. 

När man har suttit fyra år i riksdagen har man rätt till en pension på 800 

euro i månaden. Det borde ju de som har suttit fyra år i riksdagen få då. Har 

man suttit åtta år i riksdagen får man en pension på 1600 i månaden brutto. 

Den här s.k. samordning har för min del då inneburit att i stället för, som 

mina kollegor som har suttit fyra år i riksdagen blott och får 800 euro brutto, 

så får jag 430 brutto. Om man tycker att är rättvist så tycker man väl det då. 

Det har att göra med ens uppfattning kanske i beskattningsfrågor överhuvud-
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taget. Men jag har väldigt svårt att acceptera, när det betalas in pensionspre-

mier både från arbetstagaren och från arbetsgivaren, som fonderas på ett lag-

stiftat sätt och ska räcka till de pensioner som man då har tjänat in, att man 

har ett sådant här system. Jag vill inte lägga något förslag här i lagtinget. Jag 

ville bara berätta om den här problematiken och berätta att jag tycker att den 

är t o m lite otillständig och ifrågasätta huruvida lagtinget som helhet har or-

sak att följa den här riksmodellen av detta system som borde kallas någonting 

annat än vad det kallas i 11 §, som går under benämningen en samordning av 

pensioner. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag har aldrig hört det där uttrycket av konfiskeringspara-

graf tidigare. Jag förstår fullkomligt vad ltl Jansson avser och har också 

förståelse för att man resonerar på det här sättet och att man kan upple-

va att det finns en orättvisa i det. Samtidigt, vill jag minnas, även om jag 

har svårt att plocka fram ett konkret exempel just nu, men jag har sett 

själv som pensionshandläggare för länge sedan att det också inom andra 

områden samordnas till en pension för pensionstagaren, där man på 

olika sätt har arbetat dubbelt eller på något sätt uppburit flera pensio-

ner. Jag tror också att det här handlar om lika behandling inom olika 

yrkessektorer. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I riket är det lika behandling, om man nu kan kalla det för 

lika behandling när konfiskeringen är olika stor procentuellt för olika 

grupper beroende på hur stora belopp det rör sig om. Men det är någon 

form av lika behandling i alla fall, likadan konfiskeringslagstiftning av 

inbetalda pensionspremier. Det som var min poäng, när det gäller ålän-

ningarna, inte bara de som är sysselsatta i landskapsregeringen och lag-

tinget, sannerligen inte, utan alla ålänningar, till den del vi har lagstift-

ningsbehörighet, alltså våra egna anställda i landskap och kommun har 

möjlighet att ha ett i från riket avvikande system, om vi så önskar. Det är 

den debatten här som anhängiggör. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det har jag också respekt för och framför allt just det att vi 

inte automatiskt behöver följa rikets modell. Den problematik vi ställs 

inför är att om vi ser ålänningarna som helhet så blir det en olik behand-

ling mellan de ålänningar som jobbar t ex inom näringslivet och går un-

der rikslagstiftning och de ålänningar som är landskapsanställda och går 

under den åländska lagstiftningen. Det var det jag avsåg som lika be-

handling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Lagutskottet har haft som ambition att försöka pröva om 

den här framställningen är balanserad och att den är rättvis. Jag vill nog 

för min del säga att ordet konfiskation, även om ltl Roger Jansson upp-

lever det för egen del, inte har kommit i  mina tankar när jag har läst det 

här. Jag har konstaterat att alla pensioner samordnas. Vi ska också se på 
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det faktum att vi har ett helt välfärdssystem som tar hand om de pensio-

närer, i det här fallet de stackars politikerna som får sina pengar konfis-

kerade, att de får luta sig på ett välfärdssamhälle som upprätthåller en 

standard till hög kostnad. Jag tror inte att någon här på läktaren behö-

ver känna sig orolig för att bli politiker och få sina pengar konfiskerade. 

Jag tror inte heller att lagtingsledamöter och landskapsregeringsleda-

möter behöver känna sig oroliga.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Inte vet jag om jag har någon orsak att gå i svaromål på 

den där repliken. Vi har fått en beräkning från pensionsbyrån från land-

skapsregeringens finansavdelning som klart visar i exempel på hur det 

här går till och hur man i förhållande till intjänade pensioner får bety-

dande avdrag. Lite karikerat kallar jag det för konfiskering eftersom jag 

gärna vill att debatten ska komma igång. Jag tycker inte heller att det är 

ett alldeles oriktigt uttryck eftersom man de facto har jobbat in dessa 

pensioner. Man får dem minskade bara för att man inte har jobbat på ett 

jobb utan man har jobbat på flera jobb. Det är orsaken till att man får 

minskad pension. Skulle man ha haft förstånd att bara hålla sig till en 

verksamhet så då skulle man inte alls drabbas. När jag talar om man så 

talar jag inte om specifikt om oss som är här. Det gäller generellt i sam-

hället.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är bra att man initierar en debatt men jag vill för min 

del säga att jag har bedömt den här reformen som balanserad, för att 

man tar hänsyn till att man faktiskt jobbar på olika jobb där man också 

måste se på inbetalningen till pensionssystemet. Det är det som kan 

göra att man uppfattar det som att det här skulle vara konfiskation. Det 

viktiga och normen för lagutskottet, i alla fall som jag bedömer det, det 

är att se till att det finns ett skydd som är rimligt, jämlikt och försvar-

bart, också för politiker. Man ska inte behöva lida inom pensionssyste-

met för att man jobbar i en politisk karriär som kan vara deltidsarbete, 

olika arbeten osv. Med tanke på det tycker jag ändå att den här reformen 

är försvarbar av naturliga skäl.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Som synes av betänkande har jag inte framlagt något ändrings-

förslag i utskottet. Jag har själv noterat att den här reformen är balanse-

rad gentemot rikssystemet. Huruvida den är balanserad i förhållande till 

inbetalda pensionspremier och rättvisa mellan pensionstagare som har 

haft ett jobb, två jobb, tre jobb, fyra jobb eller flera, det måste var och en 

bedöma. Därför har jag väckt frågan här i plenum för att lite lyssna på 

vad mina värderade kollegor kan tycka i sammanhanget. Gentemot riks-

systemet är den definitivt balanserad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag är glad att ltl Roger Jansson tog upp den här frågan. Den 

här lagframställningen och ärendet som sådant är ganska komplicerat. Det är 

inte alldeles lätt att få grepp om vad som gäller.  

Inledningsvis, när man tittar i 11 § och det som sägs i början; ”om ledamots 

pension som beviljas en ledamot enligt denna lag tillsammans med ledamo-

tens pensioner eller andra förmåner som beviljas med stöd av pensionslag-

stiftning som nämns i 3 § lagen om pension för arbetstagare, överstiger 

samordningsgränsen i andra momentet, dras 62, 5 % av den överstigande 

delen av ledamotens pension.” Man måste in i flera olika lagstiftningar för att 

få grepp om vad som gäller. Den här 62,5 % finner man i detaljmotiveringar-

na. Man har kommit fram till det p.g.a. att man kan få full pension härifrån 

efter 15 år men man har så pass lång del av sitt yrkesverksamma liv kvar som 

motsvarar 62,5 %, därifrån kom tydligen den siffran.  

Jag fick den uppfattningen, när jag läste den här texten jag just citerade, 

att sådana som har haft en annan verksamhet, drivit företag eller jobbat med 

annat så blir de facto att lida i pensionshänseende jämfört med dem som har 

haft enbart en sysselsättning som politiker, lite på samma sätt som ltl Roger 

Jansson var inne på. Läser man detaljmotiveringarna så kan man få den mot-

satta uppfattningen. Nu säger jag inte att det är fel på detaljmotiveringarna, 

det kan ju vara min uppfattningsförmåga som brister. Men jag tycker inte rik-

tigt det hänger ihop. Jag brukar klaga på långa utskottsbetänkande, men det 

kan jag inte göra den här gången. Betänkandet är väldigt kort och ger inte rik-

tigt några svar på de här frågorna. För att jag skulle få reda på vad som gällde 

gick jag tillbaka till remissen till lagutskottet och såg att ansvariga ledamoten 

Mats Perämaa presenterade det här och angav tre motiv till att man har lagt 

framställningen.  

Det första var de förändringar som har skett i pensionssystemet ute i sam-

hället i stort. För det andra, den byråkrati som vi skulle råka ut för om vi skul-

le hantera det här själva, i stället för att ha statkontoret att sköta det. Det 

tredje motivet var den hemställan som de facto lagtinget har lämnat. Om man 

tittar på byråkratin så var det nog en formulering som faktiskt var ut över det 

vanliga. Det sägs så här i behovet av förändringar av landskapslagstiftningen: 

”den specialkompetens som funnits inom statskontoret för uträkning av lag-

tingsledamotspensioner har försvunnit genom naturlig avgång och kan inte 

ersättas.” Det måste betyda i klartext att det är en person som har jobbat med 

detta och slutar. Då kan man inte ersätta denna person. Det fortsätter så här; 

”sammantaget kan man konstatera att det medför betydande praktiska 

problem vid uträkning av pensionerna om pensionsbestämmelserna för le-

damöterna i lagtinget och i landskapsregeringen respektive ledamöterna i 

riksdagen och ministrarna i regeringen skiljer sig markant från varandra. 

Problemen blir fler ju längre tiden går om landskapet bestämmelser inte 

ändras.” Nog är det ju en självstyrelsepolitik som heter duga, måste jag säga. 

Nu är väl inte det här den enda motiveringen, men nog är det lite sökt.  

Jag har samma uppfattning som ltl Roger Jansson. Har man, som är gans-

ka typiskt i det åländska samhället, varit lite mångsysslare, hållit på med 

många olika verksamheter så blir man de facto lidande i pensionshänseende. 

Jag ser det här lite som ett strävande mot att få heltidspolitiker. Det tycker 

jag inte är bra. Jag tycker det är bra att det finns företagare som ltl Fredrik 

Karlström, som faktiskt har möjligheter att ta stämma här i Ålands lagting för 
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att få in lite tänkande utanför den traditionella sfären. Jag undrar, när dis-

kussionen går vidare, om man faktiskt inte skulle titta på framställningen ett 

varv till. Det tror jag att framställningen skulle tjäna på. Min stora blyghet 

förbjuder mig att förslå vart man i så fall skulle skicka den. Det kanske finns 

någon annan som har några synpunkter på det.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Arbetspensionssystemet är komplicerat, också de reformer 

som görs är komplicerade. Lägger man därtill pensionssystem för egna 

företagare så blir det ännu svårare. Det är klart man kan säga att om det 

är komplicerat, byråkratiskt och man anser man att det är fråga om en 

konfiskation så då ska vi ta ett varv till. Vi kan ta många varv här i lag-

tinget och gör det också i många frågor. I det här fallet är det en fram-

ställning, där det finns motiv för att genomföra reformen, för att det är 

en samordning som ger bättre resultat när det gäller jämlikhet och pen-

sionstrygghet osv. När det gäller statskontorets kompetens så är det 

kanske en fråga som ligger utanför det här. Det är alltid beklagligt när 

man måste säga att det är svårt att sköta ett område. Vi vet vad statsför-

valtningen och landskapsförvaltningen kostar.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så har jag förstått att det är statskontoret 

som har skött det sedan 1977, det är ganska länge. Har frågan överhu-

vudtaget prövats att man skulle bygga upp en egen kompetens? Jag sä-

ger inte att man ska göra det, jag vet inte vilka konsekvenserna blir. Jag 

tycker det är ganska naturligt att man skulle pröva en sådan sak. När det 

gäller det som ltl Erland sade, att här är en framställning med motiver-

ingar, det jag försökte exemplifiera är att i 11 § drar jag slutsatser som är 

exakt de samma som ltl Roger Jansson drog, men när man tittar i de-

taljmotiveringarna d.v.s. motiveringarna till framställningen så får man 

en annan uppfattning. Jag tycker inte att motiveringarna är så där allde-

les glasklara. Med tanke på att man pratar om konfiskering och byråkra-

ti så tycker jag att man får uppfattningen att lagutskottet kanske har tit-

tat lite för lätt på den här problematiken. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! I framställningen finns det, som jag ser det, inget underlag 

för att gå in på förvaltningen av pensionssystemet och statskontorets 

kompetens. Det har legat utanför det vi har gjort i beredningen. Där-

emot har jag sagt redan tidigare att den bedömning som ltl Anders 

Eriksson och ltl Roger Jansson delar här om konfiskation så den delar 

inte jag. Jag ser det här som en reform som rättar till vissa oklarheter, 

gör en bättre samordning. Sedan måste man alltid kunna diskutera pen-

sionernas nivå. Är det faktiskt så att flera än de här två nämnda ledamö-

terna känner att de här konfiskerade eller kommer att bli det, så då är 

det naturligtvis ett större problem än ett två personers problem. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Erland har en lite dålig ovana att bli lite personlig. Vad 

jag försökte säga, på ett principiellt plan, är att jag inte tror det är bra 

om man har avlöningssystem, om man har ett pensionssystem som en-
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bart främjar heltidspolitiker. Jag tror det är bra att det finns möjligheter 

för företagare, som faktiskt har ett ben ute i verkligheten, att också ta del 

i det politiska arbetet. Det är den övergripande linjen för mig. Sedan 

finner jag det också märkligt att lagutskottets ordförande Olof Erland 

säger att det inte finns någon grund för att diskutera statskontorets 

kompetens i den här framställningen. Det är just det som är ett av hu-

vudmotiven för den här framställningen, som också framhölls ifrån 

landskapsregeringens sida, när man presenterar den här framställning-

en. Det här hänger nog inte alls ihop. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag var inte med i den här behandlingen som har gjorts i lagut-

skottet, jag har därför kanske inte så mycket synpunkter på själva innehållet i 

betänkandet. Det som slog mig, efter den här jämställdhetsdiskussionen, var 

att jag tittade i framställningen på den obligatoriska punkten om förslagets 

verkningar, där man ska göra jämställdhetsbedömningar. Här står det att det 

inte har några konsekvenser för jämställdheten. Jag undrar det? Jag undrar 

om det har prövats av regeringen? I så fall är det beklagligt eftersom kvinnor 

generellt sett lyfter mycket lägre pension. Inte bara lägre lön utan givetvis 

också i lägre pension därför, men också för att man inte kan uppfylla fulla an-

talet intjäningsår för pensioner p.g.a. att de flesta föder barn. Kvinnorna har 

inte heller möjlighet att ha en massa olika jobb och uppdrag eftersom man tar 

dubbelt mer ansvar för oavlönat hemarbete som det inte betalas in någon 

pensionsavgift för. 

Det syns inte några spår av de stora framstegen i jämställdhetsarbetet i 

landskapet i den här framställningen. Här hade det nog krävts ett mer aktu-

ellt och framåtriktat arbete. Det talas här om att intjäningsåret för ledamö-

terna är kort. På det sättet är det bra för kvinnor att vara i lagting och riksda-

gar och överallt där de kan tjäna in full pension på 15 år. Sedan återstår det 

en hel del yrkesverksamma år när man jobbar och på det viset samla en hel 

del pensionspoäng. 

Jag tror inte riktigt att jämställdhetsarbetet i landskapsregeringen är så 

förankrat i alla avseenden. Om det är någon fråga där kvinnor, generellt i alla 

situationer, har det mycket sämre ställt än män så är det i pensionsfrågor. 

Det har den här utredningen, som gjordes för några år sedan, visat. Även de 

som har haft arbete är alltså mycket diskriminerade i det här avseendet. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är bra att jämställdhetskonsekvensbedömningen sätts 

under fokus. Jag håller helt med om att landskapsregeringen kunde ha 

haft en mindre mager skrivning i när det gäller jämställdhetskonse-

kvensbedömningen i det här fallet. Om man tillåts vända på diskussio-

nen så omkullkastar det som ltl Sundbacks säger, just det faktum att 

samordningen av pensionerna leder till att männen, som jobbar med 

väldigt många olika saker och kanske därför inte hinner ta så mycket del 

av hemsysslorna, inte gynnas av den här pensionslagstiftningen. Efter-

som de olika sysslor samordnas och leder endast till en pension så är 

skillnaderna faktiskt mindre i det här fallet när det gäller pensioner. I 
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övrigt håller jag helt med ltl Sundback när det gäller kvinnor och pen-

sioner. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var ju synd att inte den analysen ingick i betänkandet så hade vi 

kanske kunnat pröva den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Man kan se på jämställdhet och rättvisa på olika sätt. 

Den här samordningen gäller i alla pensionssystem. Jag förstår i egent-

ligen inte riktigt varför man på Åland för åländska politiker skulle ha ett 

system där man inte samordnade pensionerna. Det är ju heller inte jäm-

ställt och rättvist i så fall om man jämför med alla ute i samhället, som 

har haft många jobb. Där är samma sak. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har ingenting att säga mera just nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Tack herr talman! Om man jobbar i det privata näringslivet och kanske har 

förvärvsinkomst från många olika sysslor så får man plussa ihop de pen-

sionspengar man har tjänat under sin livstid. Det slås inte ihop och räknas 

bort någonting utan man får de pengarna man har betalat in och har rätt till. 

Det här systemet som föreslås av landskapsregeringen nu, det konfiskerar 

faktiskt en del av de pensionspengar man betalar in. Men det gäller bara om 

man haft en privat anställning eller är företagare och också engagerar sig po-

litiskt. Jag tycker det är ganska typiskt från landskapsregeringens sida att 

man inte uppmuntrar företagsamhet och privat initiativ och att man jobbar 

extra som mycket man bara orkar och kan. I det här fallet, med den här lag-

stiftningen så blir man bestraffad. Man får inte rätt till de pengar man själv 

har slitit in. Det uppmuntrar också till att en privat företagare inte tar ut sin 

ersättning, som han är berättigat till från sin näringsverksamhet, som för-

värvsinkomst. Han kommer naturligtvis att ta ut det som kapitalinkomst. Det 

betyder att kommunerna går miste om intäkter. Företagaren väljer att ta ut 

det som kapitalinkomst i stället för förvärvsinkomst, eftersom pensionsberät-

tigande pengarna minskar p.g.a. den här lagstiftningen för en företagare eller 

politiker. Man uppmuntrar alltså inte till ökad företagsamhet från den poli-

tiska sektorn. Jag tycker att det är viktigt att man får in personer som också 

engagerar sig i företagen på Åland. Det är en väldigt viktig fråga. Jag tycker 

att man ska uppmuntra till ökat företagande bland politiker. Starta egna före-

tag och jobba extra på sidan om för att se hur det ser ut i det verkliga livet. 

Jag håller fullständigt med ltl Anders Eriksson och ltl Roger Jansson i de-

ras argumentation. Jag tycker att här finns mycket man kan titta på ännu. Jag 

förespråkar sålunda att man borde titta på det en gång till i det allsmäktige 

också väldigt kunnande stora utskottet, där jag för övrigt sitter själv också. Vi 

kan väl sätta oss in i den här argumentationen, ur företagarnas synvinkel. Det 
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är de facto en konfiskering av pensionen, som inte uppmuntrar till ett ökat 

företagande. Det uppmuntrar inte heller till att företagaren tar ut sin ersätt-

ning som förvärvsinkomst, vilket jag tycker att vi från den här salen ska upp-

muntra företagarna att göra. Personligen försöka jag göra det och jag tycker 

att många fler borde göra det, istället för att ta ut sin ersättning som kapital-

inkomst. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det är angelägna aspekter som ltl Karlström tar upp. 

Inläggen här idag har visat att man behandlar pensionsfrågan ur många 

infallsvinklar. När det gäller det privata företagandet så finns ju det fac-

to systemen med frivilliga pensioner. Vi har ett system där man har av-

dragbara pensionsvillkor. Det är ju en aspekt, som man bör beakta i det 

här sammanhanget. Naturligtvis även behovet av någon form av likvär-

dig behandling. Den här debatten visar att det är välkommet att stora 

utskottet fördjupar sig de här frågorna, så att flera i den här salen får ta 

del av hur det kommer att påverka deras egna i framtiden pensionsvill-

kor. Jag stöder en behandling i stora utskottet. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Debatten blev ju inte så livlig och bred. Det är kanske för att 

många är överraskande över den information som här har kommit fram. 

Det här lagförslaget innebär inte någon ny reform. Det är en liten korriger-

ing i marginalerna i befintligt system. Vi har redan den här samordningen av 

pensionerna även för politikernas del. Vill man ha en ändring till stånd på sy-

stemet på Åland jämfört med riket så är det frågan om att göra om hela lag-

stiftningen för vår del och skapa ett eget system. Då bör man gå in också för 

de kommunalt anställda och landskapsanställdas del, så det är en ganska stor 

reform. Det är ändå skäl att man diskuterar den här frågan. I finsk lagstift-

ning är det samordning även av privata pensioner. Om man väljer att leva 

som företagare på kapitalinkomster och gör inbetalningar antingen i företa-

garpensionssystemet eller i andra privata pensioner så råkar man utför sam-

ordning och man även har APL-inkomster eller t.o.m. offentliga inkomster i 

sin karriär. Enda sättet att undvika den här samordningen är uppenbarligen 

att man ser till att man får sin pension från annat än pensionssystemen, alltså 

från kapitalavkastningar av olika slag, hyresinkomster eller något sådant. Vi 

ska väl inte befrämja att alla tvingas gå in i sådana system, det försvårar of-

fentlig sektors finansiering, kan man väl lugnt uttrycka det. 

De här exemplen, som vi har fått till lagutskottet om skillnaden mellan nu-

varande samordningssystem och det nu föreslagna samordningssystem, visar 

kanske ändå inte att ärendet skulle ha några jämställdhetsaspekter. De ex-

emplen som man har råkat ta från byråns sida ger vid handen att det nya sy-

stemet som nu föreslås ger en minskning av pensionen för dem som har en 

låg inkomst. Det kan jag tänka mig att har ett gender perspektiv. Medan ex-

emplet med en högre inkomst här faktiskt ger en liten ökning av pensionen 

jämfört med nuvarande samordningssystem. Jag talar sålunda inte i egen 

sak, det är andra som drabbas. Jag ville inte göra jämförelsen med nuvarande 

samordningssystem och det nya för det är en ganska ointressant diskussion. 
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Det är samordningssystemet som sådant som ger orättvisa utslag. Därför un-

derstöder jag förslaget om remittering till stora utskottet. 

Talmannen 

Begäres ordet? Under diskussionens gång har ltl Fredrik Karlström understödd av ltl 

Harry Jansson och ltl Roger Jansson föreslagit att ärendet ska remitteras till stora ut-

skottet. Jag ber dem som stöder remiss till stora utskottet att resa sig. Talmannen kon-

staterar att mera än åtta ledamöter har stött remiss till stora utskottet. Ärendet kommer 

därför att remitteras till stora utskottet för att inhämta dess betänkande. 

Första och enda behandling 

9 Förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning 

Finansutskottets betänkande (FU 7/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2008-2009) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan förslag väck-

as om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Landskapsregeringens framställning nr 20/2008-2009, ”För-

slag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning”, remitterades 

till finansutskottet i juni, strax före sommaruppehållet. Eftersom planerings-

processen var och är i det stadiet att stödbeslutet behövs fortast möjligt fanns 

det förhoppningar om att vi skulle leverera vårt betänkande snabbt.  

Så blev det inte. Det tog längre tid, men nu har vi ett enigt betänkande som 

vi är nöjda med. Jag vill direkt tacka utskottsmedlemmarna och vår sekrete-

rare för ett engagerande och stimulerande samarbete. Ett stort tack också till 

alla sakkunniga som vi har hört! 

Det behövdes heller ingen lång diskussion i finansutskottet innan vi var 

överens om att ärendet är så stort och så viktigt att det fordrar den utredning 

det fordrar, det får ta den tid det tar. Och jag kan med gott samvete säga att vi 

gått till botten med ärendet. Det är ju inte bara så att det handlar om mycket 

pengar, nettoinvesteringen ska ju inte gå ut över landskapets budget, den ska 

betalas av elkonsumenterna. Vårt beslut påverkar alltså alla ålänningars 

plånböcker - direkt!  

Glädjande nog kan jag påstå att det var rätt att ta sig tid och att få ett väl 

underbyggt beslut. Det vinner hela projektet på i slutändan. Personligen har 

jag lärt mig mycket under resan och idag vet jag att kabeln behövs och kom-

mer att leda många positiva strömmar till nytta för Åland, Finland och det 

nordiska elnätverket. Jag är säker på att mina kolleger i finansutskottet håller 

med. 

Herr talman! I remissdebatten ställdes många relevanta frågor som lag-

tinget ville att finansutskottet skulle utreda, till exempel investeringens stor-

lek, påverkan på konsumentpriset, huruvida det finns billigare alternativ, om 

investeringen klarar EU:s statsstödsregler, om det är nödvändigt att göra en 

notifiering till kommissionen, hur det är tänkt att kabeln ska kunna utnyttjas 

alternativt för transitering och som en plattform för utbyggnad av förnybar 

vindkraft-el med mera. Det fanns även förslag på att vi skulle göra en full-

ständig samhällsanalys, vilket vi emellertid inte har resurser till. De flesta 

frågor har utskottet emellertid utrett och givit svar på i betänkandet.  
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Självklart har vi inte alla svar, så många faktorer spelar ju in i en så här 

stor och långsiktig investering. Till exempel hur de verkliga kostnaderna för 

konsumenterna kommer att utvecklas kan i dagsläget inte anges exakt, men i 

tillräcklig utsträckning gafflas in i beslutsunderlaget. Utskottet har fokuserat 

på konsumenterna. De presenterade tilläggskostnaderna som kabelinvester-

ingen medför är ett genomsnitt för perioden. Den verkliga kostnaden i kon-

sumentledet utgörs initialt av stamnätsbolagets finansieringskostnader, som 

ska fördelas på elförbrukningen. Redan under byggnadsskedet uppstår san-

nolikt behov av tariffhöjningar. Utskottet har dock erfarit att Kraftnät Åland 

kommer att fördela de totala kostnaderna rättvist och jämnt över tiden, så att 

konsumenterna inte drabbas av chockhöjningar. Prisutjämnande faktorer är 

möjligheterna till transitering samt överföring av vindkraft-el, vilka ger in-

komster till stamnätsbolaget och kommer att dämpa finansieringskostnader-

nas prishöjande effekter.  

Herr talman! Den totala elkonsumtionens utveckling har stor betydelse för 

kalkylen eftersom kostnaderna i sista hand slås ut på konsumenternas räk-

ningar, det vill säga priset per kWh blir lägre ju högre konsumtionen blir och 

ju fler som är med och delar på den.  

Elkonsumtionens utveckling kan man ha olika uppfattningar om. Kraftnät 

Ålands kalkyler bygger på en fortsatt ökning om 1,5 % per år. Mycket kan 

man tycka, speciellt beaktande att vi måste göra allt för att spara energi med 

tanke på jordens ändliga resurser och klimatförsämringen. 

Antagandet om en fortsatt höjning av elförbrukningen i landskapet ses 

emellertid av utskottet som realistiskt med tanke på att utfasningen av vär-

meanläggningar baserade på fossila bränslen till största delen ersätts med 

värmepumpar av olika slag som drivs med el. Den relativt kraftiga befolk-

ningsökningen och den allmänna tillväxten i den landbaserade ekonomin, 

som säkert återvänder efter lågkonjunkturen, är också faktorer som kommer 

att ha en direkt höjande effekt på elförbrukningen. Inom den kommande 25-

årsperioden, det vill säga under kabelns kalkylmässiga livslängd, kommer 

dessutom elbilar sannolikt att bli allmänt förekommande, vilket ytterligare 

ökar elkonsumtionen. Kort sagt, utskottet har resonerat som så, att åtgärder 

som görs för att minska miljöbelastningen även resulterar i högre elkonsum-

tion, men det är okej under förutsättning att producenterna i andra ändan av 

kabeln levererar förnybar energi som minskar användningen av fossila och 

andra icke förnybara bränslen. 

Utskottet konstaterar att investeringens slutliga storlek inte exakt kan fast-

ställas på förhand. I detta fall anser emellertid utskottet att beloppet 125 mil-

joner euro är tilltaget så att det ska räcka. Under utredningens gång har ut-

skottet dessutom erfarit att det kommer att finnas åtminstone två anbudsgi-

vare, vilket garanterar konkurrens. Det är även sannolikt att den rådande 

lågkonjunkturen har en för beställaren positiv inverkan på det slutliga priset. 

Herr talman! Eftersom det är slutkonsumenterna som ska betala nettoin-

vesteringen i form av högre elpriser så har utskottet noggrant utrett hur läget 

är idag och hur effekterna av den planerade investeringen slår. Utskottet kon-

staterar att de åländska elkonsumenterna redan idag betalar ett betydligt 

högre totalpris för elen jämfört med konsumenterna i riket. Det framgår av 

vår jämförelse mellan de åländska eldistributionsbolagen och två distributö-

rer i riket, Helsingfors Energi och Ekenäs Energi, samt det vägda medeltalet 

för hela Finland.  
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Ur tabellen framgår att den totala elkostnaden självklart är lägst i tätbe-

byggda områden men också att elen för de åländska konsumenterna redan i 

dagsläget är avsevärt dyrare än för konsumenterna i riket på grund av vårt in-

sulära läge. Åland har inget nätverk att luta sig mot, vi är beroende av en 

enda kabel medan dem vi jämför oss med har flera olika inmatningspunkter 

som säkerhet vid elavbrott.  

Ålands Elandelslag är dyrare än Mariehamns stads elverk vilket huvudsak-

ligen beror på högre fasta avgifter för elanslutningen. I tidigare beslut för re-

servkraftsinvesteringar har också Ålandsdelegationen klart konstaterat att 

Ålands insulära läge är den största orsaken till de relativt högre kostnaderna i 

jämförelse med riket. För Ålands Elandelslags kunder är kostnaden redan 45 

procent högre vid en årsförbrukning om 5 000 kWh och 35 procent högre vid 

en årsförbrukning om 18 000 kWh vid en jämförelse med riksgenomsnittet.  

Om man antar att de åländska priserna stiger med 1 c/kWh i genomsnitt 

under avskrivningsperioden som en följd av den nya kabeln, vilket blir fallet 

om extra anslaget enligt finansutskottets förslag fastslås till 60 % av totalin-

vesteringen, så skulle prisskillnaden till landets medeltal trots det stiga ytter-

ligare från 4 procent till 12 procent för Mariehamns del och från 45 procent 

till 53 procent för Elandelslagets del vid en årsförbrukning om 5 000 kWh.  

Herr talman! Kraftnät Åland Ab är systemansvarig för elförsörjningen i 

landskapet och är också enlig lag skyldigt att se till att det finns en reservkraft 

tillgänglig vid elavbrott. Den allvarligaste typen av störning i elförsörjningen 

som kan uppstå är om kabeln till Sverige skadas, något som i praktiken kan 

leda till ett långvarigt avbrott i överföring av el från Sverige. Som exempel 

kan nämnas att den första Sverigekabeln råkade ut för skador till följd av far-

tygsankringar vid två tillfällen. Utskottet har även erfarit att Fenno-Skan-

förbindelsen mellan Olkiluoto och Forsmark har skadats två gånger under en 

relativt kort tidsperiod. En kabelskada kan leda till reparationstider på upp 

till 100 dagar enligt Kraftnät Ålands Ab riskscenario. I detta sammanhang 

kan nämnas att kontinuerlig körning av gasturbinerna kräver skytteltrafik 

med tankbilar dygnet runt, inte billigt och framför allt inte miljövänligt! 

Enligt Kraftnät Ålands Ab kalkyler finns det i dagsläget ett effektun-

derskott om 6 MW i ett scenario där värsta möjliga omständigheter förelig-

ger. Det kanske inte verkar mycket vid första ögonkastet, men effektunder-

skottet ökar med ca 2 MW per år och när de i reservkraftabonnemanget ingå-

ende gasturbinerna sedan försvinner minskar reservkrafteffekten med ytter-

ligare 24 MW. Gällande reservkraftavtal går ut år 2014 samtidigt som miljö-

tillstånden för de gasturbiner som används som en del av denna reservkraft 

löper ut. Utskottet har därför kommit fram till att behovet av ny reservkraft 

är ett faktum. 

Kraftnät Åland Ab har analyserat alternativa möjligheter att säkerställa det 

framtida reservkraftbehovet och kommit fram till att det tekniskt, miljömäs-

sigt och totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är att installera en 100 

MW likströmsförbindelse till riket. Alternativen till kabelförbindelsen till ri-

ket är ettdera ytterligare en växelströmsförbindelse till Sverige eller en ut-

byggnad av egna reservkraftsaggregat inom landskapet. Som framgår av ut-

skottets betänkande ser vi emellertid inget realistiskt alternativ till likströms-

kabeln. 

Herr talman! Under remissdebatten diskuterades också investeringens 

förhållande till EU:s statsstödsregler. I landskapsregeringens framställning 
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konstateras att investeringar i reservkraft kan betraktas som en tjänst av all-

mänt ekonomiskt intresse eftersom Kraftnät Åland Ab enligt 12 § landskaps-

förordningen om elmarknaden har systemansvaret för den åländska elmark-

naden och det medföljande balansansvaret och reservkraftsansvaret. Reserv-

kraftsverksamheten är inte en lönsam verksamhet och speciellt på grund av 

landskapets insulära belägenhet blir kostnaderna för elkonsumenterna oskä-

ligt höga utan stöd för investeringar i denna verksamhet. Utskottet konstate-

rar att ett stöd för investeringar i reservkraft således inte är ett statsstöd som 

avses i EG-fördragets artikel 87. Utskottet har erfarit emellertid att land-

skapsregeringen ändå överväger att notifiera stödet vilket även gjordes be-

träffande stödet för Sverigekabeln 1998. 

Utskottet konstaterar att den föreliggande investeringen i en likströmsför-

bindelse till riket, i avsikt att trygga behovet av reservkraft i landskapet, är 

den största investeringen i infrastruktur som landskapet ställts inför. Utskot-

tet noterar att den nu föreslagna kabelns budgeterade totalkostnad om 125 

miljoner euro utgör ca 36 procent av landskapets totala kostnader i bokslutet 

för år 2008, det vill säga i relation till de två tidigare reservkraftinvestering-

arna 4 respektive 6 gånger större i förhållande till landskapets ekonomiska 

resurser.  

Den höga investeringskostnaden skulle leda till att de åländska elkonsu-

menterna tvingas bära orimligt höga elkostnader om investeringen genom-

förs av stamnätsbolaget utan stöd från samhället. Utskottets bedömning är 

att även med ett stöd om 40 procent skulle elkostnaderna för konsumenterna 

stiga avsevärt från en i jämförelse med hela landet redan mycket hög nivå. 

Utskottet konstaterar därför att stödet borde uppgå till 60 procent av de 

godtagbara kostnaderna. Utskottet anser att investeringen är en så betydande 

engångsutgift för landskapet att beviljande av extra anslag i stöd av 48 § 

självstyrelselagen är väl motiverat för att trygga försörjningsberedskapen i 

landskapet.  

Den potentiella sidonyttan av kabeln i form av möjligheter att transitera el 

mellan Finland och Sverige, samt möjligheten att avsätta förnybar vindkraft-

el på den finländska marknaden förstärker bilden av kabelinvesteringen som 

en viktig infrastrukturell satsning till nytta för hela landet och för den nordis-

ka elmarknaden.  

Herr talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagting-

et tillställer Ålandsdelegationen en framställning om ett extra anslag om 60 

procent av de godtagbara investeringskostnaderna, dock högst 75 000 000 

euro, att utges som bidrag till Kraftnät Åland Ab för byggande av en lik-

strömsförbindelse till riket. 

Utskottet konstaterar att framställningen inte nämner någonting om beho-

vet av garantiförbindelser för de lån som måste tas upp för finansiering av in-

vesteringen, d.v.s. resten utöver stödet. Utskottet har dock erfarit att en så-

dan framställning sannolikt kommer från landskapsregeringen, vilket borde 

ha nämnts i samband med framställningen för att behovet av landskapets 

eventuella åtaganden skulle framgå som en helhet. 

Herr talman! Åland behöver i likhet med övriga landet en trygg tillgång på 

elenergi för att hänga med i utvecklingen. Investeringen i en likströmskabel 

till riket är behövlig, motiverad och bör ha högsta prioritet tidsmässigt. Ut-

skottet anser att det är en stor fördel att kabeln som i första hand ska garan-

tera reservkraftsbehovet i landskapet också kan ha en sekundär användning 
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för transitering av förnybar energi till nytta för hela landet för att uppnå kli-

matmålen som trots att de är tuffa måste nås för att vår generation överhu-

vudtaget ska ha en chans att rädda framtiden för kommande generationer. 

Till sist, herr talman! Låt mig framföra en personlig återspegling, kanske 

någon känner igen sig i min beskrivning? Min spontana reaktion var kluven-

het när jag i landskapsregeringens framställning läste beloppet 125 000 000 

euro, för en kabel som ska garantera att det finns ström i mina uttag när jag 

redan har det 99,95 procent av tiden. Lampan hemma i Haraldsby lyser ju för 

jämnan, bara med några få timmars avbrott per år, tänkte jag. Ska vi verkli-

gen i dessa tider, förmodligen de ekonomiskt tyngsta i mannaminne, satsa så 

mycket pengar på en kabel för att garantera att lampan aldrig får slockna? Är 

det värt pengarna? Finns det alternativa investeringar som är viktigare och 

ger bättre ekonomisk utväxling? Har vi överhuvudtaget råd? Hur mycket kan 

jag egentligen kräva av samhället? Vi har det ju redan så bra i jämförelse med 

alla andra. 

Jag ska villigt erkänna att jag tvivlade. Det handlar alltså om den största 

enskilda investeringen i infrastruktur som Åland någonsin ställts inför, som 

jag sade tidigare, nära 5 000 euro per invånare! Det här är nog som tunneln 

till Föglö, tänkte jag, ett projekt som borde läggas på is, tills det blir bättre ti-

der. Sedan kan vi ta oss en ny funderare. Ansvaret kändes tungt. 

Det var för fyra månader sedan. Idag, när jag har större insikt, är jag över-

tygad om att investeringen är rätt. Kabeln behövs och den för mycket gott 

med sig i form av trygghet och potential för grön energi för många, inte bara 

för oss ålänningar, utan för många fler. Den är också ett viktigt led i förverkli-

gandet av visionen om Åland som en grön ö i ett blått hav! 

Talmannen 

Värderade kollegor! Enligt föredragningslistan behandlas detta ärende nu i första be-

handling. Talmannen vill upplysa om att det är första och enda behandling. Frågan 

handlar inte lagstiftning utan om ett initiativ. Kollegorna upplyses om den omständig-

heten att det inte blir en andra och tredje behandling utan detta är första och enda be-

handling. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack herr talman! Utskottsordförande har redan grundligt presenterat det 

här betänkandet. Jag ska fatta mig rätt kort. Den liberala gruppen stöder fi-

nansutskottets betänkande. Finansutskottet har behandlat det här ärendet 

väldigt grundligt. Det har bl a framkommit att Fenno-Skan förbindelsen mel-

lan Olkiluoto och Forsmark har skadats två gånger på relativt kort tid. Sverige 

kabeln har också skadats. En skada på Sverigekabeln, när det blåser nordlig 

storm och är minusgrader, är ingen önskesituation för det åländska samhället 

och dess elförsörjning. Det är en orsak som stöder att en kabel till riket är det 

klokaste alternativet för att trygga Ålands behov av elförsörjning. 

Rätt sent i behandlingen kommer resonemanget om den högre stödprocen-

ten än framställningens 40 procent. De två tabeller som finns på sidan fyra i 

betänkandet, som visar att den åländska konsumenten har ett betydligt högre 

elpris än konsumenten i riket, de är utmärka argument för en högre stödpro-

cent. Ett annat argument som jag tänkte framföra är Sverige kabeln, 9 pro-

cent av kostnaderna i bokslutet 1997. Sedan kom Tingsbacka satsningen, 6 
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procent 2003. Den nu aktuella investeringen 36 procent jämfört med 2008 

års budget. Det är hiskeliga siffror! 

Det är också en jämförelse som väl motiverar att begära en högre procent i 

stöd än de som beviljades i de två tidigare framställningarna, som då var 40 

procent. 

Herr talman! Den liberala gruppen stöder betänkandet, som innehåller fle-

ra argument för en högre stödprocent än i framställningen. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Det här är en otroligt svår fråga, tycker jag. Jag tycker fortfa-

rande det finns många öppna frågor gällande betänkandet och hur man ska 

lösa den här problematiken med reservkraft. 

Det är onödigt att gråta över spilld mjölk, men det är också svårt att låta 

bli. För år 2003 stod vi i den här talarstolen, särskilt från Obunden samling, 

och förespråkade en kabel till Finland som reservkraft. Men majoriteten val-

de att satsa på ett KK hus eller 15,5 miljon på en eller två gasturbiner i Tings-

backa. Vi ansåg då, och vi har ansett hela tiden, att det har varit väldigt dumt. 

Man borde ha gjort det annorlunda. Skulle man ta ansvar över inkomster, och 

inte bara fördela utgifter så skulle man ha tänkt en gång extra om det verkli-

gen var klokt att göra den satsningen då. Vi ansåg att det inte var det. Som 

sagt, det är onödigt att stå här och gråta över spilld mjölk. 

När jag läste igenom det här betänkandet tyckte jag att det finns många 

frågor som jag fortfarande inte har fått svar på. Vad betyder det t ex att kraft-

nät Åland Ab med högsta sannolikhet måste omorganiseras? I dag äger vissa 

elandelsägare en viss procent av kraftbolaget. Hela den här strukturen runt 

kraftnätsbolagen på Åland är ju komplicerad, så det är väldigt svårt för en 

vanlig person och lekman att försöka sätta sig in i och försöka förstå just med 

tanke på EU:s konkurrensbestämmelser. 

Jag läser en mening; "det återstående alternativet är att bygga vidare på 

en egen kraftgenereringskapacitet inom landskapet, vilket initialt ger lägre 

investeringskostnader men på sikt en högre totalkostnad." Jag har inte för-

stått varför det på sikt ska bli en högre totalkostnad? Är det då en fortsättning 

på gasturbinen som man tänker på, att det är därför det ska bli så pass myck-

et dyrare framöver? Eller kunde man titta på något annat sätt än att satsa 125 

miljoner av skattebetalarnas och elförbrukarnas pengar i den här kabeln? Jag 

vill säga att jag inte är emot det här, men jag vill se det ur några andra syn-

vinklar. 

Man använder argument som att i framtiden ska det komma mycket elbilar 

och sålunda mycket energi framöver. Jag är inte riktigt övertygad om det. 

Man kan göra energieffektiviseringar. Elbilarna ska det väl köras med vind-

kraft på Åland. Inte med ström som kommer genom en kabel, med kanske 

polsk kolkraft eller vad det är? Det argumentet tycker jag inte tillför så myck-

et. 

Något som man bör tänka extra på är att vi redan nu, som ni kan läsa i be-

tänkande, har extremt mycket högre eltaxa på Åland än exempelvis i Finland. 

Nu ska det bli då 53 procent dyrare på Åland med den här satsningen. Var 

någonstans ska den gränsen gå för att elförbrukarna, de privata och företagen 

på Åland, ska ha råd att betala, innan man får en osund konkurrens med 

driftskostnaderna för sitt bolag?  
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Jag har många frågor som jag har skrivit upp. Exempelvis vad ska kostna-

derna bli för företagarna framöver? Som vi kan läsa 53 procent dyrare. 

Ett stort argument, som jag har förstått, är varför den här kabeln är så pass 

bra, det är möjligheten att tillgodogöra sig produktion och sälja produktion 

av åländsk vindkraft. Det är väl jättebra det. Det är ju som betänkande lyder, 

ett förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning. Jag 

blev att fundera på vad det betyder egentligen att vindbolagen ska kunna sälja 

mer vindenergi? Väldigt positivt förstås för Finland och hela klimatdebatten 

som har varit. Givetvis väldigt positivt för vindkraftbolagen. Är det rätt att 

finska skattebetalarna ska betala 60 procent av möjligheten för dem att pro-

ducera den vindenergin? Är det rätt att de resterande 40 procenten ska finan-

sieras av elförbrukarna? Jag tycker man lite kan diskutera det där ett steg till. 

Okej, att reservkraftskabeln behövs, men kanske de här transfereringsavgif-

terna för ev. vindkraft skulle kunna vara betydligt högre? Själva huvudsyftet 

med kabel är reservkraften. En sekundär, positiv del av kabeln blir att man 

kan transitera vindenergi. Då är frågan om de bolag, som ev. vill göra det i 

framtiden, borde vara med och betala en större del av kabeln? Eftersom det 

är grundförutsättningen för att de ska kunna sälja mera vindenergi. Hoppas 

ni förstår hur jag tänker här? 

Det som utskottet tar upp med garantibehovet, det tycker jag också är otro-

ligt intressant. Man behöver ha en total bild på vad det här kommer att kosta 

för att kunna gå in i en sådan här är enormt stor satsning. Här har vi är ett 

betänkande på sex sidor om den största investeringen i mannaminne vi ska 

göra, som ordförande sade. Det känns som man är lite för dåligt insatt i att 

hitta alla tänkbara ev. möjligheter för en annan lösning på det här, som en 

enkel lagtingsman. Jag tycker man borde kunna titta runt det här, för att få 

ner priset på elförbrukaren, för att ev. kunna ta mer betalt av dem som kom-

mer att skicka ström åt olika håll i den här kabeln.  

Med tanke på att huvudsyftet är reservkraft och därför är finska skattebe-

talarna med och betalar den här satsningen. Vi kanske borde ha ett system 

där man skulle kunna betala tillbaka till skattebetalarna efter ett visst antal 

år, när man har tjänat in dem? Det är väl inte heller rätt att bara Ålands 

kraftnät Ab ska göra en ev. vinst för att sänka priset för elförbrukarna om 

finska skattebetalarna är med och betalar? 

Som sagt, det är inte enkla frågor. Om man transiterar ström från Finland 

till Sverige, som inte har med åländsk vindkraft att göra, är det fastställda 

taxor på vad man får ta betalt för det, oavsett hur kabeln är finansierad? Kan-

ske vi bör hitta ett system, där vi finansierar kabeln också på längre sikt, för-

utom med förhöjda avgifter och finska skattebetalarnas pengar, för dem som 

har möjlighet att tjäna pengar på kabeln. Att de får vara med och betala en 

större del. Hoppas ni hängde med hur jag funderar. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Ja, det var inte alldeles lätt att hänga med, det ska jag erkänna ltl Karl-

ström. Det var många frågor. Totalbilden, det är den vi har försökt ska-

pa. Förenklat, för konsumenten skulle 60 stödprocent innebära knappt 1 

cent/kWh, jämnt fördelat över 25 års period, i höjning. Tittar man på 

Mariehamns stad, där man betalar ca 12-13 cent, kan vi säga att det är 

knappt 10 procents höjning. För oss ute på landsbygden är det en mind-

re procentuell höjning.  
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Vindkraftbolagens roll har vi utrett jättenoga. Vi har hört dem och det 

är alldeles klart att om man kopplar in vindkraft på den här kabeln så 

måste de betala samtliga investeringskostnader som kommer utöver re-

servkraftskabeln. Och de ska betala när de kopplar in sig och distribue-

rar ström. I dagens läge betalar faktiskt Kraftnät för att de ska vara med 

och balansera. Så det blir en intäkt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Även om jag kan hålla med om att mitt anförande inte var så 

lätt att förstå så har jag de facto läst utskottets betänkande flera gånger. 

Jag har inte riktigt förstått alla frågor heller. Jag har obesvarade frågor. 

Jag vill gärna fortsätta höra diskussionen om transiteringen mellan ex-

empelvis Finland och Sverige också. Hur fungerar det? Kan man sälja 

väldigt mycket kärnkraft från Finland till Sverige och vidare ner till Po-

len? Och på så sätt ta ut extra betalt för den här kabeln, för att få ner 

priset ännu mera. Fortsättningsvis ska el-användarna på Åland finansie-

ra, om det här går igenom, 40 procent av den här enormt stora invester-

ingen. Det skulle jag gärna höra lite mera om. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag kanske får ta ett anförande till. Att vi anser att det 

ska vara 60 procent beror på de samlade argumenten som finns här. Ett 

jätteviktigt argument är att vi redan har mycket högre kostnader för el-

strömmen till konsumenterna p.g.a. vårt insulära läge. Det andra är att 

investeringen är så otroligt stor i förhållande till landskapets ekonomis-

ka resurser, fyra resp. sex gånger större än de tidigare investeringarna, 

när man har fått 40 procent. Det tredje är att det är en fördel för hela 

landet att man kopplas ihop och kan transitera till Sverige. Det fjärde är 

att vi kan bygga ut vindkraften och leverera för att uppnå Finlands kli-

matmål med mera, med mera. Den totala bilden har gjort att utskottet 

har kommit fram till att 60 procent är rätt tal här.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! De argument man köper jag faktiskt. Jag tycker att det är 

väl utförda argument från utskottets sida. Men man lämnar fortfarande 

lite frågor obesvarade. Exempelvis skriver man att det finns andra alter-

nativ, Sverigekabel alternativt, men att det kan vara lite osäkert. Man 

skriver också att man kan bygga ut egen kraftgenereringskapacitet. Jag 

ifrågasätter den enormt stora summan pengar. Jag är inte emot en kabel 

till Finland. Jag har varit för kabeln sedan 2003, när vi diskuterade sist. 

Men då valde majoriteten att gå in på en annan linje. Det är lite synd att 

man inte kan ställa de förtroendevalda till svars när de har gjort en dum 

investering, tycker jag, istället för att satsa på det här tidigare. Förutom 

125 miljoner euro, som den här kabeln kostar, blir det faktiskt 165 mil-

joner euro, som vi satsar på reservkraften de senaste tio åren. Det känns 

inte riktigt klokt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Utskottet har, som tidigare talare nämnt, fått jobba väldigt 

mycket med den här framställningen. Jag är glad att vi inte följde landskaps-

regeringens agenda, som helst ville se en väldigt snabb behandling av det här 

ärendet. Vi var ganska beslutsamma på den punkten om att det här var en så 

pass stor investering att vi behövde fundera över den väldigt noga. Vi behöv-

de också få känna oss trygga i det beslut, som vi nu föreslår att lagtinget ska 

anta. 

För mig fanns det tre frågor som var väldigt viktiga när vi gick in i den här 

diskussionen. Den första frågan var om det verkligen inte finns några alterna-

tiv till denna jättelika satsning på 125 miljoner? Den andra frågan var om det 

inte fanns några andra sätt att finansiera den här kabeln? Att vanliga männi-

skor, elkonsumenter och företagare inte skulle behöva ta den stora smällen 

och de stora kostnaderna. Den tredje frågan är hur avgörande den här sats-

ningen är för att vi ska kunna fortsätta bygga ut vindkraften på Åland? De 

svar som jag har kommit till, genom utskottets väldigt noggranna och gedigna 

arbete, är att jag nu kan konstatera att det inte finns några riktigt andra jäm-

förelsebara goda alternativ. 

Den här satsningen gör vi nu, vi kanske borde ha gjort den förr men den 

görs nu, för att garantera en säker och trygg elförsörjning för Åland. På sikt så 

ska den spara både pengar och miljö.  

Jag tror det hade varit klokt, och även sparat mycket tid för finansutskott, 

om landskapsregeringen på ett tydligt och pedagogiskt sätt redan i framställ-

ningen skulle ha avfärdat de här andra alternativen, d.v.s. de diskussioner 

som har funnits i tiderna, men som man av olika orsaker har skrinlagt. Då 

skulle det ha varit mindre spekulationer. Nu har t o m revisorerna tagit upp 

den här frågan i sin rapport.  

Den andra frågan, om priset och kostnaderna för elkonsumenterna, är 

kanske den fråga som engagerar mig allra mest. Det är nämligen alla vi kon-

sumenter som ska betala den här kabeln till Finland, förutom den del som 

staten skulle finansiera. 

Jag tycker det är bra att lagtinget höjer ambitionsnivån här och nu ber ri-

ket att stöda den här satsningen med 75 miljoner. Det är ändå helt fullt till-

räckligt med den andel som åläggs de åländska konsumenterna att betala. 

Som vi tidigare har hört är medelpriset för de åländska konsumenterna redan 

betydligt högre än riksgenomsnittet. Med kabelsatsningen stiger det ytterliga-

re 8 procent. 

Jag tycker det är viktigt att fundera över att vi har ju redan med politiska 

morötter försökt få ålänningarna att övergå till förnyelsebara uppvärmnings-

former som jordvärme, bergvärme och genom olika värmepumpar som drivs 

med el. Nu höjer vi deras elkostnader. För mig är det viktigt att göra allt som 

går att göra. Både att lagtinget i dag försöker få upp bidragssumman från sta-

ten, men också sedan att Kraftnät i förlängningen gör allt vad man kan för att 

hålla avgifterna nere. Jag tror att det finns en god argumentation bakom ett 

förhöjt bidrag. Vi får önska landskapsregeringen lycka till. Utskottet ger goda 

argument, tycker jag, som landskapsregeringen kan använda sig av i de fort-

satta förhandlingarna. 

Den tredje frågan, som jag tycker är otroligt viktig, är den fortsatta utbygg-

naden av vindkraft. Där kan vi konstatera att den här kabeln behövs om vi 

ska kunna nå målet att hundra procent av Ålands elkonsumtion skulle kom-
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ma från vindkraft. Lyckas vi med det, då tycker jag verkligen att vi placerar 

den gröna ön i det blåa havet på kartan. Det vore en otrolig viktig profil och 

miljöfråga för Åland. Här finns det också möjlighet till nya gröna jobb. Det är 

det som vi ska växla om till i så hög grad det går. Det finns också möjlighet för 

nya företagsmöjligheter i skärgården, vilket vi annars inte har så rysligt gott 

av. 

Det vore viktigt för mig är att vi nu följer den gröna tråden, att den löper 

utan att brista ända från det att man har värmepumpar i många hushåll som 

sedan också drivs på energi som är producerade av förnyelsebara källor. Att 

det inte är kärnkraft som ska komma i kabeln, utan det ska vara vindkraft. 

Vi kan också konstatera att frågan om notifiering har ändrat. Landskapsre-

geringen har ändrat sin bedömning sedan framställningen kom. I maj var 

man inte inne före notifiering. I dagsläget anser man att det är lika bra att 

göra en sådan. Det beror väl lite på vilken jurist man väljer att lyssna på i det 

här fallet. Nu anses det alltså vara behövligt med en notifiering av det här 

stödet, så att det på sikt inte kan ifrågasättas. 

Jag vill för min del tacka för att utskottet också kom till en enighet om att 

söka en högre stödprocent än den procent som landskapsregeringen föreslog. 

Jag tycker det är synnerligen viktigt att göra allt vi bara kan för att få ner 

kostnaderna för elkonsumenterna. Det var bra att också Liberalerna kom 

över om sin tveksamhet i den här frågan och kunde komma med och stödja 

det slutgiltiga förslaget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller helt och hållet med ltl Camilla Gunell att det viktiga är att 

man får den här investeringen på plats på ett sådant sätt att de åländska 

elkonsumenterna inte hamnar i alltför dålig situation jämfört med om-

kringliggande regioner som i Finland. Där vet vi, precis som ltl Gunell 

sade, att vi redan nu ligger högre. Tittar man på de ändringar som har 

gjorts av avräkningsgrunden så visar landskapsrevisorerna att vi kanske 

har förlorat upp till 100 miljoner under de senaste tio åren. Mot den 

bakgrunden tycker jag det är rimligt, med de finansiella system vi har 

nu, att man kommer emot ifrån rikssidan. Förde man ett resonemang i 

finansutskottet att man ev. skulle gå upp till 80 procent? Vad var det 

som gjorde att man stannade vid 60 procent? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det här var väl en bedömning som finansutskottet landade på. Det fanns 

ju egentligen inte hinder för att söka fast om hundra procent. Det är väl 

sedan en fråga om en politisk förhandling, var man sist och slutligen kan 

landa. Det belopp som har varit är ju 40 procent, som Ålands delegatio-

nen har beviljat bakåt i tiden. Därför fanns det en tveksamhet, kanske 

främst hos liberalerna, om man vågade höja på det här. Det finns ingen-

ting skrivet i självstyrelselagen kring vad man kan söka. Kan man söka 

noll procent till hundra procent? Allt är således möjligt. Det här är ju de-

finitivt någonting som lyder under 48 § självstyrelselagen om osedvanlig 

engångsutgift. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sistnämnda håller helt och hållet med om. Även efter stödet på 60 

procent, om vi antar att det skulle bli det, så är det ändå en jättestor in-
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vestering för det åländska samhället. Med beaktande av att vi redan lig-

ger högt när det gäller elpriset ville jag höra om man har resonerat om 

att gå upp ytterligare? Jag tycker inte det är orimligt med det system vi 

har idag. Jag nämnde som ett exempel i ett annat sammanhang, att vi 

torde vara den enda autonomin i världen som står för trafikkostnaderna, 

jag tänker då på skärgårdstrafiken, till moderlandet. Det normala brukar 

alltid vara det motsatta. Ska jag förstå svaret på det sättet att det var Li-

beralernas tveksamhet som gjorde att man inte gick högre? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi kan väl säga så här, för mig var det jätteviktigt att skydda de åländska 

medborgarna och konsumenterna så långt det går, eftersom vi kan kon-

statera att vi har högre boendekostnader, vi har högre matpriser, vi har 

högre elkostnader osv. Så långt det går ska vi skydda konsumenterna i 

den här frågan. 60 procent blev en samlad bedömning. Jag tror det är 

viktigt att man har ett enigt lagting bakom när man går vidare i en sådan 

här viktig fråga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Låt mig att komma med en betraktelse i tio punkter. För det 

första tror jag det är viktigt att inte lagtingsledamöter alltför mycket hänger 

sig åt resonemanget bakåt i tiden.” Vad var det vi sade?” När gasturbinen i 

Tingsbacka var installerad och klar att tas till bruk hade vi redan upplevt två 

år med ett underskott i reservkraftsförsörjningen. Hade det skett en olycka då 

så hade vi varit i ett mycket besvärligt läge. Om vi i stället hade gått in för al-

ternativet med kabel till i riket då, hade det antagligen blivit fyra eller fem år, 

ifall vi hade fått igenom ett sådant förslag, med ett kraftigt underskott i re-

servelkraftsförsörjning de sista åren. Med konsekvenser som är svåra att be-

döma för det här samhället, men ytterst allvarliga konsekvenser ifall det hade 

inträffat. Många av oss kan säga ”vad var det vi sade”, åt det ena eller det 

andra hållet, men det är kanske bäst att avhålla sig. 

I remissen av det här ärendet till finansutskottet hade jag och andra ett an-

tal frågetecken i kanten. Det har finansutskottets Torbjörn Eliasson klargjort 

att han också hade. Hans uttryck om att detta är den största infrastrukturella 

satsningen på Åland hittills, där offentlig sektor är inblandad, är väl en kraftig 

underdrift. Det är helt korrekt alltså. Det är alltså ett enormt ärende ekono-

miskt som vi, som lagstiftande församling, har ansvar för. Elförsörjningen 

hanteras visserligen av privata bolag, men där vi har ett stort samhällsintres-

se. 

Jämförelsen i betänkandet om att den nya Sverigekabeln, när den lades 

ner, motsvarar 9 procent av årsbudgeten då. Att gasturbinen i Tingsbacka 

motsvarar 6 procent av totalbudgeten då, det ger en alldeles utomordentlig 

bild av det här ärendets storlek, där det nu är 36 procent av gällande årsbud-

get. 

Vi ska också vara överens om att det här ärendet är långt ifrån hemma. 75 

miljoner euro i extra anslag är för staten 40 procent extra tilldelning utöver 

klumpsumman. Det är en mycket svår och brännande fråga politiskt. 
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Jag tycker att finansutskottet har kommit med bra motiveringar i den här 

frågan. Finansutskottet har förstärkt de motiveringar som landskapsreger-

ingen har i sin framställning. Därför vill jag för min del stöda resonemanget i 

finansutskottet. Jag tycker att 60 procent är motiverat, att sätta ribban högt i 

det här sammanhanget, med de motiveringar som finansutskottet har. Det är 

bra tänkt av finansutskottet. Sedan är det en annan sak hur pass realistiskt 

det är. Vi får hoppas att det ska visa sig vara realistiskt. 

I tidigare anhållanden och diskussioner om extraordinarie anslag och extra 

anslag för landskapets energiförsörjning har konsumentprisjämförelser mel-

lan Åland och riket varit av helt avgörande betydelse. Det vill jag säga, som 

har varit med länge, att jämfört med tidigare framställningar så den prisjäm-

förelse som nu presenterades i betänkandet visar på ännu större skillnader än 

någonsin tidigare. Utvecklingen har till den delen varit negativ. Det bör kun-

na motivera en positiv inställning ifrån rikets sida. Vi hör till Finland, Finland 

har ett stort ansvar för det här landskapet. Trots, och kunde man säga även 

tack vare självstyrelsen. 

Här visas att Ålands Elandelslags konsumenter ligger 45 procent över 

riksmedeltalet, när det gäller ett hushåll som inte är direkt uppvärmda med 

el. Om den här satsningen skulle finansieras av riket, till 40 procent om jag 

förstår det rätt, ökar det till 53 procent över riksmedeltalet, vilket är fullstän-

digt oacceptabelt i ett land där man talar om att det ska vara ungefär likadana 

förhållanden för medborgarna, oberoende var man bor. 

Utskottet har sedan valt att lyfta upp den frågan, som man hittills politiskt 

har varit ense om, att vara försiktig med att motivera sig med. Motiveringar-

na för den här satsningen är reservkraften i landskapet, markant reservkraf-

ten. Också en notifiering till EU, som är absolut nödvändig i sådana här 

sammanhang, måste basera sig på om att det är frågan om att klara försörj-

ningen av el i landskapet genom en tillräcklig reservkraft. 

Utskottet har, om det är med mod eller om det är någon annan term som 

ska användas, valt att vidga det här begreppet på ett tydligt sätt. Man talar 

om nyttan av vindkraftproduktionen på Åland. Detta är alltså ett rent kom-

mersiellt syfte. Man talar om möjligheten för Finland att handla med Sverige, 

över den här kabeln, vilket också är ett direkt kommersiellt syfte. Personligen 

är jag lite kluven i den här frågan. När det gäller vindkraften så är det ett mil-

jömotiv dessutom, som kan läggas till den kommersiella nyttan. Det är inget 

problem när man tar dessa miljömotiv med. Jag skulle gärna här i plenum 

ändå höra någonting om resonemanget från utskottets sida, hur de väljer att 

ta med dessa kommersiella fördelar. Det kan ha en problematik i diskussio-

nerna i riket, men alldeles särskilt tror jag det medför en problematik i förhål-

landet till EU, EG-rätten.  

Herr talman! Ytterligare måste vi fundera på, eftersom det här ärendet 

långt ifrån är i hamn och samtidigt brådskar, det är inte långt till 2014 men 

det är inte heller länge till tidpunkten som Kraftnät Åland presenterade att 

reservkraftsunderskottet börjar bli väldigt tydligt. Om det blir ett nej vad gör 

vi då? Det är en mycket svår fråga. Vi kan naturligtvis med egna medel stöda 

den här verksamheten för att jämna ut prisskillnaderna för olika konsumen-

ter på Åland genom satsning på Sverigekabel ytterligare, antingen en parallell 

sådan eller en likströmskabel dragen på ett annat sätt. Vi kan också naturligt-

vis hoppas på att ny teknikutveckling ska ge oss möjligheter att, med tillgäng-

liga energikällor i landskapet, det finns ju flera, producera mera el i landska-
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pet än vad vi gör. Vi ser inte några sådana nya tekniker ännu, å andra sidan 

brukar det kunna komma snabbt. Att starta ett kärnkraftverk i landskapet är 

väl att ta i, kan jag tänka mig. Jag tänker inte föreslå det, men det är viktigt i 

alla fall att fundera på vad som händer om vi inte får det här extra anslaget 

ifrån riket. I tid ligger vi nära när behovet av den här tilläggsreservkraften 

måste till. 

Som avslutning på mitt resonemang, det blir ev. den tionde punkten, tog 

jag i remissen upp den kurva som finns i framställningen på sidan 4, som vi-

sar effekt- och energiutveckling i landskapet. Där ser vi att vi har sedan 2005 

fram till 2008, under en fyraårsperiod, en oförändrad kurva. Det är t o m så 

att man kan gå nästan till 2003 t.o.m. till 2008, under en sexårsperiod, och se 

att effekt- och energiutvecklingen är relativt oförändrat. Men ändå säger både 

finansutskottet och Kraftnät Åland att vi måste räkna med en fortsatt 2 pro-

centig årlig ökning. Möjligen kunde finansutskottet ha motiverat sig tydligare 

eftersom möjligheterna för landskapet självt, för kommunerna men även för 

privata att göra betydande energiinbesparingar är stora, Och fortsätter att ut-

vecklas med den tekniska utvecklingen vi har, så att inbesparingarna blir 

ännu större. Om detta har vi ingenting sagt här. Det gör att kalkylen, om när 

reservkraftunderskottet är överstort, är svår att göra. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tackar först för de stödande orden för vårt arbete. 

Jag ska försöka förklara. När det gäller hur vi har en resonerat och även 

vågat lyfta fram vindkraften, det är helt naturligt att man bör prata öp-

pet om allting. Ser man vad alternativet är, exempelvis att bygga ut gas-

turbinen, ja, då bygger man ut gasturbiner, de står där och används när 

det blir elavbrott. Bygger man en kabel för reservkraften så tycker vi 

inte, om man resonerar klokt, att man ska låta kabeln ligga bara, ifall 

man alternativt kan använda den för miljöns syften.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! För att ge möjlighet till kollegan Eliasson att fortsätta så säger 

inte mera än så här nu. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack herr talman! Vi tycker att det är ett gott syfte. Vi har noga poängte-

rat att när aktörer kommer in ska de betala för den investering som be-

hövs för att knyta upp sig och de ska betala en avgift för att utnyttja ka-

beln. Vi kan väl säga att om man tittar på Sverigekabeln, den används ju 

också, så kopplar man in sig också på den kabeln. Det finns andra jäm-

förelser. Om jag kommer ihåg rätt så heter kabeln som går mellan Hel-

singfors och Estland Balticlink Där har man t o m fått i EU:s stöd. Vi har 

inte sett några problem med det här, eftersom det är reservkraften som 

är nummer ett, om vi kan utnyttja den för andra syften är det bra. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Om man säger att man inte har sett någon problematik så 

kanske man inte har haft ögonen öppna. Det finns en politisk problema-

tik här i förhållande till bestämmelsen om extra anslag och i förhållande 

till statsstödsreglerna, när det gäller motiveringar för att använda of-

fentliga pengar i kommersiella syften. Det är inte frågan om annat än att 
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det finns en problematik. Jag förstår på utskottsordförande att detta har 

man inte dess mera diskuterat. Jag hoppas verkligen att den här öppen-

heten inte på något sätt ska vara negativ för oss. Jag förordar öppenhet i 

alla sammanhang. Jag har lärt mig, ibland när det gäller förhandlingar 

mellan två parter och att vinna vissa fördelar som man känner sig berät-

tigad till, så får man hålla tand för tunga. Jag hoppas att det inte ska 

vara några problem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! 60 procent är att sätta ribban högt sade ltl Jansson. 

Ja, det är det nog. Jag var en av dem som från början var tveksam till 

det. Det finns en liten risk. Vindkraften och de kommersiella intressen 

som där kommer in med stödprocent som går över 50, EU notifieringen, 

visst finns det ett frågetecken, det är väl avvägt nu. Vi hoppas att 60 pro-

cent ska gå. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Vi har en gemensam förhoppning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Ltl Roger Jansson ansåg att det var fel av mig att ta upp gamla 

synder, gällande bl.a. Tingsbacka. Jag anser att det var en felsatsning. 

Tittar vi tillbaks nu på facit så har vi alltså använt i tio år en gasturbin i 

Tingsbacka som har kostat 15,5 miljoner euro, alltså 1,5 miljoner euro 

per år har det kostat för att ha den här reservkraften. Jag anser det vara 

oförsvarligt hanterat av skattebetalarnas pengar att göra det på det sät-

tet. Nu säger man bara att de tiderna var då och nu går vi vidare och nu 

ska vi göra en satsning på 125 miljoner euro till. Skulle jag vara på finska 

sidan skulle jag ifrågasätta hur vi resonerade förra gången, den sats-

ningen som vi ansåg att var livsnödvändig som har kostat 15,5 miljoner 

euro på tio år. Är den värdelös nu? Vad kommer att hända med den in-

vesteringen som redan är gjord? Jag anser att det är slöseri här med 

skattemedel. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Om lagtinget då, när man fattade det här beslutet om stöd-

formen för Kraftnät Ålands satsning i Tingsbacka, i stället hade valt att 

fatta ett beslut om en likströmskabel till riket hade vi kanske haft ett 

kraftigt underskott i fyra eller fem år i försörjningsbalansen när det gäll-

er el energi. Under de sista två eller tre åren av dessa har vi haft elav-

brott några gånger. Vi har inte haft någon stor katastrof men vi har haft 

elavbrott, där det har varit nödvändigt att köra gasturbinen i Tings-

backa. Hade vi inte haft den så hade vi inte haft något alternativ. Då 

hade åtminstone stora delar av näringslivet fått betydande bekymmer. 

Att säga att man inte har haft en betydande nytta av gasturbinen i 

Tingsbacka är att fara fram med någonting som inte är helt riktigt. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ursäkta min stora okunnighet, men före Tingsbacka, då 

fanns det inga risker alls alltså? Då fanns det reservkraft hur mycket 

som helst, sedan när beslutet togs för att bygga Tingsbacka då var det 

öppet i några år men skulle vi ha gått in för en likströmskabel så hade 

risken varit fyra år. Uppenbarligen är det någonting som inte hänger 

med hela vägen här för det måste väl ha varit en risk för det då också? 

Jag säger inte att den har varit värdelös den här investeringen de senas-

te åren, men vi har de facto betalat 1,5 miljoner på tio år för något som 

nu blir värdelöst. Det kommer vi väl inte ifrån. Vi får väl bara säga att 

det var en dålig affär, som jag ser det. Det fanns väl reservkraft före 

Tingsbacka, eller fanns det inte? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det fanns reservkraft före Tingsbacka i Ålands Energis dieslar 

och Ålands Energis gasturbiner. Deras kapacitet tog slut, så att säga. 

Möjligheten att täcka behovet tog slut ungefär 2004 eller 2005, enligt 

den här kurvan som vi har i framställningen. På det sättet behövdes det 

någonting annat. En satsning som vi då gjorde på 15-16 miljoner euro. 

En gasturbin gick mycket snabbare att genomföra och var lättare att få 

stöd för från riket, även om vi vid samma tidpunkt hade fattat beslut om 

att vi skulle gå in för en kabel till Finland. Då hade byggnadstiden varit 

mycket längre och behandlingstiden i riket hade antagligen också varit 

mycket längre. Därav den här diskrepansen som hade slagit mycket hårt 

mot det åländska näringslivet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det känns ganska inspirerande att få säga lite om det dumma 

beslutet, det fatala misstaget och vad som hände för många år sedan. Jag tror 

att det här med historielöshet är en farlig sak. Det betyder inte att man jämt 

och ständigt ska berätta historia men däremot lärdomarna. 

Det råkade vara så att när jag tillträdde, som finansansvariga i dåvarande 

landskapsstyrelsen, 27 mars 2001, då diskuterade vi reservkraften. Vi fick 

försäkringar från Kraftnät och bolagen om att det nog fungerar och att det var 

bra. Det skulle komma i gång på 20 minuter, möjligen en halvtimme.  

En mycket het sommardag i juni ringde någon till mig och sade att nu står 

jag vid bensinmacken, det finns ingen el. Det är ingen fara sade jag, det 

kommer om 20 minuter. Jag var ensam på jobbet då. Det gick tre timmar, 

fyra timmar, fem timmar. Man ringde från sjukhuset, från banken, från livs-

medelsbutikerna. Jag var ut på stan och utnyttjade tillfället att köpa glass mer 

eller mindre gratis på Sittkoffs. Efter det här blev det naturligtvis en enorm 

debatt. Hur kan det gå så i ett modernt samhälle, som har byggt upp teknolo-

giteknik?  

Den redogörelse som ltl Roger Jansson gjorde var helt korrekt, också hans 

bedömning. Därför att han, som jag, har sett det här i perspektiv. 

Efter det här konstaterade vi då, vi kallade in Ålands Energi och Kraftnät, 

att de dieslar som fanns i elverket inte gick igång. Om det var för varmt eller 

för dåligt underhållna, det vet vi inte. Vi kalkylerade också ut att reservkraf-
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ten inte räcker till. Då blev frågan, vad gör vi? Ska vi ha en kabel till riket? Det 

har ju funnits en kabel från riket till delar av skärgården. De klarade sig na-

turligtvis bra i det moderna risksamhällets katastrof. Fem timmar är mycket 

när det gäller industri och verksamhet.  

Vi konstaterade att vi nyligen har fått extra anslag till en Sverigekabel. Ska 

vi gå vi till riket nu, får vi då ytterligare anslag? Nej, kalkylen var den att tur-

biner är det snabbaste alternativet. När man då säger att 15 miljoner är bort-

kastade pengar, ja, de är inte bortkastade. Enligt den kalkyl vi gjorde, så var 

turbinerna en marknadsprodukt. De här turbinerna var väl använda under 

andra världskriget eller någonting sådant och upprustade och renoverade. Vi 

räknade med att man köper dem men man kan också sälja dem. Jag har ing-

en särskild uppfattning om hur marknaden är idag. När vi gjorde beslutet, 

gjorde vi samtidigt ett annat mycket viktigt beslut. Om jag försöker avrunda 

historien här från den tiden. Det var i tilläggsbudget i september 2003, där 

sade vi att nu satsar vi på vindkraftverk i Båtskärsarkipelagen. Vi ska bygga 

upp det som ett alternativ. Sedan är jag lite osäker på det här när man säger 

att vi ska ha 100 procent vindkraftenergi. Var betyder det? Tillgängligheten 

eller möjligheten att utnyttja energin är väl, vad jag har förstått, ca 18 procent 

i snitt. De här siffrorna tar jag nu så här direkt från någonstans där jag inte 

vet var siffrorna kommer ifrån. Vindkraften löser inte alla problem, annat än 

under svåra omständigheter. 

Nu kommer vi över till saken. Varför frångår också Liberalerna 40 procent 

som landskapsregeringen har föreslagit i sin framställning? Ja, det har också 

kommit upp här i debatten. Som ltl Sundblom sade här så är det mycket 

överväganden och tankar. Jag uppfattade också ltl Roger Jansson som att det 

här är någonting som man verkligen måste fundera på, och det har vi gjort. 

Ltl Anders Eriksson ställer frågan här till ltl Camilla Gunell om det var Libe-

ralerna som hade gjort att man stoppade på 60 procent? Det var det väl inte 

egentligen eftersom inom den liberala gruppen har vi diskuterat både 70, 80, 

90 och 100 procent. När man i landskapsregeringen överväger det här så gör 

man det i förhållande till ministeriernas uppfattning. Då kan man säga att re-

servkraften är 40 procent, det är rimligt. När jag fick höra om att finansut-

skottet har släppt den här tanken så blev det lite diskussion i Liberalerna.  

För min del kan jag berätta hur jag resonerade. 40 procent för reservkraf-

ten det är rimligt, går vi in för miljö dimensionen, går vi in för den kommersi-

ella dimensionen så utvidgar vi det från reservkraft till systemutveckling. Där 

har Åland intresse, konsumenterna naturligtvis i första hand, men också pro-

ducenterna och bolagen. Inte bara Finland utan också Norden, Europa och 

Sverige har ju som målsättning att öka den förnyelsebara energin. Det bety-

der att vårt system passar in i detta mönster. Mitt resonemang var att då tar 

vi de här resterande 60 procent, 30 procent för riket och 30 procent för 

Åland. Vårt klumpsummesystem idag, om det sedan är tryggt eller otryggt det 

kan vi diskutera, men det möjliggör extra anslag av olika skäl.  

Sedan har vi ju å andra sidan det här med EU, statsstödsreglerna och 

andra omständigheter som gör att det kan vara en svår väg att gå. Liberala 

gruppen stödde inte mitt förslag på 70 procent, vilket jag kanske inte heller 

sörjer, för jag tror att det blir nog att ha mycket förhoppningar med 60 pro-

cent. Det är möjligt. Det är krafter igång som slipar på argumentationen 

gentemot EU och gentemot riket, när det gäller förnyelsebar energi och när 
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det gäller den kommersiella möjligheten att bygga upp ett system som är an-

vändbart för många. 

Jag skulle vilja tillföra en sak, som en parentes. När man gör avtal om 

energisystemen, gör också en möjlighet för privat feed-in. Då kan man bygga 

upp det här med elbilar osv. och få ett system som fungerar i ett större sam-

manhang. Vindkraften varierar hela tiden och då behöver man ha möjligheter 

till balans åt alla håll. Det kan vi bygga ut på det här sättet. Det är alltså en 

framtidssatsning. När landskapsregeringen i september 2003 förde fram till 

lagtinget att vindkraften ska vara det ena benet och gasturbinen det andra, så 

fanns kabeln med i bakgrunden. Nu har det tagit från 2003 till 2009 och så 

tar det några år till. Det här var ju praktisk politik. Man måste lösa problemet 

för befolkningen när det gäller reservkraft. Nu ska vi lösa problemen med att 

få mera förnybar energi. Det ligger i allas intresse, men även att få ned kost-

naderna för konsumenterna. Även om jag fick ge mig den här gången. Om det 

sedan var socialdemokraterna eller centern som höll igen, det har jag inte en 

aning om för jag har inte varit med i utskottet. Mina 70 procent blev 60 pro-

cent, jag är nöjd med det så här långt. Blir det också 60 procent i extra anslag 

så kan vi alla vara ganska nöjda med det här. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Andrahandsvärde för gasturbiner från andra världskriget 

ansåg jag redan 2003 att inte var så jättehögt. Det skulle vara intressant 

att veta vad man kan få ut av dem i dag. Det har dessvärre inte varit helt 

problemfritt efter att man fått i gång Tingsbacka. Det är inte heller nå-

gon sorts universell lösning på alla problem som kan uppstå med ev. 

stora katastrofer som kan inträffa. Det har visat sig flera gånger att det 

har varit bra mycket längre avbrott än 20-30 minuter. Jag tror att det 

får man vara beredd på även i ett modernt samhälle. Sådant kan inträf-

fa, man får inte bygga upp sin verksamhet med att det aldrig skulle kun-

na ske. När beslutet togs 2003 om reservkraften Tingsbacka, måste jag i 

alla fall säga att jag i min vildaste fantasi inte kunde tro att det bara 

skulle vara en satsning för tio år. Att den satsningen på 15,5 miljoner 

euro, efter tio år, inte längre ska kunna fungera. Har man gått in för ett 

system och vi med skattemedel finansierar det systemet så borde man 

ha lite längre långsiktigt ekonomiskt agerande än bara tio år. 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag kan inte ge något mera precist svar på det här. Turbinerna finns ju 

kvar i systemet och ska finnas kvar, det står ju i finansutskott eller land-

skapsregeringens betänkande. På den tiden var värdet, jag tror inte att 

det var 15 men okej säg 15. Det går ju till så att man begär in utlåtanden 

från experter. De här turbinerna var ju inte rostiga och skadade från 

andra världskriget. De hade varit på ingående remont som det heter på 

svenska. De var i tekniskt bra skick. Om de sedan inte har fungerat så 

kan man säga att orsaken till att vi måste göra något på den tiden var 

dieslarna här på kraftverket. Det var de gasturbiner som fanns som 

framför allt inte räckte till. Ännu mindre räckte de till när man inte fick 

igång dem. Det var, så att säga, nödvändigt att handla. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Jag anser att beslutet som togs 2003, om reservkraft i Tings-

backa, var ett politiskt beslut och ingenting annat. Som lagtingsledamot 

anser jag, när man när man har fått vara med i både det beslutet och det 

här, så måste man också kunna säga att det var, som jag ser det, ett 

ganska dumt beslut. Jag tror att man hade kunnat göra en tillfällig lös-

ning för att rädda de här gamla dieselkraftverken för att reda ut det och 

göra en mer långsiktig och klokare satsning på en kabel direkt. Det var 

vår inställning då, det är det fortfarande. Jag tänker säga det igen, jag 

gråter över spilld mjölk, men det leder inte till någonting. Menar ltl Er-

land att vi ska ha en gasturbinpark stående i Tingsbacka, som reserv för 

elkabeln till Sverige och elkabeln till Finland? De kommer också att kos-

ta att hålla i skick och uppdaterade. För det är det som regeringspartier-

na anser är det klokaste sättet för att säkerställa reservkraften. En trip-

pel dubblering av reservkraften. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Nej, jag menade absolut ingenting i den vägen. Jag vill i så 

fall ha underlag och beräkningar. Precis som vi gjorde då så begärde vi 

utlåtanden från experter från våra egna organisationer och internatio-

nella experter. Inte kan man som politiker göra annat än att försöka 

väga de olika sakerna mot varandra. Under en tid nu har vi haft reserv-

kraft utan att vi har haft kabel eller den här stora kabeln till riket. Vi får 

väl bara säga att det var synd att ltl Karlström inte var med på den tiden. 

Då hade vi haft några miljoner till för någonting behjärtansvärt. Så där 

är det, man måste agera när det är nödvändigt med det underlag man 

har. Den spillda mjölken förekommer dagligen. Jag vill i alla fall tala om 

att erfarenheten från den tiden också är nyttig att ta med i den här be-

dömningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag tänker inte diskutera historia. Dels av den anledning-

en att jag inte var med om det, men jag tycker ändå inte att det är någon idé 

att diskutera historien. Nu måste vi se framåt, titta på behovet och hur vi ska 

lösa det. Det måste ju vara det enda rätta. Jag hann inte i repliken förklara för 

ltl Roger Jansson allting. 

Jag tänkte för det första prata om energibesparingar. Visst har vi diskute-

rat det i utskottet. Vi har diskuterat det mycket. Vi ifrågasatte starkt om vi, 

trots att vi ska spara på energi fortsättningsvis, ska se en sådan här utveckling 

av elförbrukningen? Vi har hört sakkunniga. Vi kom fram till, att just av de 

anledningar som har framförts här både av ltl Camilla Gunell och av mig och 

det som står i betänkandet, att elkonsumtionen kommer att öka därför att 

man går över till miljövänlig uppvärmning och sedan på sikt till elbilar. Där 

måste man ta energin i kabeln. Det viktiga är att man inte använder olja eller 

kärnkraft utan att man bygger vidare på förnyelsebar energi. Då tror vi fak-

tiskt, om vi ska ha utveckling i vårt samhälle och inte stoppa utvecklingen, att 

det fortsättningsvis kommer att öka. Det om energibesparingarna. 
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Jag tror att ltl Roger Jansson missuppfattade mig när jag sade att det inte 

är några problem. Visst vet vi att det är problem. Vi diskuterade de här pro-

blemen både när det gäller procenten när man begär ett extra anslag och hur 

det här förhåller sig till statsstödsreglerna. Vi har diskuterade detta mycket. 

Vi kom till slut fram till att eftersom vi måste bygga, vi ser det som enda al-

ternativet att bygga en likströmskabel för att klara ut vår reservkraft den mås-

te vi ha, så kan det inte vara klokt om man inte får utnyttja den sekundärt för 

miljövänliga syften. Det kan inte finnas någon beslutsfattare, i världen skulle 

jag säga, som kan säga att vi har fel där. En gasturbin, den står stilla. Den vill 

man inte köra om man kan få annan energi. En kabel, den ska man utnyttja 

så långt det bara går. Därför tror vi att våra motiveringar kommer att förstås 

av mottagarna, både i riket och av Ålands delegationen och av kommissionen 

när det gäller extra anslag. Det är vår uppfattning. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om jag får skämta lite så måste jag säga att jag blev så be-

sviken på ltl Eliasson när han sade att han inte ville diskutera någon hi-

storia. Med det engagemang jag har uppbådat i frågan talar emot histo-

rielösheten. Jag ska bara ta några exempel på hur viktigt det är. För det 

första, hur ministerierna regerar när det gäller reservkraft och extra an-

slag. För det andra, hur EU har resonerat tidigare när det gäller stats-

stöd. För det tredje, hur energikonsumtionen har utvecklats med en 

övergång från fossila bränslen, olja osv. till el, som är förklaringen till att 

det är el som vi behöver mycket mera av för våra bilar. Därför förde jag 

också in det här med privat feed-in, som jag ska ha som käpphäst under 

budgetdebatten. Så fick jag det sagt också. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, ltl Olof Erland, visst har vi också tittat på histori-

en när vi har jobbat i utskottet. Vi har gått tillbaka hela vägen, t.o.m. till 

när det hette extraordinarie anslag, gamla självstyrelselagen. Vi har tit-

tat på hur det här har använts. Vi har läst Ålands delegationens utlåtan-

den. Så visst har vi tittat på historien. Det är jätteviktigt att man har den 

kopplingen. Vad jag närmast tänkte på nu är sådana saker som ”vad var 

det jag sade” det avstår jag ifrån. Jag siktar framåt. Jag har kommit un-

derfund med att den här kabeln är så viktig. Jag hoppas vi kan uppnå en 

enighet här om den här satsningen. Det var det jag menade. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det hör väl till åldern att man går längre tillbaka i histori-

en. Jag tänkte faktiskt på de gamla grekerna, som använder solenergi 

genom att använda svarta täta korgar för att värma vatten. Det gör man 

idag i Afrika. Det kommer vi mer och mer att få på våra tak, svarta pane-

ler. Det var någon som nämnde värmepumpar därför kom jag på det 

här. Solpaneler kommer, där kan vi gå tillbaka till de gamla grekerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag nöjer mig med de förklaringar som har kommit 

avseende utskottets motiveringar på sidan 5 i betänkandet, när det gäll-
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er kommersiella delsyften. Vi ska inte fördjupa oss i det mera. Däremot 

är jag fortsatt bekymrade över framtidens tanklöshet när det gäller den 

fortsatta effekt- och energiutvecklingen. Den graf som landskapsreger-

ingen har på sidan 4, talar sitt tydliga språk. Skulle man framskriva från 

2008 den utveckling som har varit sedan 1945 så skulle man hamna 

lägst ungefär, om man följer statistisk bedömning, på 278 GWh år 2040, 

som högst kanske på 350 GWh 2040. Medan landskapsregeringen i sin 

graf har kommit till 450 GWh. Det är en enorm skillnad.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Vi har sett på allt det där. Vi har lyssnat på sakkunni-

ga. Vi vet också att Ålands Kraftnät Ab i sina kalkyler har tagit erfaren-

het från andra exempelvis Vattenfall i Sverige, hur man gör det här. Man 

har ju samma miljötänkande i Sverige. Det är nog bara vår uppfattning 

som vi redogör för. Vi tror att vi kommer att få en fortsatt ökning, men 

att den inte är negativ så länge man kör grön el i kablarna. Då är det ett 

jättefint sätt att distribuera energi. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Jag förstår väl att utskottsordförande säger det han säger. Men 

nog behöver man kunna föra en diskussion om den här utvecklingen. 

Jag hoppas att landskapsregeringen, när man utformar anhållan om ex-

tra anslag, nog gör en korrigering här. Annars blir man icke trovärdig. 

Jag tror inte heller det har någon betydelse om man gör en korrigering 

för Ålands delegationens bedömning i sammanhanget. Den visar ändå 

att underskottet kommer att vara betydande och vi av många olika skäl 

kommer att behöva den här tilläggskraften. Utskottet motiverar sig med 

att man ökar, när man övergår till värmepumpar som är eldrivna och 

när man övergår till elbilar och annat. Men man säger inte ett ord om de 

stora minskningar som kommer att kunna göras p.g.a. sparbeslut som 

fattas i alla delar av samhället inkl. i våra hem och p.g.a. ny sparteknik 

och ny byggnadsteknik osv. även industrins behov av att köra mindre 

energikrävande. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack herr talman! Jag vill inte argumentera mera med ltl Roger Jansson 

om det här nu. Det är ett gott syfte att spara energi. Det är jag den första, 

och jag garanterar hela utskottet, med på att vi bör spara energi så 

mycket som det går. Vi har gått på sakkunnigutlåtanden eftersom vi inte 

kanske tror oss veta bäst själv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill för min del stöda ordförande Eliasson i argumen-

tationen. Varför skulle det vara fel att nämna de goda effekter som en 

utbyggd vindkraft faktiskt kan ha? Varför ska vi dölja den argumenta-

tionen i den här satsningen? Det har vi diskuterat väldigt mycket. För 

min del, även vad historien haft med sig, det som är nytt idag som har 

ändrat förutsättningarna för oss alla, är nämligen den globala klimatkri-

sen. Det kan inte vara fel att i dagsläget tala om den gröna utvecklingen, 



  

  49 

om de gröna jobben. Att vi på Åland har ambitioner på det här området. 

Det finns ingenting att skämmas över. Snarare tvärtom. Det är heller 

ingenting att skämmas över att det finns en lönsamhet i det, tvärtom där 

också. Jag tycker det är bra att vi nämner vindkraftens potential. För 

min del är det t o m ett argument för att säga ja till den här elkabeln. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Det på det sättet, vi har diskuterat det här väldigt 

mycket. Vi har kommit fram till att det är en mycket positiv bieffekt. Vi 

konstaterar att vi måste ha kabeln för att klara ut Ålands reservkraft. 

Kan vi sedan utnyttja den för goda ändamål skulle det vara oerhört 

dumt om man inte gjorde det. Efter långa diskussioner kom vi fram till 

att det här ska vi redogöra för öppet och ärligt. Ärlighet varar längst. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

En annan sak i det hela är att vi har ett gemensamt strävande. Vi kan 

tillsammans med riket, om vi är eniga om den är satsningen och för del-

ningen av kostnaderna, klara av de klimatmål som Finland också är satt 

att klara av.  Man inför hela det här feed-in systemet för att gynna en ut-

veckling av grön energi. Man kan inte införa system som gynnar det och 

samtidigt argumentera för att det är en felsatsning. Sedan måste man 

göra den här satsningen som är en förutsättning för att Åland ska kunna 

utvecklas på vindenergiområdet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag ska inte bli så långvarig, för jag tillför väl inte så mycket 

mer. Ålands delegationen motiverade, när man gjorde anhållan om bidraget 

till gasturbinen, 40 procent, som man tyckte var relativt högt då, det motive-

rar man med att annars skulle elkostnaderna för de åländska elkonsumenter-

na bli oskäligt höga jämfört med riket i övrigt. Vad jag skulle vilja veta, 53 

procent högre här än i riket, är inte det också oskäligt mycket dyrare på Åland 

än i riket för företagare och privatpersoner? Frågan är om 60 procent inte är 

alldeles för lite? Jag tycker att ur förhandlingsperspektiv ska man aldrig be-

gära vad man vill ha utan man ska begära betydligt mycket mer. Då kan man 

sluta på den nivå man ansåg sig vara värd och rimlig. Det är bara en fråga jag 

ställer mig. Vi har de facto, efter detta, 53 procent dyrare elförbrukning för 

konsumenterna på Åland. Varför har vi det? Ja, återigen p.g.a. gamla tradi-

tionellt, tokiga fattade beslut, för några år sedan. Vi finansierar själva 60 pro-

cent av Tingsbacka alltså av 15,5 miljoner finansierar vi nästan 10 miljoner 

euro själv för elförbrukningskostnaderna. Ltl Olof Erland ruskar på huvudet, 

men Tingsbacka kostade 15,4 miljoner varav 40 procent finansierades av 

skattebetalarna. Sålunda finansierades 60 procent av ålänningarna vilket är 

10 miljoner euro på några år, vilket gör att vi har kanske en av världens högs-

ta elpris på Åland. 

Någon gång tycker jag att man borde får ta ett ansvar hela vägen och kan-

ske se att nu har vi tagit ett dumt beslut 2003, kanske vi är tvungna att stanna 

kvar vid det beslutet för att inte påföra de åländska elkonsumenterna ännu 

högre kostnader än vad de redan har idag. Jag tycker att det är oskäligt högt 
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med 53 procent dyrare här än i Finland. I alla fall när man ska försvara det 

för en tillverkningsindustri som förbrukar mycket ström. Varför ska han läg-

ga sin verksamhet på Åland? Om bara elpriset är 53 procent högre, förutom 

allting annat. 

Vad jag ville säga med det här var Ålands delegationens eget resonemang 

om var gränsen går för oskäligt höga elpriser. Jag vill med det också kanske 

öppna upp för att man borde höja 60 till ännu mera med den argumentatio-

nen. Även om jag anser att vi redan har förbrukat vårt politiska förtroende i 

den här frågan, med att begära pengar ang. de satsningar vi vill göra. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi bor ju på en ö, ltl Fredrik Karlström. Det är det 

som gör att det är mycket dyrare med elströmmen är för oss. Framför 

allt är det mycket dyrare att uppnå reservkraftskapacitet. Bor man på 

fastlandet har man en massa punkter som man kan koppla till när någon 

faller ner. Det har inte vi. Därför ligger vi redan så här mycket högre. 

Det har Ålands delegationen konstaterat båda gångerna när man har gi-

vit extra anslag. När det gäller frågan om 60 procent och varför inte 

mera, så har vi resonerat kring det här och kommit fram till att det är ett 

korrekt bud. Vi kan motivera 60 procent. Att börja med överbud och se-

dan träffas på mitten, det känns inte seriöst. Det är bra i förhandlingar, 

det är min erfarenhet. Om parterna på båda sidorna ungefär vet vad en 

affär är värd, då kan man ganska snabbt komma till affärer och busi-

ness. Så har vi tänkt. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är väl det tyvärr som kanske är problemet i den här af-

fären, där den ledande VD i bolaget har gått ut och sagt att man tycker 

att den är värd 40 och sedan kommer styrelsen och säger att den är värd 

60. Förhandlande part har naturligtvis följt hela den här debatten och 

vet att de kommer att acceptera 50. Om jag skulle vara på deras nivå så 

skulle jag kunna se att vi redan har visat våra kort. Därav lyfte jag frågan 

att man kanske skulle försöka få upp 60 procent till ännu mera. Vi spe-

lar kort med motparten, som redan vet vad vi har. Det är inte så mycket 

att göra åt det. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag anser lagtingets beslut är tungt i den här frågan. 

Om vi kan få ett enigt beslut från lagtinget på det här, så tror jag det har 

stor betydelse för hur det kan gå med det här ärendet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen 

vidtar. Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Härefter föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är god-

känd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

10 Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009) 
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Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan förslag väck-

as om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat det här lagförslaget om tempo-

rär höjning av kommunalskatten för samfund. Vi kan dra oss till minnes att 

när den här remitterades till utskottet var det rätt så mycket diskussion och 

kanske lite öppna frågetecken. Den mynnade ut att den här skattesatsen för 

samfund vid kommunalbeskattningen temporärt höjs med de procent som 

här föreslogs. Förslaget sammanhänger med en sänkning av statliga sam-

fundsskatten för de här åren. 

Behörigheten föranledde en hel del diskussion i salen när den remitterades 

till utskottet. Jag går inte in på alla detaljer här.  

Utskottet finner att Högsta Domstolen har kommit fram till att behörighe-

ten att besluta om kommunalskatten hör till landskapets lagstiftningsbehö-

righet. En motsatt tolkning skulle leda till den orimliga slutsatsen att riket, i 

inkomstskattelagen, skulle kunna överta rätten att besluta om kommunal-

skatt i strid mot självstyrelselagen. 

Utskottet anser här mot denna bakgrund att det inte finns några oklarheter 

egentligen i den här behörighetsfrågan. 

Enligt utskottet har landskapet rätt att lagstifta om en lägre eller högre 

kommunalskatt än i riket. 

När det gäller retroaktiviteten konstaterar utskottet att flera av de ändring-

ar som har gjorts i kommunalskattelagarna har givits retroaktiv verkan också 

tidigare. Också här anser utskottet att det inte förelåg något hinder för den 

föreslagna lagändringen med retroaktiv verkan. 

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så vet vi att den här lagstift-

ningen leder väl till att skatteintäkterna minskar kraftigt under det här senas-

te beskattningsåret. ÅSUB gjorde motsvarande beräkningar på Åland, vi hade 

en nedgång med hela 55,3 procent.  

Utskottet har vidare erfarit att skattemyndigheterna också har redovisat 

samfundsskatten till kommunerna enligt andelen 32,03 % under 2009. Om 

man då inte tar den här lagändringen så kommer det sannolikt att leda till att 

kommunerna kommer att få återbetala en del av de här redovisade skattein-

täkterna. 

Vad gäller utskottets övervägande i övrigt, efter diskussion med hänvisning 

till det som anfördes ovan, så anser utskottet att behörighetsfrågan är utredd. 

Enligt utskottet bör landskapsregeringen överväga möjligheten att införa en 

avvikande lägre skattesats. Kanske man kan stärka de åländska företagens 

ekonomi, vilket i förlängningen kan befrämja sysselsättningen. 

Vidare ansåg utskottet att en lägre samfundsskatt också kan stimulera till 

nyetableringar av företag på Åland. En utredning om de ekonomiska konse-

kvenserna, jag understryker, för alla berörda parter bör ligga till grund innan 

man tar ett sådant beslut. Här har vi erfarit att det har tillsatts en arbetsgrupp 

som kanske kan fundera på de sakerna. Landskapsregeringen kanske också i 

det kommande skattemeddelande kan ta upp en sådan fråga. 

Avslutningsvis föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar. Vi 

har dock inte varit helt eniga i vårt beslut här. Ledamoten Mika Nordberg har 

fogat en reservation till utskottets betänkande. Det kanske ledamot Nordberg 

redogör för själv. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Precis som utskottsordförande Englund sade så var det 

mycket diskussion om behörighetsfrågan i remissen. Jag hörde till dem 

som hävdade att vi hade den här behörigheten. Jag är glad för att ut-

skottet har kommit fram till detsamma. 

När det gäller retroaktiviteten är jag däremot inte överens med ut-

skottet. Jag tycker det är dålig lagstiftning att stränggera skattelagstift-

ningen retroaktivt. Det är en princip jag alltid har hyllat. Jag hade hop-

pat att också utskottet skulle ha gjort det. 

Det som är intressant är det sista som utskottsordförande Englund 

kom in på dvs. man räknar upp väldigt goda motiv för att man skulle ha 

en avvikande lägre skattesats. Man pratar om hur det skulle främja sys-

selsättningen, stärka företagen och t o m locka hit nya företag. Därför 

förstår jag inte varför man inte har kunnat enas i utskottet om ltl Mika 

Nordberg mycket eminenta reservation. Motiven har man ju redan här. 

Ltl Anders Englund, replik 

Det diskuterades mycket då när den remitterades hit till näringsutskot-

tet. Konsekvenserna bör man ta i beaktande. Vid en sådan här snabb 

förändring har många kommuner drabbas väldigt olika och ganska hårt. 

Man har varit tvungen att betala tillbaka av de pengar man redan har 

fått tilldelat sig. Därför skrev vi en skrivelse att man bör utreda möjlig-

heterna för alla parter. Vad gäller det också så fick vi budgeten på bor-

det, om vi föregår den så står det där också att man inte ska indexjustera 

landskapsandelarna till kommunerna. Det kanske har varit lite för 

tungt, anser jag, om man skulle ha tagit det här förslaget att inte höja. 

 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I går kväll var det debatt, en våning ner här, om övertagandet av be-

skattningen. Där var de flesta överens om att man skulle använda skat-

teinstrumentet för att främja företagandet. Här hade vi faktiskt en möj-

lighet att göra precis på det sätt som utskottet skriver i sina övervägan-

den. Jag tror väl ändå att man har kunnat reda upp de ekonomiska be-

kymmer som har drabbat kommunerna. Mig veterligen, har man inte 

riktigt klarlagt ännu vad det handlar om sist och slutligen och vem som 

berörs mer eller mindre. Det är någonting som jag tycker att man har 

kunnat återkomma till. Man skulle ha haft fokus på att främja företa-

gande, när man för en gångs skull hade en möjlighet att göra det. Det 

hade väl passat näringsutskottet, heller hur ordförande Englund? 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det har säkert kunna passa näringsutskottet det också. I 

och med att det här lagförslaget nu kom på bordet här, har ju de facto 

egentligen alla företagare räknat med det som egentligen landskapsre-

geringen föreslår här och som var föreslaget också tidigare i riket. Den 

kom ju i ett ganska hastigt skede. Företagen har de facto redan räknat 

med det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag vill framföra den här reservationen som vi i Obunden Sam-

ling satte och funderade över när ärendet behandlades. 

Under behandlingen av ärendet till utskottet har framkommit att det är 

självstyrelsebehörighet att bestämma kommunernas andel av samfundsskat-

ten, precis som hela övriga utskottet var eniga om. Med tanke på den kom-

mande behörighetsöverföringen av beskattningsrätt som planeras föreslår 

undertecknad att man redan nu utnyttjar befintlig behörighet för att sänka 

samfundsskatten något, för att stimulera näringslivet i den nu rådande kon-

junkturen. 

Undertecknad föreslår sålunda att procentsatsen i den nya 4a § sätts en 

procentenhet lägre än i framställningen så att den totala skattesatsen blir 25 

procent. 

Min partikollega, Danne Sundman, sade att vi inte vill ta en lag som retro-

aktivt höjer skatten. I stället för att vi skulle ha en väldigt låg skatteprocent 

som 23,4 procent under 2009 portionerar vi istället ut den på hela treårspe-

rioden så att den skulle innebära en procents lägre skatt över en längre tid. 

Vi anser att en dylik stimulansåtgärd stärker företagens ekonomi och hjäl-

per till att bibehålla sysselsättningen och rädda arbetsplatserna som företa-

gen annars skulle tvingas ta bort. Det är därför motiverat. 

Kostnaden för detta drabbar kommunerna men totalekonomiskt blir följ-

den troligare lindrigare eftersom sysselsättningsläget relativt sett förbättras 

och kommunernas inkomstskattebas därigenom bibehålls. 

Herr talman! Innevarande år, 2009, har sagts att ska vara ett företagarnas 

år. Därför tycker vi att det vore lämpligt att införa den här stimulansåtgärden 

redan i år. Det har för övrigt varit rätt tunnsått med stimulansåtgärder gent-

emot företagarna. De många företagen på Åland är de som skapar välfärd och 

sedan fördelas av kommunerna och landskap. För att kunna ösa ur den källan 

måste man också ta ansvar för att den fylls på. 

Herr talman! Jag föreslår att i behandlingen av den här frågan, att lagting-

et antar den här reservationen som här lyder i kläm: Med avvikelse från 4 § 

ska samfund och samfällda förmåner betala 7,3228 % i kommunalskatt på 

den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2010- 2011. 

Den skatteprocent som anges i första momentet tillämpas även kommunalbe-

skattningen av samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2009. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Den här framställningen är intressant av flera olika skäl. När 

staten har gått in för att ändra på fördelningen så är det för ju för att hjälpa 

kommunerna i riket. Vi har ju samma problem här. På det sättet att de 

åländska kommunerna också har intresse av att den här reformen också 

genomförs för Ålands del. 

Sedan finns det andra aspekter, när det gäller behörigheten är det väl ing-

en som har betvivlat detta här. Det har testats tidigare. När det gäller retroak-

tiviteten tror också att det är många som tycker att det inte i allmänhet är en 

bra princip. I det här fallet har utskottet fört ett resonemang och rett ut det 

här, jag tycker det är bra till den delen. 

Intressant i det här sammanhanget är att diskutera vår skattepolitik. Vi har 

alltså instrumentet. Vi har fördelat om samfundskatten mellan kommunerna. 

Vi har kompenserat kommunerna för en del av kapitalskatten. Vi har ju möj-
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lighet att ha varierande kommunalskatt. Vi har landskapsskatt osv. Tanken 

att man skulle ha en avvikande samfundskatt har diskuterats av och till. Den 

har prövats, 1991-1992 lade man grunden till ändring av beskattningen när 

det gäller vissa försäkringsverksamheter, en skatterabatt i kommunalbeskatt-

ningen. Det kunde man också tänka sig det här fallet, att man lämnar den här 

åtgärden i riket utan åtgärd på Åland. Då skulle vi få en lägre skatt. 

Detta tog jag upp i remissdebatten ur ett litet annat perspektiv dvs. vilka 

möjligheter har vi, att inom ramen för det skattesystem vi har, ha en lägre 

skattesats för företagen på Åland? Den här frågan har utretts i EG-domstolen 

när det gäller Azorerna, i ett par fall när det gäller Gibraltar och Baskien osv. 

Det är inte så enkelt att bena ut. Jag har frågat flera skatteexperter vad som 

skulle gälla i det här fallet. Ingen har velat ge ett svar. Däremot har man hän-

visat till att det finns en skattegrupp som ska se över kommunalbeskattning-

en, så där ska vi få ett svar. 

Jag är inte säker på att den här reservationen, om förslag på 25 procent i 

samfundsskatt på Åland genom kommunalskatten, skulle vara giltigt. Jag vet 

inte heller om man har räknat med att få så mycket stöd att det här skulle gå 

igenom och att man då skulle förhandla med finansministeriet att man skulle 

notifiera till EU-kommissionen. Det verkar inte så, då hade det väl stått om 

det i motionen. Det är intressant att peka på att här har vi en skattesats som 

skulle kunna vara annorlunda. Sedan är det en annan sak i lågkonjunktur när 

företagen inte gör så mycket vinst. Hur mycket skillnad i samfundsskatten, på 

26 procent jämfört med 25 procent, skulle göra? Det viktiga för företagen är 

egentligen lönekostnaderna. Lönekostnaderna i förhållande till den kompe-

tens man har. 

När man väger ekonomiskt i en lågkonjunktur att gynna företagen den här 

vägen eller att dra undan en hel del pengar för nödvändiga kommunala än-

damål så tycker jag ändå att näringsutskottet gör en riktig bedömning som 

stöder landskapsregeringen. Det är ju kommunala konsekvenser som är 

ganska väsentliga. Då skulle man nog behöva göra den här åtgärden i en god 

planerad tid och även se på landskapsandelssystemet. Vad vi skulle räkna 

med för företagsstimulans det vågar jag inte svara på, för att det här höjer na-

turligtvis företagens vinst. Löner, skatter och andra skatter borde vägas mot 

det här. På det sättet skulle vi visa också rent allmänt att vi har en ansvarig 

skattepolitik. Det här är ju liksom att visa för riksmyndigheterna, att så fort vi 

får möjlighet att ska vi ha skatterabatt. Vad är skillnaden för skatteparadis? 

Vad är möjligheten inom EU systemet? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag vill påminna ltl Olof Erland vad gäller behörigheten så 

var det ett flertal liberala ledamöter här i salen som påpekade att vi inte 

har behörighet när det gäller den här frågan. Skulle vi i så fall ha behö-

righet, så har vi behörighet att höja, inte att sänka. Så var inte fallet vi-

sade sig det i utskottets arbete. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är ju alldeles utmärkt om det har visat sig att också 

någon liberal kan ha fel någon gång. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ltl Olof Erland anser att vi från obunden sida vill direkt, 

som tillfälle ges, utnyttja skatten och göra Åland till ett skatteparadis. 

Det är inte alls så som läget ligger. Faktum är att Finland gjorde en änd-

ring av andelen i företagsbeskattningen, som är statens andel. Vilket 

gjorde att skatten idag är lägre. När den ändringen gjordes tillfrågades 

inte ens Åland i den här frågan, trots att de borde känna till i Helsingfors 

att vi egen behörighet på kommunalskatten. 

Ltl Olof Erland, replik 

Åtminstone jag och många andra, t o m liberaler, sade här i remissen att 

det var ett misstag från rikssidan. Det har man också från landskapsre-

geringens sida tagit upp i diskussioner med finansministern. Jag har 

inte sagt att obundna vill skapa ett skatteparadis. Jag har sagt att man 

kan uppfatta det som så. Man ska ta det med i beräkningen. Jag har 

många gånger sagt, när vi har diskuterat kommunalskatterabatt, att det 

är viktigt att man har med finansministeriet på tåget. Det gällde t ex den 

här Captive lagstiftning där man hade en procent rabatt. Vi kan alltid 

riskera en sådan debatt som ifrågasätter våra intentioner. Jag har inte 

sagt att obundna har dåliga intentioner. Tvärtom, tycker jag att det är ett 

intressant förslag. Men man borde också ta i beaktande EU lagstiftning-

en och samordna det med finansministeriet. Det är min synpunkt på 

det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Jag hör också till dem som anser att det här är en framställning 

från landskapsregeringen som är alldeles riktig. Det är helt i linje med det 

syftet som finska staten har, att stöda kommunernas ekonomi i hela landet. 

Även de åländska kommunerna vill man stöda genom den här omfördelning-

en av samfundsskatten, intäkterna. Sedan är det en annan sak att det natur-

ligtvis är så att det vår behörighet gör den tekniska förändringen i lagstift-

ningen som gör att kommunerna får de här pengarna. 

Med anledning av ltl Nordbergs mycket starka åsikter att vi nu missar en 

möjlighet att göra en vägande insats för företagen genom att inte kanalisera 

det här till företagen så kanske det ändå skulle vara skäl att titta på vad det 

skulle betyda om man skulle kanalisera det här till företagen. Det handlar om 

ungefär 2,6 procentenheter. Det betyder att ett företag som har en beskatt-

ningsbar inkomst på 10 000 euro får en rabatt på 260 euro. Sätter vi en nolla 

till d.v.s. 100 000 euro i beskattningsbar inkomst blir det 2600 euro på årsni-

vå.  Hur många flera personer anställer man för det?  

Av intresse gjorde jag en liten kalkyl på vad det här skulle ha betytt för Vi-

king Line och deras ekonomi år 2007. Det skulle ha betytt en skatterabatt för 

Viking Line på ungefär 400 000 euro. Det är klart att med detta skulle man 

kunna anställa några flera personer. Det här är naturligtvis också pengar men 

i det stora hela så är det nog en ganska liten effekt för företagen. Men för 

kommunerna betyder det här väldigt mycket.  
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack fru talman! Återigen tycker jag det är ett tydligt exempel på liberal 

näringspolitik. Med det argumentet och det resonemanget så borde väl 

man kunna höja lite till, eftersom det inte spelar någon roll. 260 euro el-

ler 2600 euro för ett företag är så pass lite pengar så då kan ju kommu-

nerna behöva de pengarna bättre. Det argumentet proklamerade ltl Fol-

ke Sjölund för. Jag tycker det är fel. Det är bättre att företagen får behål-

la sina pengar för att själv bestämma på vilket sätt de vill utveckla sitt 

företag. Det är bara genom att företagen går bra och att man känner att 

det finns en ekonomisk drivkraft i det som gör att de vågar anställa nå-

gon. Är det så att mer och mer ska tas från företagen till kommunerna, 

som är utan pengar, så går man in i en ond spiral, tror jag. I alla fall med 

det resonemang som ltl Folke Sjölund framför. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Fru talman! Det där är en total ”wrong” bild av verkligheten. Av den 

enkla orsaken att beskattningen för företagen ändras över huvudtaget 

inte alls med den här åtgärden. Företagen har en skattesats på sin vinst 

på 26 procent, så var det för ett år sedan, så blir det också efter det här. 

Företagsbeskattningen berörs överhuvudtaget inte. Det är fördelningen 

av den skatt som uppbärs, som det handlar om. Det är ju inte heller rik-

tigt vackert att försöka lägga ord i andras mun, ord som inte har sagts. 

Jag har talat om att jag anser att det här är en riktig åtgärd, den här om-

fördelningen av samfundsskatten till förmån för kommunerna. Jag har 

inte sagt att man skulle höja skattesatsen för företagen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det var precis det jag försökte säga. Man kan inte säga å ena 

sidan men inte å andra sidan. För det är ju precis det som sker då. Om 

man använder argumentet att det är så lite pengar för företagen 2,6 pro-

cent, att det inte spelar någon roll om man tjänar 10 000 eller 100 000 

euro, det är så pass lite pengar som vi kommer att överföra till kommu-

nerna. Med det argumentet borde man ju kunna höja och ta en större 

del av företagens beskattning till kommunerna. Det är själva principen 

här om företagsamhetens år och på vilket sätt vi vill gynna, sporra och 

uppmuntra våra företag. Där har vi otroligt olika syn på hur vi vill driva 

näringspolitik. Jag tror på att lägre skatter ger högre intäkter för kom-

munerna också på sikt. Det sporrar framför allt flera att vilja starta före-

tag och fortsätta driva företag om man ser att politikerna på Åland också 

tänker företagsmässigt och inte bara hur man ska finansiera den verk-

samhet man har i kommunerna. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Fru talman! Det på det sättet att det inte är avgörande för ett företag hu-

ruvida det finns en skattesats som 2,6 procent högre eller lägre. Det är 

inte det som avgör huruvida det grundas ett företag eller företagets över-

levnad. Fokuseringen blir helt fel här. Det som man ska tala om är vilken 

skatt företagen betalar, 26 procent. Det är den man ska diskutera i så 

fall. Vi kan ju inte här påverka skattelagstiftningen i riksdagen. Det finns 

fastslaget hur stor andel av samfundsskatten som går till staten. Det som 

vi ev. har att spela med är den andel som går till kommunen. Det är ju 
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en liten del. Jag ser det fortsättningsvis på det sättet att 26 procent är 

den skattesats som betalas och betalas av alla företag i det här landet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det var bra att den här ordväxlingen mellan ltl Karlström 

och ltl Sjölund pågick en stund. Det ju kom fram det som jag trodde att 

var en gång klarlagt. Det är inte såsom ltl Sjölund tror att det inte är vår 

behörighet när det gäller företagsbeskattningen. Det är precis det som 

näringsutskottet har kommit fram till. Det är en lag, som är en åländsk 

lag, som sammanlagt avgör hur många procent företagen på Åland beta-

lar i skatt. Det är ingen sak som finska regeringen avgör. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Att det inte är finska regeringen som jag avgör är alldeles riktigt. Det är 

Finlands riksdag. Det på det sättet att i IFL står det att samfundsskatte-

satsen är 26 procent. Det är så att om Ålands lagting, när det gäller 

kommunalskatteandelen, stiftar en särskild lag om användningen av 

denna till kommunerna tillkommande kommunalskatteandel så är det 

naturligtvis en annan sak. Då pratar vi om 7-8 procent av samfundsskat-

tesatsen som går till kommunerna. Det är den som vi kan förfoga över 

då förstås. Vi kan inte förfoga över resten. Det är självklart. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det är ju precis så att ltl Sjölund vill få oss att tro att det här 

är Finlands riksdag, inte regering som jag tidigare sade, som har avgö-

randet i sin hand vilken den slutgiltiga procentsatsen för samfundsbe-

skattningen är på Åland. Så är inte fallet, än en gång. Det bestäms av 

Ålands lagting. Bestämmer vi en lägre andel när det gäller kommunsat-

sen, då är verkligheten att vi har 25, 24 eller 28 procent vilket vi sedan 

kommer fram till, som gäller på Åland för de åländska samfunden. Det 

som jag har framfört i den här klämmen, det är precis finsk politik. Det 

är nämligen borgerlig politik. I Finland förstår de att om de finska före-

tagen är friska då finns det framgång för samhället. Man kan ha arbets-

platser för att få in skattemedel i det långa loppet. Titta på Sverige, där 

har de också borgerlig politik. De gör på samma sätt. Men det är tydli-

gen inte liberalernas linje i alla fall. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Jag känner mig ungefär som don Quijote som står här och slåss mot vä-

derkvarnar. Enligt IFL är skattesatsen 26 procent. Om vi ska avvika från 

den skattesatsen genom egna arrangemang blir det ganska komplicerat. 

Det är sedan en annan sak. Det är säkert möjligt att göra det. Frågan är 

om det är önskvärt. Det betyder att då tävlar inte företagen på Åland på 

jämbördigt sätt med företagen i Finland. Då blir det nog en fråga som 

sedan kan gå vidare till EU, det vet vi ingenting om. Det kan komma 

anmälan på den punkten. Är då denna skatterabatt otillåtet statsstöd el-

ler inte? Jag tycker inte att vi ska försätta oss själva i en sådan situation 

att vi kan riskera någonting sådant. Jag har sagt min åsikt helt enkelt 

om den här framställningen, det får räcka med det. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand  

Fru talman! Det här är en av de mest intressanta framställningarna som har 

kommit till lagtinget på senare tid. Jag har alltid personligen hävdat att det 

här är en behörighet som vi borde använda, att ha en avvikande skattesats för 

att stimulera åländska företag och få in mera etablerade företagare. Det var 

frestande för mig i utskottet att gå med Mika Nordberg i hans reservation 

men det finns saker som vi har rett ut. Det är åländsk behörighet i förhållan-

de till rikslagstiftningen, det är helt klart. Det avgörandet finns det prejudikat 

på, det är inte någon tvekan om det. Men vad som har hänt efter det avgö-

rande är att Finland och Åland har gått med i EU. Då kommer den intressan-

ta frågan, får en region ha en avvikande beskattning i förhållandet till natio-

nalstaten? Det var det som fallet i Azorerna handlade om i EU-domstolen. 

Om jag kommer ihåg rätt, så får en region ha avvikande beskattning om man 

har hela skattebehörigheten. Jag reserverar mig för att jag kan ha fel på nå-

gon liten punkt där. Då är frågan om vi har hela skattebehörigheten när vi har 

den kommunala delen? Jag är inte säker på att vi har rätt, som region, att ha 

en avvikande företagsbeskattning. Därför gick jag på utskottsmajoritetens lin-

je för att landskapsregeringen, i samband med skattemeddelandet, skulle få 

reda ut den här frågan. 

Den andra biten är, det som ltl Olof Erland tog upp, statsstödsproblemati-

ken. Om man isolerar frågan till statsstöd är jag ganska säker på att om vi har 

behörigheten så är det inget statsstöd om vi generellt har en skattesänkning. 

Däremot om vi riktar det till vissa typer av verksamheter som försäkrings-

verksamheter, då kan det bli fråga om statsstöd.  

En tredje väg, som jag är hundra procent säker på, är att vi skulle kunna ha 

en skattedebatt inom ramen för minimistödet, 200 000 euro på tre år. Om vi 

skulle använda det regelverket då kan vi ha en avvikande beskattning, dock 

högst 200 000 euro på tre år. Det skulle räcka ganska långt för många före-

tag. Nackdelen med det systemet är att då måste vi ha ett offentligt register 

där vi antecknar varje företag och åtgärd varje år. Det skulle skapa en enorm 

byråkrati.  

Till sist vill jag bara säga att jag stöder utskottsmajoritetens förslag att vi 

går med på det här, även om det skulle vara frestande att gå på Mika Nord-

bergs förslag. Men vi måste veta vad vi gör.  

Det finns också en aspekt angående de ekonomiska konsekvenserna för 

kommunerna. Det är väl sin sak. Man skulle säkert kunna spara de här peng-

arna i vissa enskilda kommunerna, men en stor del av kommunerna skulle få 

underskott om man får 1,6 miljoner mindre, vilket man får med Mika Nord-

bergs förslag. Det skulle göra att man antagligen måste höja skatterna för de 

enskilda i kommunen. Då kändes det för mig att det är som man väljer mellan 

pest och kolera. Ska vi gå in för den här osäkra förändringen på en procent 

och tvinga kommunerna att höja skatten för enskilda individer? Det kändes 

inte bra för mig.  

I grunden är jag positiv till det här men landskapsregeringen måste titta på 

det här i förhållandet till EU-lagstiftning, det är inte ännu utrett.  



  

  59 

Talmannen 

Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Talmannen konstaterar att ett ändringsför-

slag har lagts vilket kräver understöd i andra behandling. Väcks förslag om remiss till 

stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

11 Hembygdsrätt till adoptivbarn 

Landskapsregeringens svar (EF 25/2008-2009-s) 
Lagtingsledamoten Fredrik Karlströms enkla fråga (EF 25/2008-2009) 

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger 

lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med an-

ledning av svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan an-

slutna 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 yttran-

den samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minu-

ter. 

Ordet ges först till lagtingsledamoten Fredrik Karlström. 

Ltl Fredrik Karlström 

Fru talman! Enligt internationella överenskommelser har ett adoptivbarn 

samma rättigheter och skyldigheter som ett biologiskt barn. På Åland gäller 

givetvis samma överenskommelser men enligt uppgift så har inte landskaps-

regeringen de senaste åren beviljat hembygdsrätt direkt till adoptivbarn med 

åländska föräldrar. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka åtgärder 

ämnar landskapsregeringen vidta för att se till att de adoptivbarn som kom-

mer till en familj med hembygdsrätt erhåller hembygdsrätt på motsvarande 

sätt som barn födda av åländska föräldrar? 

 Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Fru talman! Med anledning av frågeställarens fråga så ger landskapsreger-

ingen svar. Svaret kommer att vara lite juridiskt men det är så som det här 

fungerar nu.  

Inledningsvis kan jag säga att lagstiftningen är i skick i dagsläget. Enligt 6 

§ självstyrelselagen för Åland får ett barn under 18 år hembygdsrätt om fa-

dern eller modern har hembygdsrätt.  

Bestämmelsen gäller även adoptivbarn. Ett adoptivbarn som har en adop-

tivförälder med hembygdsrätt ska därför få hembygdsrätt på samma sätt som 

ett barn med en biologisk förälder med hembygdsrätt.  

Adoptivbarnets rätt till hembygdsrätt följer av adoptivföräldrarna eller för-

äldern, inte av de biologiska föräldrarna. Det här är en viktig poäng i det hela. 

Förutsättning för barnets hembygdsrätt är finskt medborgarskap.  

Ett adoptivbarn som inte har fyllt 12 år får automatiskt finskt medborgar-

skap efter adoptionen, om åtminstone den ena av adoptivföräldrarna är finsk 

medborgare. Barnet får finskt medborgarskap från och med den dag då adop-

tionen träder i kraft.  

Om barnet har fyllt 12 år före adoptionen, får barnet finskt medborgarskap 

efter anmälan. Endast barnets vårdnadshavare kan anhängiggöra ärendet. 
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Om adoptionen har skett före den 1.6.2003, när den tidigare medborgar-

skapslagen var i kraft, får barnet inte finskt medborgarskap på grund av ad-

optionsrelation.   

Fru talman! Förutsättning för barnets hembygdsrätt är bosättning i land-

skapet. Det här gäller alla som flyttar hit.  

Till landskapsregeringens kännedom bör komma, t.ex. genom anmälan, att 

inflyttning skett till landskapet. Efter detta erhåller barnet hembygdsrätten 

direkt.  

Fru talman! Till vår kännedom har inte uppmärksammats något sådant fall 

av diskriminering av adoptivbarn som antyds i den enkla frågan.  

Grunden är att föräldern ska göra en anmälan till landskapsregeringen. Då 

får man enligt gällande regler hembygdsrätt. 

Ltl Fredrik Karlström 

Tack herr talman! Orsaken till att jag ställde den här frågan för några måna-

der sedan var att det var adoptivföräldrar som tog kontakt med mig. De med-

delade att de hade fått ett adoptivbarn till Åland. De gick till landskapsreger-

ingen för att fråga hur det kommer sig att barnet ifråga hade fått ett finskt 

pass, ett pass som det inte står Åland på. De undrade varför det var på det här 

viset. Betyder det också att barnet inte hembygdsrätt? Svaret från förvalt-

ningen och personerna på landskapsregeringen var att ett barn måste bo här i 

fem år förrän barnet får hembygdsrätt. Det var svaret som adoptivföräldrarna 

fick. De kunde inte tro att det här var sant, vilket jag höll med dem om att lå-

ter konstigt. De gick vidare och tog bl a kontakt med mig. Skulle de ha accep-

terat det svaret från förvaltningen så skulle de ha gått och väntat i fem år på 

att barnet skulle få den åländska hembygdsrätten. 

Jag tycker det är bra att ltl Eriksson säger att lagstiftningen är i skick nu. 

Då gäller det att man fr.o.m. den här dagen, som vi har fått det här svaret, 

också följer det svar som landskapsregeringen har givit. Svaret i sig är bra. 

Jag tycker det är fel av landskapsregeringen att säga att de inte har uppmärk-

sammat något fall av diskriminering. Jag känner åtminstone till två fall, där 

adoptivbarn till åländska föräldrar med hembygdsrätt, inte erhållit hem-

bygdsrätten direkt. Efter kontakt med myndigheterna har de fått svaret att de 

måste bo här i fem år förrän de får hembygdsrätten. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Regelverket som jag just redogjorde för är klart. Det är en an-

mälan från föräldrarna som måste göras, för att man ska kunna veta att bar-

net har flyttat till Åland, och någondera av föräldrarna måste ha hembygds-

rätt. Det är grunden. Sedan vad förvaltningen har gett för uppgifter kan inte 

jag svara på här förstås. Men regelverket är klart. Det har inte kommit till min 

kännedom om att det skulle ha varit något felaktigt att någon skulle ha blivit 

diskriminerad på de här grunderna. 

Kanske ltl Karlström skulle kontrollera sina uppgiftslämnare om vad som 

är sant och vad som inte är sant. 

Angående passet, så är det Ålands polismyndighet som ger ut passen, då 

bör det också finnas en anteckning att barnet har hembygdsrätt. 

Ltl Fredrik Karlström 

Åländska föräldrar som får ett barn behöver inte anmäla till landskapsreger-

ingen att barnet ska få hembygdsrätt. Samma sak borde givetvis gälla för ad-
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optivföräldrar. Det viktiga, tycker jag i det här fallet, är att alla vet vad som 

gäller. Jag har förstått att Rädda Barnens talesperson i den här frågan inte 

har förstått att det är på det här viset som landskapsregeringen har agerat. 

Att man inte har kunnat svara på hur det egentligen ska gå till. Det har inte 

funnits klara direktiv och regler från landskapsregeringens sida ner till tjäns-

temännen. Med det här svaret, på min enkla fråga, tycker jag att det står klart 

och tydligt hur det ska gå till. Det är väldigt viktigt att vi välkomnar adoptiv-

barnen på samma sätt som ett barn född på Åland. Vi är väldigt stolta över att 

ha dem här. Jag tycker det här svaret är bra. Jag hoppas att landskapsreger-

ingsledamoten Eriksson kollar upp rutinerna. Nästa gång frågan kommer ska 

paret få ett klart och tydligt svar, att givetvis ska adoptivbarnet ha hembygds-

rätt på samma sätt som ett barn född på Åland. 

Hembygdsrätten är en otroligt viktigt självstyrelsefråga som vi måste värna 

om och ha fullständig kunskap och kompetens att behandla ålänningar och 

blivande ålänningar på lika och rättvist sätt. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Det gläder mig att frågeställaren Karlström är av samma åsikt i 

det här fallet, att regelverket är klart. Sedan hur det följs upp i förvaltningen 

är en annan fråga. Jag har nog den uppfattningen att våra tjänstemän känner 

till de här frågorna. Det nämndes här någon annan verksamhetsledare som 

kanske inte känner till det. Det är möjligt, herr talman att det finns en infor-

mations- och kunskapsbrist här. Man bör också komma ihåg att enligt gäl-

lande regler behöver någon av föräldrarna ha finskt medborgarskapet. På det 

området kanske det kan finnas olika uppfattningar om vad som är rätt eller 

fel. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

12 Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 9 november.  

13 Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna  om 

inkomstbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 9 november. 

14 Deltagande i religionsundervisning 

Lagtingsledamoten Mika Nordbergs enkla fråga (EF 1/2009-2010) 

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 2 

november 2009. 

15 Lagtingsledamöterna Fredrik Karlströms och Roger Slottes anhållan om befrielse från 

uppdrag som medlem respektive ersättare i utskott 

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2009-2010) 
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Ärendet upptas till behandling måndagen den 9 november.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 9 november 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. Ple-

num avslutades kl. 16.34).  
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamot Anders Englund på grund av 

deltagande i SLC:s styrelsemöte i Helsingfors. Om ledighet från plenum den 9-11 no-

vember anhåller lagtingsledamot Carina Aaltonen för deltagande i Emmaus Internatio-

nals utskottsmöte i Bangladesh. Raija-Liisa Eklöv anhåller om ledighet p.g.a. sjukdom 

9-13 november. Beviljas.  

Föredras för bordläggning från tilläggslista 

1 Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7a och 7/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 11 november. 
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Bordläggning 

2 Utvecklingsplan för utbildningsorganisationen på gymnasialstadiet på Åland 

Kulturutskottets betänkande (Ku 3/2008-2009) 
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2008-2009) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 11 november. 

Remiss 

3 Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? God-

känt. Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.  

Remiss 

4 Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om 

inkomstbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? God-

känt. Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

5 Avgift för lantbruksavbytare 

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkännes? 

Godkänt. Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Den här framställningen har den huvudsakliga ändringen av 

lagstiftningen som innebär att landskapet fr.o.m. nästa år kommer att uppfö-

ra en avgift för utnyttjande av avbytarhjälp. 

Bakgrunden till förslaget är det besparingsbehov och behov av strukturella 

förändringar inom ett flertal områden, som aviserades i samband med land-

skapets första tilläggsbudget år 2009. 

Det huvudsakliga innehållet i det förslag till lagändring som landskapsre-

geringen föreslår är att landskapsförvaltningen ska uppbära en avgift på 15 

euro per semesterdag som lantbrukare utnyttjar i enlighet med lagstiftningen 

om avbytarverksamheten. Avgiften kommer att uppbäras för såväl land-

skapsanställda avbytare som privatanställda avbytare.  

Målsättningen är att förslaget ska innebära minskade kostnader för upp-

rätthållande av avbytarverksamheten motsvarande ca 100 000 euro per år. 

I ytterligare är avsikten att förändringarna ska träda i kraft redan från års-

skiftet, då lagen genomförs som en s.k. budgetlag, vilket innebär att lagen kan 

börja tillämpas parallellt med genomförande av lagtingets budgetbeslut innan 

normala lagstiftningskontroller är utförda. 

Det här förslaget är ett första steg i en allmän översyn av systemet för avby-

tarverksamheten. Under nästa år är avsikten att landskapsregeringen ska 

komma tillbaka med ytterligare ett förslag till förändringar i lagstiftningen 

som berör lantbrukarens rätt och fördelning av ledigheter som bättre åter-

speglar förutsättningarna inom de olika produktionsinriktningar som omfat-

tas av lagstiftningen. 
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Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Lantbruksavbytarsystemet brukar vara flitigt debatterat när det 

gäller förändringar av den lagstiftning som styr det hela. 

Lantbruksavbytarsystemet tillkom ursprungligen i tiden då man hade in-

komstpolitiska förhandlingar mellan staten och producentorganisationerna. I 

stället för att höja på priserna på produkterna så anammade man lantbruks-

avbrytarsystemet som finns i flera andra länder. Det är ett system som vi se-

dermera har fått godkänt av EU att tillämpa. Det tillkom som en social för-

mån för djurhållningen, där det också är viktigt att man kan beakta det som 

djurskyddet kräver.  

Den förändring, som vi diskuterar i o m den här framställningen, gäller då 

att det skulle beläggas med en avgift. Man har från jordbrukarhåll också ac-

cepterat den här avgiften som ett led i ett ansvarstagande i den ekonomiska 

kris som den offentliga ekonomin befinner sig i. Man ser det också som ett 

led i att kunna ställa större krav på de avbytare som erbjuds. Det är ett oer-

hört ansvarsfullt jobb och ett ansvarsfullt värv som man ska ha när det gäller 

att sköta djuren och allt som det kräver.  

Det som vi gärna från centergruppen vill skicka med till näringsutskottet är 

att man skulle se på hur man skulle kunna stimulera mera privata initiativ 

när det gäller lantbruksavbytarsystemet.  

Det är viktigt att vi kan erbjuda de som har djur och är bundna vid detta, 

att kunna ta ledigt från det värvet.  

Jag tycker också det är viktigt att påpeka att vi har ett jordbruk som har det 

besvärligt nu med låga produktpriser, som är en följd av medlemskapet i EU. 

Från EU:s sida är man väldigt restriktiv att godkänna olika stöd, stöd som vi 

anser att vårt småskaliga åländska jordbruk behöver. Det har varit svårt att få 

gehör för stöd som beaktar den småskalighet vi har. Just det här stödet är 

godkänt och då är det viktigt att vi ska kunna utnyttja det också.    

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Ltl Lindstöm ville se initiativ från privata. Menar Centern att man ska 

privatisera mera inom ladugårdsavbytarservicen? Det skulle jag gärna 

vilja få ett klargörande på.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Det har tagits många initiativ under årens lopp för att för-

söka stimulera till privat avbytarverksamhet, att man skulle ha det som 

en företagsform. Hittills har det inte varit så många som har nappat på 

den idén. Det är egentligen inget nytt utan det är en fortsättning på den 

linje som man har haft när det gäller de här frågorna.  

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Jag tackar för det klargörandet. Jag bara undrade vad näringsutskottet 

skulle kunna göra för att driva på den linjen? Har ltl Lindström något 

bra förslag? 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! I det här skedet, som förslaget ser ut nu, så är avgiften av-

sedd att vara lika oberoende om man har en offentlig eller privat avby-

tarverksamhet som man utnyttjar.    
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag har länge förespråkat att systemet för lantbruksavbytare 

borde reformeras och egentligen upphöra. Majoriteten i lagtinget har hittills 

tyckt annorlunda. Även om det här förslaget går i rätt riktning så är det ändå 

långt ifrån vad jag anser vara rimligt. Jag anser inte att den här framställ-

ningen från landskapsregeringens sida är en strukturell förändring. Det är en 

liten, med betoning på liten, avgiftsförhöjning.  

Skulle jag vara minister och få i uppdrag att spara genom att förändra 

lantbruksavbytarsystemet så skulle jag ha kommit med ett annat förslag. Jag 

anser att det här systemet är orättvist mot andra företagare som i många fall 

jobbar lika mycket som en lantbrukare. Jag är för en rättvis näringspolitik 

som arbetar för att ge samma förutsättningar till alla företagare oavsett i vil-

ken bransch de verkar.  

Jag skulle arbeta för att på några års sikt fasa ut systemet med att skattebe-

talarna ska stå för lantbruksföretagarnas semestervikarier. Även om jag är 

mot systemet i sig med lantbruksavbytare så har jag också en förståelse för 

argumenten när det kommer till mjölkproducerade bönder. Däremot har jag 

inte samma förståelse när det kommer till lantbrukare som sysslar med får-

avel eller biffkor.  

Jag skulle vilja att näringsutskottet tittar lite närmare på hur man skulle 

kunna avveckla den samhällsfinansierade lantbruksavbytarservicen, och i 

stället uppmuntra privata initiativ som finansieras av användarna. Jag kan 

acceptera att mjölkbönderna under en övergångsperiod fortsättningsvis ska 

ha den här förmånen. Däremot alla de andra, som utnyttjar möjligheten till 

lantbruksavbytare, tycker jag skulle kunna betala för sig själv som alla andra 

företagare måste göra när de ska ha semester.  

Minister Mattsson sade att landskapsregeringen kommer att återkomma i 

den här frågan och titta på olika sätt att kanske mer rättvist fördela det här. 

Det var en bra nyhet, som jag ser fram emot.  

Herr talman! Jag är medveten om att näringsutskottet inte lär komma med 

så stort ändringsförslag i den här frågan. Jag skulle i alla fall vilja uppmana 

dem att titta lite på det ur ett näringspolitiskt perspektiv i stället för bara en 

social bit för lantbruksavbytaren, köparen. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag hörde inte när minister Mattsson presenterade den 

här framställningen. Jag kanske upprepar vad han sade. Den som har 

hunnit läsa budgetförslaget kan däri också notera att steg två, efter den 

här framställningen, kommer att se på vilka grenar av primärnäringarna 

som kan få ta del av förmånerna på olika sätt där man också kan tänkas 

särskilja köttproduktion och mjölkproduktion. De kommande åtgärder-

na syns också i budgetanslaget. Nästa steg har utlovats via budgeten. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Det är, som finansminister Perämaa säger, en fråga som vi fortsätter att 

diskutera i budgeten om drygt en vecka. Det är bra att landskapsreger-

ingen faktiskt börjar titta på de här frågorna nu. Särskilt att särskilja på 

det som jag tycker är det orättvisa i avbytarsystemet, att jämställa får-
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avel och biffkor med mjölkbönder. Det är ett initiativ som går åt rätt 

håll. Man borde också titta på att totalt fasa ut det här systemet i för-

längningen. Det är inte rättvist mot en taxiåkare eller en småföretagare 

som försöker hålla sin verksamhet igång och har personer anställda. 

Enda sättet som man kan vara ledig på är att anställa flera. Man borde 

fortsättningsvis titta på det. Det är ett bra steg i rätt riktning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag ska inte uppehålla mig vid den kommande lag-

framställningen. Till en viss upplysning för ltl Karlström, så tycker jag 

att han skulle titta i historieboken lite, var ur det här förmånssystemet 

har uppstått. Sedan kan man ställa sig frågan hur ska vi upprätthålla ett 

lönsamt och effektivt jordbruk på Åland om vi börjar avvika från våra 

närliggande regioner? Vill ltl Karlström ha kvar ett fungerande jord-

bruk? 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är kanske inte så lätt att svara på de frågorna i en 

replik. Ja, jag vill ha kvar ett jordbruk. Ja, jag tycker också att man ska 

titta på hur det är i omkringliggande regioner, exempelvis fungerar sy-

stemet i Sverige annorlunda än vad det gör här. Ska man bara titta på de 

omkringliggande regioner när man vill ha likadant eller bättre system? 

Att man även tittar mot Finland.  

Att diskutera jordbrukspolitiken i ett replikskifte hinner vi inte med, 

men vi kanske kan ta det under budgetdebatten om en vecka.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Just mot Finland tycker jag ltl Karlström eller näringsut-

skottet kan titta, för där ökar man på förmånen med ett dygn eller med 

en dag per år i senaste beslut.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag brukar inte alltid hänvisa till att man ska göra exakt 

som i Finland. I det här fallet tycker jag att man kanske kan titta på 

andra ställen i världen där man också har ett fungerande jordbruk. Även 

om jag håller med om att det finns specifika incitament på Åland med 

vår småskalighet som gör att vi kanske måste stöda på mer sätt än vad 

man gör i andra delar av världen. Men att bara direkt säga att när man 

gör på ett sätt i Finland så ska vi göra likadant och ta efter, det tycker jag 

inte. Jag tycker vi kan se jordbrukaren och lantbrukaren som en företa-

gare och försöka jämställa dem lite mer mot varandra. Det är i alla fall åt 

rätt riktning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback 

Tack herr talman! Det händer allt som oftast att ltl Fredrik Karlström och jag 

har ganska lika uppfattning när det gäller de fria företagarnas ekonomiska 

ansvar för sitt fögderi.  

Avbytarservicen har sin historiska bakgrund i de inkomstpolitiska över-

läggningarna som var väldigt långt utvecklade under den tid vi inte hörde till 

EU. Efter det har jordbrukets ställning förändrats väldigt mycket. Priskon-

trollen på livsmedel finns inte mera. Numera lyfter jordbrukarna EU-stöd. 

Det är närmast att betrakta som ett utkomststöd eller socialbidrag, även om 

det inte heter så. Det är till stor del fråga om sådana pengar som ganska lite, 

sist och slutligen, styrs via jordbruksstöden, produktionen och allra minst 

prissättningen.  

Jag tycker nog att det här systemet är ganska otidsenligt idag. Det är svårt, 

som jag ser det, att försvara det. Att det är till detta som skattebetalarnas 

pengar ska gå. Idag senast hörde vi, ltl Gunell och jag, en privatföretagare om 

hur det är att vara enmansföretagare, speciellt om man har kundservice. Ett 

av de största hoten är vad man gör om man blir sjuk? Om man har en liten 

butik på Torggatan och man får svininfluensa, vem ställer upp då? Det finns 

inte några avbytare för dem. Det är ett jättestort problem. Där finns det över-

huvudtaget ingen diskussion att man skulle skapa ett system för att trygga af-

färsverksamheten om denna enmansföretagare blir sjuk.   

I belysning av det så förefaller det här rena rama lyxtillvaron. Jordbrukar-

na betalar år 2009 20 000 euro för den här verksamheten, men hela 877 000 

euro betalar alla skattebetalare för jordbrukarnas avbytarservice.  

Om man talar om strukturomvandling så är väl nog det här ett område 

man ska sikta in sig på. Vad ska vara privat och vad är landskapets kärnverk-

samhet? Ja, det är skola, omsorg och vård. Det här ligger ganska långt ifrån 

det skulle jag säga.  

Nu har jordbrukarna blivit vana vid det här. Det är ju ganska många dagar 

som skattebetalarna finansierar deras avbytarservice. Årsledighetsdagarna är 

4146, om man tittar på tablån så är det fler avbytare som anställs av jordbru-

karna själva än landskapsanställda. Det finns tre olika system. Sedan kan 

man få privatförmedlat. Nog är det här lyx. Det är lyxtillvaro. Jag antar att 

man kan anställa någon anhörig eller någon annan för att sköta det här, då 

hålls ju pengarna ännu mera inom familjen, så att säga.  

Om vi ska tänka på den historiska dagen, den 17 december, när marknaden 

och det offentliga skulle dela ansvaret korrekt. Man bör nog titta på den här 

servicen. Jag menar nog att det inte är försvarbart mera, varken som struktur 

eller hela beloppet, nästan 1 miljon betalar vi för det här. Tycker ni det är rätt, 

gentemot andra? Jag kan inte få det i mitt huvud. Sedan får vi alltid höra att 

om man inte får alla förmåner så går jordbruket under o.s.v. Man får höra 

hur det är i Finland.  Men hur är det i Finland för de funktionshindrade? Det 

glömmer ni ganska ofta bort. Där har vi inte ens samma nivå på servicen. 

Jordbrukarnas förmåner är viktigare prioriterat. 

Herr talman! Jag ser gärna att man ser på en privatisering. Så är det väl i 

Sverige, att det här är privat verksamhet, inte samhällsfinansierad till nästan 

99 procent. Det går ju naturligtvis inte att göra i en handvändning. Man mås-

te göra klart för sig att det är det här som vi ska satsa på.  

Det står inte något om det här, men jag har ett minne av att avbytarna går 

på ett riksavtal. Det där är konstigt. Det är väl så att det inte är avbytarna som 
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är det viktiga i det här sammanhanget utan det är de som ska ta emot servi-

cen. Men om de är landskapsanställda, borde de då inte ha ett landskapsav-

tal? Det kanske inte regeringen har funderat på i det här sammanhanget. Om 

man i nästa år ska titta på den här verksamheten i hela sitt omfång så är det 

säkert viktigt att fundera på den där saken också.   

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Sundback drar som vanligt alla jordbrukare över en 

kam, att de får så mycket lyx. För det första så är det bara djurägarna 

som får s.k. servicen. Man får välja om man har privat eller inte. Jag är 

för att den privata servicen ska utvecklas, den är faktiskt mer effektiv än 

de landskapsanställda. Det är det vanliga. Man måste komma ihåg att 

när vi gick in i EU så hörde det här till den gemensamma linjen för att få 

jordbruket att fungera. Man fick det godkänt i EU. Nu säger Sundback 

att man plötsligt ska betala det här själv. Det är EU som har sagt vad vi 

har för ramar.  Vi har inte så mycket andra ramar att stimulera jordbru-

ket med. Nu vill ltl Sundback ta bort det här och djurägarna ska betala 

själva, säger hon. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror att man måste fundera på det om alla ska spara. 

Om vi någonsin ska bestämma att landskapet ska syssla med förvaltning 

och utveckla verksamheter och inte finansiera och dela ut så mycket bi-

drag, så tror jag man måste se på det här. Det som man beslöt i samband 

med EU kan inte för evigt vara inskrivet i stentavlor, det förändras det 

också hela tiden. Om det är bättre i privat regi så är vi överens, privati-

sera det här. Men det får inte betyda att det är privat och sedan ska 

samhället ändå betala det.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Tack, herr talman! Det är ju  just det som har blivit framförhandlat att 

det ska var samhällsfinansierat för att djurägaren ska kunna få ledigt. 

Om man säger som ltl Sundback sade här att man ska ta in andra områ-

den också, så då ska vi börja förhandla andras pensioner och ledigheter 

också. Ska man betala 15 euro för att få ledigt, när man begär semester? 

Det verkar ju lite konstigt att vi inte ska kunna ha det här samhällsfinan-

sierad lika bra som allting annat. Jag tycker det är ett ganska bra system 

som vi har nu.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, det är en stor skillnad mellan löntagarnas semester och den här 

typen av semestervikarier. Alla betalar ju in sina semesterpengar till-

sammans med arbetsgivaren. Allting är naturligtvis öppet för förhand-

lingar, varenda en gång de inleds. Enligt Salmén är det för att man nå-

gon gång, i samband med EU förhandlingarna fått möjlighet att betala 

ut det här i Finland och att det är något slags undantag, att vi då i evig-

heters evigheter måste ha det på det sättet. Det tror inte jag på. Allting 

förändas. Mjölkbönderna blir ju färre och färre varje år på Åland. Man 

får större och större enheter. Bönderna måste bära sina kostnader. De är 

företag, de ska väl följa samma principer som övriga företagare. Det är 

min uppfattning.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Jag blev inte särskilt förvånad över innehållet i ltl Sund-

backs anförande. Jag finner ändå lite positiva nyanser, om jag säger så. 

Vi är överens om att djurhållningen är väldigt viktig, i synnerhet mjölk-

kor. Det har man åstadkommit med det här systemet vi har. Tack vare 

systemet så har vi en levande landsbygd och ett öppet landskap. Det har 

systemet säkerställt. Det är också ändamålet med det system vi har. Ltl 

Karlström, som anförde här tidigare, ville gärna jämföra med Sverige. 

Det kan man gärna göra. Då ska man sätta sig in i den frågan, för Sveri-

ge har genomgått sin strukturella förändring på jordbrukssidan före EU 

inträdet. Då menar jag storleks strukturerat. När man kom in i EU sy-

stemet så fanns det inte längre någon levande glesbygd.     

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag antar att ltl Sundback när hon pratade om avtal 

tänkte på löneavtal. Om jag minns rätt så stämmer det att lantbruksav-

bytarna går efter ett kommunalt löneavtal i riket. Åtminstone den på ti-

den jag var med i förhandlingarna ville man inte från landskapsstyrel-

sens sida göra egna åländska avtal för en så liten grupp. Då kom man 

överens om att tillämpa rikets kommunala avtal.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Varför ville man inte det? Är det inte självstyrelsepolitiskt viktigt att de 

åländska avbytarna hade åländska avtal? Varför inte? Är de inte lika vik-

tiga som alla andra ålänningar? Är det inte så att vi strävar efter att op-

timera självstyrelsen? Kan det bero på att de skulle ha begärt högre lön 

än i riket? Jag bara frågar, jag vet inte.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det kan kanske bero på det. Jag minns inte heller vilken 

regering som satt då, men så kom man överens i slutändan. Man gick 

inte efter något avtal överhuvudtaget i början, tror jag.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till näringsutskottet. 

Remiss 

6 Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter 

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010)  

Ärendet avförs och tas upp till behandling den 11 november. 

Andra behandling 

7 Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009) 
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Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag ber att få föreslå att lagen antas i enlighet med min reserva-

tions kläm 4 §, som går ut på att samfundsskattens totala skattesats blir 25 

procent under innevarande år samt under perioden 2010-2011. Detta för att 

stimulera företagen och i förlängningen också bevarandet av arbetsplatser. 

Talmannen 

Diskussion? 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Om talmannen tillåter en kort kommentar från bänken så vill 

jag understöda förslaget i.o.m att näringsutskottet också är ganska nära i sina 

motiveringar. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Under diskussionen har ltl Mika Nordberg 

understödd av ltl Anders Eriksson föreslagit att 4 § i lagförslaget får den lydelse den har 

i reservationen. Är förslaget rätt återgivet? Omröstning kommer att ske.  

Ltl Mika Nordberg 

Jag förslår öppen omröstning. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning kommer att företas. Jag ber ltl Sjölund och ltl Gunell biträda vid 

omröstningen. JA för betänkande NEJ för Ltl Mika Nordbergs förslag. Upprop.  

Under omröstningen har avgivits 18 JA röster och 5 NEJ röster. Lagtinget har godkänt 

utskottets betänkande. Ärendet andra behandling är avslutad.  

Enda behandling 

8 Lagtingsledamöterna Fredrik Karlströms och Roger Slottes anhållan om befrielse från 

uppdrag som medlem respektive ersättare i utskott 

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen dis-

kussion.   

Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet före-

läggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Ärendets enda behandling är 

avslutad. Ärendet är slutbehandlat.   

Med anledning av beslutet meddelar talmannen att fyllnadsval av en medlem och ersät-

tare i finansutskottet sker vid plenum den 11 november. Kandidatlistor inlämnas till lag-

tingets kansli senast tisdagen den 10 november kl. 15.00. Antecknas.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 11 november 2009. Plenum är avslutat. (Plenum av-

slutades kl. 13.51). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Talmannen vill inledningsvis meddela att det idag kommer att  hållas två plenum. Jag 

vill också meddela att det aviserade plenumet fredagen den 13 november inte kommer 

att hållas. Istället får vi ha beredskap att ha ganska hårt arbetstempo de därpå följande 

två veckorna med tanke på att vi har budgetremiss, Lissabonfördraget, spörsmål och 

alla andra ärenden på vårt bord.   

Herr Landshövdingen 

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

republikens presidents framställningar om godkännande av dels lagen om 
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sättande i kraft vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt 

avser Aruba, dels lagen om lagen om sättande ikraft vissa avtal om inkomst-

länderna såvitt avser Nederländska Antillerna och dels lagen om sättande 

ikraft protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbe-

skattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 

Talmannen 

Framställningen kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  

Föredras 

1 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets kulturutskott (V 7/2009-2010) 

Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Lis-

tan upptar som ordinarie medlem i kulturutskottet lagtingsledamot John Hilander. 

Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets 

laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion. 

Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ing-

en särskild valförrättning. Lagtingsledamoten John Hilander förklaras därför vald till 

ordinarie medlem i kulturutskottet  för återstoden av innevarande valperiod. Anteck-

nas. 

Föredras 

2 Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets finansutskott (V 8/2009-2010) 

Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Lis-

tan upptar som ersättare i finansutskottet lagtingsledamoten Runar Karlsson. 

Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets 

laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion. 

Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ing-

en särskild valförrättning. Lagtingsledamot Runar Karlsson förklaras därför vald till er-

sättare i finansutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas. 

Bordläggning 

3 Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 november 2009. 

Bordläggning 

4 Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om 

inkomstbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 2/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 november 2009. 

Remiss 

5 Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter 

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes?  

Diskussion. 
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Den här framställningen berör flera av landskapsregeringens under-

lydande myndigheter. Dels är det ett förtydligande av bestämmelserna när 

det gäller våra en persons myndigheter, diskrimineringsombudsmannen och 

datainspektionen, där beslutsgången tydliggörs. Dels är det också några lagar 

som ändras så att de blir kongruenta med andra lagar som berör underlydan-

de myndigheter.  

De grundläggande bestämmelserna om tjänstemännen inom landskapsför-

valtningen finns i tjänstemannalagen. Tjänstemannalagen kompletteras med 

bestämmelser om tjänstemän inom den allmänna förvaltningen också inom 

lagar som reglerar underlydande myndigheter. 

Man har fattat beslut om att vissa beslut bör tas på landskapsregeringens 

nivå för att man ska få en enhetlighet. Det handlar dels om permitteringar, 

det kom en lag 2005 som innebär att det är landskapsregeringen som fattar 

beslut om permitteringar. Dels handlar om det om förflyttningar inom land-

skapsregeringen och mellan olika myndigheter, den lagen kom 2006. Nu 

finns det behov av att också lyfta in samma bestämmelser i vissa av lagar där 

det har tillkommit lagar efter den här åtgärden. 

För det första berörs landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskydds-

myndighet. Det är en lag som tillkom efter 2005, när beslutet om permitte-

ringar fattades. Där går vi in och gör det kongruent med annan lagstiftning. 

Motorfordonsbyrån berörs, här är det en hänvisning till tjänstemannala-

gen. Här blir det inte någon ändring i beslutsgången, den följs såsom den 

görs idag. 

När det gäller diskrimineringsombudsmannen och datainspektionen så är 

det är lite speciella myndigheter genom att det är en persons myndigheter. I 

nuvarande lag sägs det att diskrimineringsombudsmannen är en oberoende 

myndighet med landskapet Åland som huvudman. Det här är rättar vi till. Det 

föreslås att den oberoende myndigheten administrativt underställs land-

skapsregeringen. Det här är också kongruent såsom det är med datainspek-

tionen. 

I diskrimineringsombudsmannalagen införs också, förutom detta när det 

handlar om förflyttning och omplaceringar av diskrimineringsombudsman-

nen, att det är landskapsregeringen som fattar beslut. Detsamma gäller för 

datainspektionen, där det också införs en hänvisning till tjänstemannalagens 

förfarande om förflyttningar. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Lantrådet redogjorde ganska tydligt vad de här förändringarna 

innebär. Några ord ändå om detta. I framställningen föreslår landskapsreger-

ingen att landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, land-

skapslagen om diskrimineringsombudsmannen och landskapslagen om data-

inspektionen ändras. 

Vi liberaler stöder förslagen till ändringar eftersom att genom ändringarna 

ges landskapsregeringen rätt att besluta om permittering för nämnda under-

lydande myndigheter, vilket också ur jämlikhetsaspekt och rättvisesynpunkt 

är bättre att beslut som t.ex. permitteringsbeslut tas av landskapsregeringen.  

Samtidigt skapar förslaget också en större flexibilitet för arbetsgivaren, ef-

tersom personal, som annars kanske har sagts upp, nu kan omplaceras eller 

förflyttas inom hela landskapsförvaltningen. 
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Motsvarande bestämmelser finns t.ex. för Högskolan på Åland, ÅHS och 

AMS. 

Landskapsregeringen ges samtidigt genom denna framställning utökade 

befogenheter vid datainspektionen i fråga om förflyttning och omplacering av 

anställda till och från en annan landskapsmyndighet eller inrättning.  
Tanken med att centralisera beslutsfattandet i fråga om förflyttning och 

omplacering till landskapsregeringen är att säkerställa landskapsanställdas 

anställningstrygghet. 

Precis som för övriga underlydande myndigheter och inrättningar krävs ett 

samtycke också av datainspektionen för att en förflyttning eller omplacering 

ska kunna göras. 

Nu förtydligas också beslutsbestämmelserna för tjänsterna som diskrimi-

neringsombudsman och chef för datainspektionen, som här nämndes, så att 

samtliga beslut i fråga om tjänsterna i enlighet med tjänstemannalagen hand-

läggs av landskapsregeringen. 

Till slut, genom framställningen om beslutanderätt i personalfrågor, för 

landskapsregeringens underlydande myndighet, får man en enhetlig re-

glering genom hela beslutskedjan. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är både logiskt och klokt att förenhetliga lagstiftningen så 

att vi uppnår lika behandling av alla landskapets anställda. 

Man undrar ändå om det här också är en del av budgetarbetet. Min fråga 

speciellt till lantrådet gäller datainspektionen. Har landskapsregeringen pla-

ner på att förflytta datainspektören eller göra någon omorganisering så att 

funktionen placeras någon annanstans i förvaltningen? Jag tyckte det var 

mycket betoning på förflyttning och omorganisering. Det skulle vara bra att 

inte bara säga A utan kanske också B. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det här är strikt ett lagändringsförslag som tar fasta på var besluts-

fattandet ska ligga. Det är inte någon funktion som vi är ute efter, helt enkelt 

var beslutnivån ligger. I dag har vi både diskrimineringsombudsmannen och 

datainspektionen som är en persons myndigheter, som själva egentligen ska 

fatta beslut, både om permittering och om förflyttning. Då lyfter vi upp det på 

landskapsregerings nivå. 

På den konkreta frågan om man planerar att förflytta datainspektionen så 

finns det inte några sådana planer. Men det föreslogs nog i budgeten att man 

ska samlokalisera diskrimineringsombudsmannen och datainspektionen för 

att därmed får vissa synergieffekter. 

Ltl Barbro Sundback 

Det är säkert klokt det. På Ekonomiegatan har det stått ett tomt utrymme 

länge sedan patient- och klientombudsmannen placerades här i centralför-

valtningen, vilket jag i och för sig tycker att var en försämring ur klienternas 

synvinkel. Det var betydligt mer tillgängligt när patient- och klientombuds-

mannen var på Ekonomiegatan. En möjlig placering på Ekonomiegatan kun-

de vara datainspektören. Nu står det mest tomt där. Det är några som jobbar 

där men för det mesta är alla utrymmen outnyttjade. 
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Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Fortsatt första behandling 

6 Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här ärendet fick en lite speciell behandling. Det var under 

vårsessionen i september som den kom på bordet här i salen. P.g.a. speciella 

omständigheter så krävde ärendet bordläggning. Bordläggningen i sin tur 

förorsakade att tidsbristen fram till den tid presidenten hade på sig att fast-

ställa den här lagen var för kort. Det ansåg vi också från utskottet, därför be-

gärde vi att vi skulle ta tillbaka den. Det har vi också gjort och med stöd av 20 

§ 2 mom. i självstyrelselagen har vi nu lämnat ikraftträdelse datumet öppet.  

Utskottets synpunkter i betänkandet nr 7a är att vi vidhåller det som står i 

vårt tidigare betänkande förutom att den här ikraftträdande paragrafen är 

öppen. 

Vi har erfarit att chefen för jämställdhetsärenden, som har till uppgift att 

leda jämställdheten på kansliavdelningen, hennes uppgifter finns inte med i 

den jämställdhetslag som nu tas bort. Det finns en formulering om jämställd-

hetsdelegationens sekreterare och beskrivning av hennes arbetsuppgifter, 

men det är inte jämställdhetschefens arbetsuppgifter som berörs där. Det vill 

vi framhålla från utskottets sida. 

För ett förtydligande så har vi alltså också fortsättningsvis med en kläm i 

det här ärendet. Det är en expertgrupp som bör tillsättas på fyra år, som följer 

det ramprogram för utveckling av jämställdheten som landskapet tar fram. 

Gruppen ska bestå av ett begränsat antal medlemmar och man ska ha en spe-

ciell erfarenhet och ingående kunskap i jämställdhetsfrågor. Det finns ingen-

ting i vårt betänkande som säger att den här expertgruppen behöver komma 

från Åland utan man kan också anlita folk utifrån som ska vara som ett boll-

plank och referens. Det är inte en parlamentarisk grupp, utan vi upplever att 

det är landskapsregeringen som ska tillsätta gruppen som ett stöd i sitt eget 

arbete. 

Med anledning av det här föreslår utskottet att lagtinget hemställer till 

landskapsregeringen att tillsätta en expertgrupp med uppdrag att övervaka 

det fyraåriga ramprogrammet och utveckla jämställdhetsarbetet i det åländs-

ka samhället samt att lagtinget antar det i framställningen ingående lagför-

slaget med följande lydelse: Denna lag träder i kraft, uteslutning, uppdraget 

till jämställdhetsdelegationen perioden 2008-2011 upphör vid lagens ikraft-

trädande.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här var en bra behandling och ett fint resultat. Detta är en 

kompromiss mot oss som inte tror att det fungerar så effektivt med jäm-

ställdhetsarbetet som regeringen vill låta oss tro. Expertrådet är en intressant 
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företeelse och det kan bli riktigt bra om regeringen väljer att samarbeta med 

det här rådet. Tanken från regeringens sida är att nu fungerar det här med 

jämställdhet så väldigt bra. Alla chefer och ministrar är väl insatta i proble-

matiken och de beaktar detta konsekvent i sitt arbete. Därför behövs det ing-

en politisk kontroll av det här.  

Kansliministern, som nu går ut, hade jag är nämligen en fråga till. Hur 

fungerar det på den avdelningen? 

Redan i samband med remissen påpekade, med stöd av det meddelandet 

som behandlade ramprogrammet som man hänför till (ministern går sin 

väg), så lyfte vi fram ett s.k. överfallslarm.  

Lagtinget omfattade det. Regeringen och jämställdhetsdelegationens ord-

förande och jämställdhetschefen gick ut och sade någon gång på vårvintern 

att det här var klart och det skulle vara genomfört med det snaraste. När det 

här ärendet kom hit hade ännu ingenting hänt. Nu var min fråga till kansli-

ministern om överfallslarmet har genomförts nu? En annan fråga jag hade 

om ramprogrammet var faktiskt om kvinnligt företagandet, med näringsmi-

nistern är inte här. Jag skulle jag vilja veta hur många nya kvinnor det är som 

har blivit företagare? När man jobbar och prioritera det här området, men 

kanske lantrådet kan svara på frågorna? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag vill göra ett förtydligande. Det finns inte på något 

sätt ett ifrågasättande att inte landskapsregeringen prioriterar de här 

frågorna. Jag kan intyga att de är väldigt högt prioriterade. Man tar frå-

gorna på allra fullaste allvar. Man har det här med på agendan i princip 

dagligen. Man diskuterar det här. Anledningen till att expertrådet kom-

mer till är lika mycket för att chefen för jämställdhetsärenden ska ha nå-

gon att bolla ett ärende mot, att man inte blir ensam i de här frågorna. 

Det inte bara är för landskapsregeringens sida, där har man väldigt bra 

koll på det här med jämställdhetsfrågor och driver och prioriterar det 

hårt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, vi får hoppas att det är som ltl Åke Mattsson sade. När det nu är så 

högt prioriterat så hade vi väntat oss att det här överfallslarmet skulle ha 

varit prioriterat och infört redan nu. Nu är det väl snart ett år sedan be-

slutet fattades, kanske t.o.m. ännu längre. Nåja, vi väntar på svar. Det 

kanske kommer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Jag tycker inte att det finns anledning att vara så väldigt raljant 

i de här frågorna. Det är väldigt svåra frågor som många landskapsregeringar 

före vår landskapsregering har brottats med. Att vi nu väljer att avsluta verk-

samheten med jämställdhetsdelegationen betyder inte att vi är i mål till alla 

delar. Det finns otroligt mycket jobb och att göra.  

Förslaget i framställningen och också det som har omfattat av utskottet är 

att delegationen i den formen har tjänat ut sin roll. Den politiskt tillsatta de-

legationen har inte på många år fungerat på ett sådant sätt att man har haft 
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en övervakande funktion t ex gentemot förvaltningen hur man hanterar olika 

frågor. Jämställdhetsdelegationens arbete har ersatts med annat. Dels har det 

tillkommit lagstiftning, dels har det tillkommit program och planer, man job-

bar på ett annat sätt än man gjorde på den tiden när delegationen tillkom en 

gång i tiden. Men inte för att jämställdhetsarbetet är i hamn och att vi skulle 

ha nått alla målen. Det är viktigt att komma ihåg. Det finns mycket jobb ännu 

att göra. Landskapsregeringen försöker också på många olika fronter förstär-

ka det här arbetet. 

När det gäller frågan om trygghetsalarm så finns det en överenskommelse 

mellan polisen och alarmcentralen att man skulle genomföra ett system. Jag 

kan inte säga exakt var det ligger. Men man har fått det uppdraget både till 

polisen och till alarmcentralen. 

När det gäller kvinnligt företagande så finns det ett treårigt projekt förlagt 

till ÅTC, vars direkta syfte är att man ska stärka kvinnligt företagande. Det 

har varit olika föreläsningar. Det har varit olika delar i det här programmet 

som särskilt syftar till att flera kvinnor ska starta företag. De här frågorna har 

vi tagit men vi är inte i mål. Det vill vi understryka. Vi väljer nu att avskaffa 

jämställdhetsdelegationen då vi har valt att jobba på ett annat sätt i framti-

den.  

Utskottet lyfte fram ett expertråd. Jag tycker också att vi i vår framställ-

ning var inne på att det ska finnas expertgrupper som fortsättningsvis håller i 

många av de här frågorna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Tack för informationen. Det var i och för sig sådant som vi 

känner till från förut. Det har funnits initiativ nog att göra om delegatio-

nen. Det där är historia och vi får liksom se framåt, då kommer expert-

rådet att ha en viktig roll. Det som jag fortfarande ställer mig tvivlande 

till är hur väl det fungerar bland tjänstemännen. Det krävs nog verkligen 

ett stålbad för att få det här att fungera i praktiken. Därför ville jag veta 

om åtminstone de här två konkreta sakerna. Överfallslarmet är otroligt 

viktigt för dem det berör. Jag hade hoppats att lantrådet hade haft nå-

gonting mer konkret att säga om det, helst att systemet är klart.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Om ltl Sundback redan hade svaret på alla frågor så förstår jag 

inte varför ltl Sundback ställde frågorna. 

Det är så att det finns otroligt mycket jobb att göra i förvaltningen för 

att få jämställdhetskonsekvensbedömningen att fungera. Målet, när vi 

fattar beslut i förvaltningen, är att besluten alltid ska föregås av en kon-

sekvensbedömning. Vad det beslut, som vi står i beråd att fatta, kan få 

för konsekvenser för jämställdheten, sett ur ett manligt och kvinnligt 

perspektiv. Därför har vi under senaste året haft en kurs där alla i led-

ningsgruppen, alla avdelningschefer och ledamöter har, under ett helt 

års tid, gått i kurs för att lära sig det här. Tanken är att det här ska spri-

das, det ska fortplanta sig så att också andra tjänstemän ska ha möjlig-

het att gå de här kurserna. Det är enda sättet. Mera kunskap, då kan 

man också agera på ett annat sätt. Inte är vi heller färdiga till den delen. 

Det viktigt att komma ihåg att jämställdhetsdelegationen ändå inte har 
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haft en roll i just det här arbetet. Det här är en fråga för förvaltningen 

om hur vi förbättrar oss inom förvaltningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är nog som lantrådet säger att det ännu är långt innan 

man är i mål. Jag tänker bara på den här pensionslagen som vi fick här 

för en kort tid sedan. Den berörde överhuvudtaget inte att det fanns 

skillnad mellan kvinnor och män när det gäller pensionsfrågan. Det är 

nog säkert viktigt. Men jag har en annan uppfattning än lantrådet. 

Landskapets jämställdhetsansvar går faktisk längre utöver och in i sam-

hället och är inte bara till för landskapsförvaltningen. Nu verkar det mer 

och mer ha krympt till att gälla landskapets förvaltning i första hand. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har ju fortsättningsvis den parlamentariska förankringen i 

jämställdhetsarbetet. Det är därför det tas ett program, ett fyraårs pro-

gram, där lagtinget är med och diskuterar de målsättningar vi ska jobba 

efter under mandatperioden. Det följs sedan upp av planer. Där finns 

olika inriktningar. Vi jobbar med barnomsorgen, vi jobbar med skolan, 

vi jobbar med Operation Kvinnofrid, vi jobbar med många olika frågor 

som berör området. Detta finns alltid med i programmet som också har 

behandlats av lagtinget. Det kan inte vara en överraskning för ltl Sund-

back att också den brädden finns. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Ett litet förtydligande här, när det gäller den här 

gruppen som har tillsatts. Vi vill gärna i utskottet ha samsyn i den här 

frågan, för vi tycker den är viktig. Vad som var väldigt klart och tydligt 

var att man tyckte att jämställdhetsdelegationen faktiskt har tjänat ut 

sitt. Det är ju ett ganska tufft politisk beslut för att bestämma att man 

ska lägga ner det. Men man tog det beslutet och gick vidare. Det fanns 

också ett väldigt stort önskemål om vad som kommer sedan. Egentligen 

är inte det här är någonting nytt vi kommer med. Man har nämnt den 

här typen av expertgrupper och nu har vi förtydligat det. En utav de här 

expertgrupperna ska vara lite mer övergripande än de andra. Expert-

grupperna fanns mycket riktigt med i framställningen. Kanske det är lite 

vidare än vad skrivningarna var. Vi har en samsyn i det och det tycker 

jag är väldigt bra. Jag hoppas att hela lagtinget ställer sig bakom den 

här. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi uppskattar också utskottets betänkande och att man har lyft 

upp den här frågan. Meningen är att vi ska gå vidare utifrån den punkt 

vi står idag. När delegationen försvinner ska vi också utveckla det här 

arbetet. Till den delen tycker jag att utskottet har givit bra riktlinjer för 

landskapsregeringen att jobba vidare ifrån. Det är definitivt en samsyn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson 

Herr talman! I framställningen och här idag säger lantrådet att jämställd-

hetsdelegationen har spelat ut sin roll. Under behandlingen i utskottet har jag 

försökt få reda på huruvida det här påståendet har väldigt mycket grund. Jag 

har för min del noterat att det har det nog väl inte. Jämställdhetsdelegationen 

hade kunnat göras om, dess uppgifter hade kunnat göras om ifall man funnit 

orsak till det. Dess sammansättning hade kunnat diskuteras och göras om 

ifall man hade funnit orsak till det. 

En förutsättning för att en sådan här delegation ska fungera är ett brin-

nande intresse ifrån ordföranden särskilt, men också från medlemmarnas 

sida. När det brinnande intresset avtar så kan det uppstår en situation där 

man kan konstatera att den här formen av samarbete har spelat ut sin roll. 

Jag tycker inte att behandlingen i social- och miljöutskottet har givit det sva-

ret. Eftersom landskapsregeringen har önskat att göra den här förändringen 

och står fast vid sin vilja att göra den här förändringen så har jag inte velat 

sätta mig på bakhasorna. Nog är det väldigt personbaserat den framgång som 

olika organ kan ha i sitt arbete. 

Jag har försökt, under utskottets noggranna hantering av den här frågan, 

kartlägga bakåt vad delegationen har gjort. En sak som den kanske inte har 

ägnat sig åt är kanske den viktigaste jämställdhetsfrågan, genusfrågan i land-

skapet som landskapet själv kan påverka, det är de ojämlika lönerna mellan 

olika grupper i bland våra 2000 anställda. Jag har noterat att jämställdhets-

delegationen genom åren inte har tagit upp på agendan och inte arbetat med 

detta, trots att det torde vara den viktigaste frågan, som jag ser et åtminstone, 

för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män på landskapets egen 

arbetsmarknad. Jag tappade förtroendet för den här landskapsregeringens 

jämställdhetsarbete. Jag vet att ambitionerna finns hos lantrådet och även 

hos Katrin Sjögren, säkert även hos någon till. Lantrådet har tagit på sig och 

fått det här ansvaret för jämställdheten i den här landskapsregeringen, lik-

som det har varit fallet i tidigare landskapsregeringar också. I min landskap-

styrelse var det någon av ministrarna som hade ansvaret på sig. 

Jag tycker att det är ytterst sorgligt att den här landskapsregeringen, i en 

sådan situation, beslutat att inte göra en arbetsvärdering inom sjötrafiken när 

man bestämmer att man ska göra det inom ÅHS. Därför blir det så lätt att 

ställa de här arbetsplatserna mot varandra och se den största ojämlikheten vi 

har i landskapets egen lönepolitik. Den finns däremellan. Så fattar den här 

landskapsregeringen beslut att inte göra en arbetsvärdering inom den manli-

ga sektorn. Jag noterar att jämställdhetsdelegationen inte heller har jobbat 

med de här frågorna. Det kommer ytterligare ett motiv till att försöka fundera 

ut någon annan organisation. Men att följa det, som den här landskapsreger-

ingen nu i flera sammanhang har eftersträvat, alltså att minska det demokra-

tiska inflytandet och att öka tjänstemanna inflytandet, det har jag kritiserat 

från den här stolen ett antal gånger redan också i det här sammanhanget. Det 

är inte bra när landskapsregeringen själv blir jämställdhetsdelegation. Man 

har så mycket annat och stora uppgifter att klarera att man kan behöva lite 

hjälp av andra förtroendevalda också. När man inte gör på det sättet så blir 

det så att man överlåter det till tjänstemännen. Vi har en tjänsteman för det 

här och att kräva att den personen också skulle ägna sig åt de här lönefrågor-

na tror jag att är lite för mycket begärt. Men det är möjligt att det kunde fun-

gera. 
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Av det skälet tyckte jag att förslaget om den här expertgruppen visserligen 

som en liten bakläxa åt landskapsregeringen men att det var viktigt att kom-

ma med något alternativ. Ursprungsförslaget var inte bra ur demokratisk 

synpunkt, inte ur funktions synpunkt och därmed inte bra för jämställd-

hetsarbetet inom landskapsförvaltningen. Det var inte heller bra gentemot 

samhället. 

Det här förslaget förutsätter att landskapsregeringen fullt ut accepterar det 

och tycker att det är ett värdefullt förslag som utskottet har kommit med. Och 

att landskapsregeringen genomför det och ger den här expertgruppen en bra 

sammansättning och bra arbetsuppgifter. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Statusen på jämställdhetsarbetet satte den här landskaps-

regeringen direkt. Det fördes ett meddelande till lagtinget och det be-

handlades i respektive utskott. Det finns mycket att göra inom jäm-

ställdhetsområdet. Utskottsbehandlingen ger råg i ryggen. Jag känner 

inte igen den beskrivningen att man inte alls har behandlat arbetsvärde-

ring i jämställdhetsdelegationen. För två mandatperioder sedan vara jag 

ersättare i jämställdhetsdelegationen. Då var arbetsvärderingen ett 

mycket aktuellt ämne. Det hölls föreläsningar som initierades av jäm-

ställdhetsdelegationen. Man studerade nogsamt ett uppmärksammat 

rättsfall i Sverige där man jämförde barnmorskor och sjukhusteknikers 

lönesättning. Arbetsvärdering och lika lön för lika arbete har varit ett 

ämne för tidigare jämställdhetsdelegationer. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den preciseringen. Jag valde han att berömma le-

damoten Sjögren när det gäller ambitionerna för jämställdhetsarbetet. 

Jag fick inget svar på varför arbetsvärderingen när det gäller sjötrafiken 

har utelämnats, vilket jag ser som en liten skandal faktiskt i jämställd-

hetsarbetet. Den är den största plumpen i den här regeringens jäm-

ställdhetsarbetsprotokoll. När det gäller arbetsvärderingen i jämställd-

hetsdelegationen är det glädjande om det har varit på det sättet. Jag 

ställde frågor till alla representanter för de olika facken som är förhand-

lingsparter med landskapsregeringen, där framgick det att man inte 

kunde minnas att det i närtid hade förekommit några sådana diskussio-

ner mellan jämställdhetsdelegationen och fackföreningarna. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Vi kommer inte överens i den här frågan ltl Roger Jansson 

och undertecknad. Jag kan säga att det är att prioritera de lågavlönade 

kvinnorna att ta hälso- och sjukvårdsorganisationen först. Det är där vi 

behöver sätta fokus på att göra ett gediget arbete. Jag vill ändå påstå att 

arbetsvärderingssystemet har tagit stora steg framåt. Vi försöker utarbe-

ta system. Vi har satt hela organisationen i arbete med den här frågan. 

Sedan vet vi alla att det är ett enormt, gigantiskt arbete. Vi kan ju inte 

heller precis påstå att tidigare landskapsregeringar har lyckats i den frå-

gan. Lönesättnings orättvisor kvarstår. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! För 15 år sedan drev jag den här frågan i dåvarande landskap-

styrelsen, som jag var ordförande för. Vi fick ett nej ifrån de åländska 

fackförbunden för att gå vidare. Vi stoppades på det sättet. Nu har vi 

konstaterat i utskottet att intresset ifrån fackförbunden är annorlunda. 

Tydligen inte riktigt ifrån alla, men det är betydligt mer annorlunda. Nu 

var det alltså möjligt att göra de arbetsvärderingsbeslut som den här 

landskapsregeringen har fattat. De positiva genomförande åtgärderna 

har alltså inte kritiserats. Jag har enbart kritiserat en sak, det är det icke 

genomförande beslutet när det gäller den viktiga jämförelsen, arbets-

värderingen i fråga om jämförelser, som kan användas i avtalsförhand-

lingarna mellan olika gruppers arbete. Där har jag bara kritiserat en sak, 

och den är en jättestor och väsentlig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Tänk hur olika man kan se på saker och ting. Ltl Roger Jansson sä-

ger att det demokratiska inflytandet har minskat. Jag tycker tvärtom. Den här 

landskapsregeringen har verkligen lyft jämställdhetsfrågorna på en demokra-

tisk nivå in i vårt parlament. Eftersom vi, sedan jämställdhetsdelegationen en 

gång i tiden tillkom, har infört parlamentarism i vårt system. Vi har ett par-

lamentariskt system där landskapsregeringen förelägger hela det samlade 

parlamentet ett meddelande där alla partier är med och utformar jämställd-

hetspolitiken. Det är väl ändå en demokratisk förankrad process, som också 

följer det parlamentariska systemet. 

Delegationen har faktiskt spelat ut sin roll till den delen. Dels har vi infört 

parlamentarism, dels har det tillkommit lagstiftning som styrt upp verksam-

heten. Dels har det tillkommit en jämställdhetschef. Det finns en jämställd-

hetsansvarig ledamot i landskapsregeringen. Man försöker verkligen se till att 

jämställdhet ska genomsyra allt. Inte bara vara något som sker på sidan om 

all annan verksamhet. Det är tyvärr det som har blivit problemet för nuva-

rande jämställdhetsdelegation. Man sitter lite på sidan om där det verkligen 

händer saker. Det är ju där besluten fattas som man bör vara med för att 

kunna påverka. Då måste vi ha det här systemet på ett lite annorlunda sätt. 

Ambitionsnivån är fortsättningsvis från landskapsregeringen att man ska 

ha alla grupper av anställda i landskapsförvaltningen med i ett arbetsvärde-

ringssystem. Sedan har vi varit tvungna att ta det här stegvis. Men jag delar ltl 

Roger Janssons syn på att alla grupper ska vara med. Det måste vara en jäm-

förelse mellan typisk kvinnliga och manliga yrkeskategorier. Det måste göras 

jämförelser mellan och inom olika grupper. 

Ltl Roger Jansson sade att på 90-talet, när det här var aktuellt, då sade 

facken nej. Ett väldigt på nötande har lett till att man åtminstone har tagit 

steg vidare och kommit vidare också med facken. Jämställdhetsdelegationen 

har ju inte heller i den här frågan någon makt. Det här är ju också en del av 

en avtalsrörelse. Det är också beslut som fattas på sidan om jämställdhetsde-

legationen. Man har inga muskler i de här frågorna. Man kan ha ett intresse, 

det har man haft. Man har pratat för jämställd lönesättning men vad har man 
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kunnat göra rent konkret? Muskler har man inte haft i delegationen på det 

sättet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Som synes av betänkandet har jag ju godkänt landskapsre-

geringens förslag. Men kommit med ett, som jag ser det, nödvändigt 

tilläggsförslag. Det har utskottet i sin helhet gjort enhälligt. Visst är jäm-

ställdhetsarbetet hyfsat förankrat i lagtinget. Det är ju inte det vi talar 

om, utan vi talar om det dagliga arbetet med jämställdheten. Det kan vi 

inte sköta härifrån lagtinget, definitivt inte. Det måste skötas inom 

tjänstemannakåren på ett någorlunda brett sätt. Då kan det behövas re-

ferensgrupper mera än vad landskapsregeringen utgör. Man hade kun-

nat ändra jämställdhetsdelegationens, både dess uppgifter och dess 

förmåga, om man hade velat. Lantrådet sade att när det gäller arbets-

värderingen så har man varit tvungna att inte ta med allting. Då är min 

fråga, när det gäller sjötrafiksarbetsvärderingen: Har man varit tvungen 

och av vem att inte ta det med?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag svarar på den sista frågan först. För att komma vidare är 

det ibland så att man måste ta steg, stegvis utveckling för att nå någon 

framgång. Man kanske inte lyckas med hela breda spektret. Då väljer 

landskapsregeringen att åtminstone börja stega vidare för att nå resul-

tat. 

Ltl Roger Jansson sade inledningsvis att det demokratiska inflytande 

minskar. Det reagerade jag emot. Annars tycker jag det är bra att vi ock-

så utvecklar expertgruppen. Vi har faktiskt också talat om det i vår fram-

ställning. Kanske lite lösare än vad man gör från utskottets sida. Vi har 

talat om att det ska finnas grupper som ska ha den här expertkunska-

pen, för den behövs. Men den demokratiska folkliga förankringen den 

anser landskapsregeringen att ska ske här i lagtinget. Det är lagtinget 

och lagtingets grupper som ska vara med och forma jämställdhetspoliti-

ken, som landskapsregeringen sedan ska verkställa. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är riktigt att landskapsregeringen i framställningen ta-

lade om expertgrupp men i pluralis. Man talade generellt och allmänt 

om expertgrupper. Vi förstod i hörandet att det är frågan om in casu till-

sättande, från ändamål till ändamål. Medan det här förslaget går ut på 

en permanent expertgrupp med jämställdhetsexpertis. 

När det gäller det demokratiska underskottet som jag talade om, åt-

minstone avsåg jag att tala om det dagliga jämställdhetsarbetet och jag 

tror det framgick av mitt anförande. Där kan inte lagtinget vara en part i 

det dagliga jämställdhetsarbetet. Då tillsätter man olika råd och organ 

och i det här fallet en delegation för att få en bredare förankring i det här 

dagliga arbetet som inte lagtinget kan delta i. Det menar jag var en ut-

veckling i fel riktning. Nu får vi uppenbarligen i alla fall det här expert-

organet. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Problemet är att inte heller jämställdhetsdelegationen har fun-

gerat som en daglig förankring till landskapsregeringen i arbetet. Jäm-

ställdhetsdelegationen har befunnit sig på sidan om det dagliga arbetet. 

Tyvärr har det blivit så. Därför att det dagliga arbetet ska finnas överallt. 

Däremot har lagtinget muskler, vilket inte delegationen har. Lagtinget 

har muskler att hela tiden följa upp att landskapsregeringen sköter sitt 

jobb och se till att man håller linjen och följer upp det program som lag-

tinget också har behandlat och givit sina åsikter om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den här diskussionen blir mer och mer intressant. Jag hade i 

stort sett samma uppfattning som ltl Roger Jansson om vilken lagtingets roll 

är och vilka rådens och delegationens roll är. Lantrådet menar att demokra-

tiska underskottet inte finns, utan tvärtom har det nu blivit ännu mer demo-

kratiskt när lagtinget har tagit meddelandet om ramprogrammet för jäm-

ställdhet. Det är lagtingets muskler som har visats. Jag hoppas nog mera på 

att det är lagtingets hjärna som har varit i farten när vi har behandlat det här. 

Skämt åsido, det är inte så i ett parlamentariskt system enbart.  

Lagtinget svarar enbart på frågan "vad", medan regeringen svarar på frå-

gan "hur". Detta "hur" ska inte regleras här i lagtinget. Det är det som är det 

parlamentariska ansvaret att förverkliga beslut, direktiv, antydningar, kläm-

mar, viljeyttringar som lagtinget har tagit. Det är inte en kommunstyrelse där 

fullmäktige säger att nu ska vi köpa den och den tomten och så gör styrelsen 

det. Det finns ett utrymme för regeringen att agera i enlighet med det som är 

bäst med tanke på frågans lösning. Det behöver inte ens alltid vara i överens-

stämmelse med lagtingets eller parlamentets beslut. Det prövar i så fall par-

lamentet om man tycker att här kanske regeringen har överskridit sina befo-

genheter i relation till parlamentets beslut. Om det är så att det här nya sy-

stemet fungerar bra politiskt, som lantrådet påstår, så kan jag påminna om 

några beslut som lagtinget tog i samband med ramprogrammet. Det ena var 

överfallslarmet. Det andra var att regeringen skulle överväga om man skulle 

gå till riket med tanke på föräldraledigheten. Det tredje var att vi efterlyste 

mera könsrelaterad statistik, speciellt för hemarbete som görs. Jag undrar om 

någon av de här frågorna har blivit skötta? Det skulle vara intressant att veta. 

I så fall är det bra.  

Det är ändå är en annan sak det här med delegationer och råd. De är just 

med för att ge råd och förslag till regeringen om hur man kan göra. De är ock-

så till för att komma med nya idéer och utvecklingsarbete. Det är naturligtvis 

så att ministrarna och de ledande tjänstemännen har fullt upp och utrymmet 

för utvecklingsarbetet är inte särskilt stort. Det ena utesluter inte det andra, 

utan kompletterar varandra. 

Vi är alla överens om att jämställdhetsdelegationen i den form, som den 

har haft länge, inte har varit bra och det har funnits förslag på hur det kunde 

förändras. Men att det skulle ha någonting med parlamentarism att göra, det 

håller jag inte med om. I så fall måste ju en massa delegationer bort från för-

valtningen. Det tror jag inte är bra. Visst är det en sorts förankring i samhäl-
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let att ha representativa organ som är med i beslutsfattande på något sätt. 

Här har vi nog olika uppfattningar om vad parlamentarism betyder. Det är 

inte bara att sätta sig och verkställa. Det är att överväga och försöka bedöma 

lagtingets vilja i en viss fråga. 

Nu blir det här, som sagt, en kompromiss. Jag har inte fått svar på lagting-

ets beslut i den här frågan om ramprogrammet. Vi får väl konstatera att vi 

inte vet. Vi får kompromissa om det här med rådet. Vi får se vad det blir. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! "Hur" ja, det är en relevant fråga. Det gäller att konkretise-

ra jämställdhetsarbetet när man tar fram lagstiftning, under budgetar-

betet, när landskapsregeringen tar fram statistikuppgifter men också 

med konkreta projekt. Man har skolprojekt och barnomsorgsprojekt för 

att försöka få jämställdhetsarbetet att genomsyra hela samhället. Det är 

en av de viktigaste demokratifrågorna. 

Ltl Sundback frågar sig vad landskapsregeringen har gjort? Vi har fört 

diskussioner med minister Stefan Wallin om föräldraledigheten där har 

vi uttryckt en klar åsikt. Det har varit glasklara besked om att överfalls-

larmen ska fungera, där har landskapsregeringen gett besked om det. Vi 

har också förbättrat statistiken, det kan man se i budgetförslaget som 

ligger på lagtingsledamöternas bord. Vi har gjort betydliga förbättringar 

när det gäller statistiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Sundback frågade vad vi har gjort när det gäller över-

fallslarmen. Jag kan meddela ltl Sundback och alla andra här i salen att 

jag just fick meddelande om att ärendet finns hos alarmcentralen. Ut-

rustningen är klar, det är bara att sätta den i bruk. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jaha, då gav ju den här diskussionen något resultat, om det råkade sig så 

att det kom ett samtal från polisen speciellt just nu. Det var ju bra om 

det har kommit så långt att det finns utrustning. Jag förstod inte när det 

skulle sättas i gång? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det här är en information som jag fick just idag. Jag kon-

trollerade förstås upp det här, på basen av tidigare anförande, för att 

göra mig uppdaterad på hur det ser ut i dag. Ärendet är klart.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Eftersom ltl Sundback nu anser att det demokratiska 

inflytandet minskar i och med att man tar bort delegationen så undrar 

jag lite om ltl Sundback också känner att man hade det faktiska demo-

kratiska inflytandet i delegationen? Eftersom man nu på flera håll anser 

att den har spelat ut sin roll. Jag tror, för min del, att jämställdhetsarbe-
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tet kanske framskrider ännu bättre om man får expertgrupper som job-

bar med det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Generellt tror jag att det är bra att man har förtroendemannaorgan, ock-

så inom landskapsförvaltningen. Det ger viktig och nyttig information 

och input från samhället. Det vill lätt bli en ganska låst institutionell 

verksamhet i sådana organisationer. Vi har haft representanter som för 

flera år sedan föreslagit förändringar i jämställdhetsdelegationens 

sammansättning. Man behöver naturligtvis se över och förnya alla såda-

na här organ. Med det här rådet kommer det då en förnyelse. Men det är 

kanske inte på samma sätt tillsatt. Det blir mera ett expertorgan. Kanske 

den demokratiska aspekten på det hela inte blir lika tydlig. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Det kan vara så att man kanske inte ser de politiska 

grupperna representerade i ett expertorgan. Jag tror ändå att kontakten 

ut i samhället kommer att kunna fungera precis lika bra. Alla politiska 

grupper kan ha kontakt med dessa expertgrupper. Man kommer ju ändå 

att veta vilka personer som kommer att sitta expertgrupperna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror nog att man måste inse att en representativ de-

mokratisk tillsatt delegation har en lite annan funktion än ett rent ex-

pertorgan. Man kan liksom inte både äta kakan och ha den kvar. Om det 

blir bättre eller sämre, det återstår att se. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om 

remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Enda behandling 

7 Utvecklingsplan för utbildningsorganisationen på gymnasialstadiet på Åland 

Kulturutskottets betänkande (Ku 3/2008-2009) 
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Det är ett tag sedan som den här salen diskuterade de här frå-

gorna senast. Meddelandet angående utvecklingsplan för utbildningsorgani-

sationen på gymnasialstadiet på Åland kom till lagtinget den 6 april. 

Jag är den första att beklaga att ärendet har tagit tid att få igenom kultur-

utskottet. Dels p.g.a. sjukdom och dels på att vi också har behandlat det 

ganska ingående. Samtidigt kan jag också konstatera att det kanske var bra 

att ärendet tog lite tid. Jag har idag nöjet att presentera ett enigt betänkande 

från kulturutskottet. Det är någonting som vi ska vara väldigt nöjda med. Det 

visar på att det finns en politisk mognad i den här salen att kunna diskutera 

frågor som har bärighet långt in i framtiden på ett moget sätt. Det gör att vi 

kan föra en skolpolitik som också bär in i framtiden. 
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Kulturutskottet hade några saker som mål när vi körde i gång arbetet. För 

det första, skulle vi lyssna fältets åsikter kring det förslag som låg. För det 

andra, skulle vi försöka skapa största möjliga långsiktiga enighet kring hur 

gymnasialstadieskolan på Åland ska utvecklas. För det tredje, att också 

granska detta under ett ekonomiskt och effektivitetsmässigt perspektiv. Det 

har vi nu lyckats att åstadkomma. 

Som vi alla vet har diskussionen kring gymnasialstadieskolan varit lång. 

Processen har pågått under en längre tid. Under den föregående perioden 

fanns framställning nr 13, som med sitt otursnummer förpassades i det runda 

arkivet i slutet på perioden. Arbetet gick sedan vidare och vi fick då den ut-

vecklingsplan ärendet nu gäller. Nu är vi framme vid att lagtinget säger sitt 

kring det här. 

Det man också måste konstatera, som utskottet genom hörande har kunnat 

se, är att under den här tiden som har förflutit har det skett en hel del positiva 

saker ute i skolorna. Samarbetet har förstärkts. Man har utvecklat de pedago-

giska metoderna. Man har också lyckats med att, i större omfattning än tidi-

gare, samköra olika resurser. Men man ser också att det fortfarande finns ett 

behov för skolorna, såsom organisationen är just nu med sju fristående enhe-

ter, att också utvecklas och gå åt sina egna håll, vilket kanske inte alltid gyn-

nar helheten för gymnasieskolan på Åland. 

I det förslag som finns i meddelandet så fanns alla skolor kvar. Som led-

ning för dessa skolor skulle man ha kvar rektorerna. Det skulle sedan finnas 

en utbildningsdelegation som skulle fatta övergripande beslut. Denna utbild-

ningsdelegation skulle ledas av en ordförande som skulle komma som tjäns-

teman från utbildningsavdelningen. 

I de diskussioner som utskottet fört med olika höranden har vi kommit 

fram till att rollfördelningen i denna organisation skulle kunna bli något pro-

blematisk. Vem beslutar vad? Vem har rätten att besluta vad? Hur får man 

det här att fungera på ett bra sätt? Framför allt kan man säga att rollen som 

delegationsordförande skulle innebära att man både sitter på en avdelning 

som utför en myndighetskontroll av skolan, samtidigt som man skulle sitta 

verkställande i det här. Där fanns en hel del att fundera kring. 

Det som var bra i det meddelande som låg var ekonomi- och resursenheten 

som man planerade. Man sammanslår på ett tydligt sätt de olika resurserna 

till en enhet, alltifrån skolhälsovård, IT och kontrollen över fastigheterna. Det 

tror vi i utskottet kommer att ge en effektivitet när det gäller att fördela de 

här resurserna. Det var detta om förslaget vad gäller organisationen. 

Vi har också från utskottets sida tittat lite på tjänstekollektivavtalet som, så 

länge jag har varit med i diskussionerna om gymnasieskolan, har dykt upp 

som ett problemområde som inte är lätt att lösa. Alla pekar med en hand på 

att om vi löser tjänstekollektivavtalet så löser vi problemet med samarbetet 

mellan skolorna. 

I de hörandet framkom att det har varit svårt att åstadkomma ett avtal som 

skulle vara gemensamt för samtliga skolor. Man gick istället in för detta arbe-

te där man nu skulle försöka skapa ganska små förändringar men sådana för-

ändringar som skulle gynna samarbetet. 

Vi säger så här utskottets ifrån sida, oberoende vilken modell vi väljer för 

att styra och utveckla gymnasieskolan så måste tjänstekollektivavtalen på sikt 

lösas. På sikt betyder egentligen snarast möjligt. Där vill inte utskottet att 

man ska släppa målsättningen från arbetsgivarens sida att man ska ha ge-
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mensamma avtal. I det läget får inte heller de gemensamma avtalen leda till 

drastiskt högre kostnader. Vi ska kunna hitta ett avtal som man från båda 

parters sida inser att man kommer att vinna på. Arbetstagaren från sin sida 

vinner på att få ett vettigare regelverk att jobba utgående ifrån och arbetsgi-

varen får en större flexibilitet i hur man utnyttjar de här lärarkrafterna som 

finns. 

Vi hoppas att man från landskapsregeringens sida också nu jobbar vidare 

med tjänstekollektivavtalen så att man kan få dem förenhetligade och små-

ningom få ett gemensamt avtal för hela skolsektorn inom gymnasialstadiet. 

Jag började med att säga att vi hade hittat en hel del saker som vi tyckte att 

vara problematiska och som man behövde jobba på för att den modell som 

landskapsregeringen hade föreslagit skulle kunna bli möjlig. Utskottet börja-

de då samtidigt också att fundera på alternativ till det som landskapsreger-

ingen har de föreslagit.  

I vårt betänkande nu presenterar vi en modell som vi tycker att landskaps-

regeringen också borde jobba vidare utgående ifrån. Den modellen bygger på 

att man istället för att hålla koll på sju skolenheter skulle ha en två bens sko-

la. En skolenhet som arbetar med yrkesinriktad utbildning och en som arbe-

tar med studieförberedande inriktning. Varje skola skulle ledas av en rektor. 

De här två rektorerna skulle sedan gå till en gemensam direktion där de före-

drar sina respektive ärenden. I direktionen skulle det sitta politiker och re-

presentanter från näringslivet. 

Resurs- och ekonomienheten skulle finnas som en gemensam del av orga-

nisationen, som skulle styras av en ekonomichef. Även i det här fallet skulle 

besluten fattas av direktionen. 

Det här är en ganska enkelt beskriven bild från utskottets sida om hur man 

kunde tänka sig att det här skulle se ut. 

Någonting som också fanns mer både i framställning nr 13 i föregående pe-

riod och som finns med här är yrkesråden. Det vill vi från utskottets sida be-

tona att är viktiga. Det är viktiga utgående från att yrkesråden försäkrar på 

något sätt den kontakten gentemot näringslivet som behöver finnas också ute 

kring de olika studieinriktningarna. Det behöver finnas en tydlig koppling di-

rekt till respektive område. Yrkesråden bör man också se till att få här. 

Vad gäller tidsplaneringen för det här tycker vi att det som landskapsreger-

ingen skisserade låter som en bra tankegång, man skulle påbörja sjösättning 

av en ny gymnasieskola läsåret 2011. Det borde man fortsättningsvis sträva 

efter. År 2011 borde man ha kommit en bra bit på väg. 

Vi tror att det här alternativet kunde leda till att vi också uppnår målet om 

ekonomisk effektivitet och utnyttjande av resurserna på ett effektivt sätt. Vi 

är också övertygade om att det arbetet som pågår ute i skolorna redan nu med 

ett ständigt förbättringsarbete vad gäller den pedagogiska delen, det tror vi 

att skolorna klarar av utgående från det system som vi nu presenterar.  

Till sist, herr talman, det var en sak jag glömde vad gäller direktionen. Det 

fördes också ett resonemang i utskottet om att man bör fundera kring hur lä-

rare och elevers representation och möjlighet till att påverka beslutsproces-

sen i den nya skolan ska fungera. För mig personligen är jag inte främmande 

för att man tar sig en funderade på det system som existerade för ett antal år 

sedan, det är säkert tio år sedan. Det skulle kunna återinföras att elevrepre-

sentanter och lärarrepresentanter också har beslutanderätt i direktionen. 

Men det var en personlig reflektion så här på slutet från min sida. 
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Det här var i stora drag det som utskottet säger i sitt betänkande. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack herr talman! Det är ett bra arbete som kulturutskottet har gjort. 

Jag vill också tacka för den utförliga presentationen. Det var en sak som 

blev oklar för mig, det är benämningen yrkesråd. Yrkesråd är väl de ex-

terna råd som bedömer yrkesprov. Det som vi i struktur-07 kallade 

branschråd, det är kontaktytan mellan skolan och näringslivet. Jag und-

rar vilket det är som ordförande Johan Ehn menar? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vi ser nog framför oss att yrkesrådet ska fortsätta med det 

arbetet, precis som ltl Gunell beskrev nu. Men vi tror också att det skulle 

kunna utvecklas till att också vara en kontaktyta på det sättet. Det be-

skrivs i meddelandet ungefär på det sättet också. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är kanske viktigt att särskilja det här eftersom yrkesproven ska be-

dömas av externa bedömare. Man kan inte både undervisa och sedan 

bedöma proven. Hela idén går ut på att man har externa bedömare som 

konstaterar om yrkesskickligheten är uppnådd. Jag vill bara betona att 

det är lite olika saker. Men båda behövs. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är ett väsentligt framsteg att kulturutskottet skiljer 

mellan studieförberedande och yrkesutbildning. I tidigare förslag, struk-

tur -07, om jag minns rätt, skulle man mosa ihop allting och lägga till en 

nivå. Här har man resursenheten kvar. När det gäller ledningsfunktio-

ner så för min del tycker jag att arbetsgruppen där jag var med kanske 

var lite otydlig på den punkten, med det ska ju också finnas marginaler. 

Jag undrar en sak, som kanske bekymrar mig. Att ha en skola för yrkes-

utbildningen? Jag skulle gärna se att man profilerar sjöfartsutbildning-

en på något sätt. Med tanke på framtida satsningar borde det finnas 

mera differentiering. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag kanske glömde att betona det i mitt inledningsanfö-

rande i presentationen att utskottet nu valt att måla dem väldigt stora 

och grova linjer när det gäller den här biten. Just det, som ltl Erland nu 

tar upp, att se till hur man profilerar och lyfter fram olika delar är nå-

gonting som man måste fundera ytterligare på. När vi diskuterade de 

här frågorna i utskottet ansåg vi det vara en sådan sak som nu är upp till 

landskapsregeringen att fundera vidare kring. Hur man skall lösa den 

typen av frågor. Vi fick information om i utskottet att det också pågår ett 

arbete med att lyfta fram och vidareutveckla sjöfartsutbildningen paral-

lellt med det här. Vi såg inte att det fanns en konflikt mellan de här två 

sakerna. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! En annan fördel med kulturutskottet är att man har gjort 

det här med grova penseldrag. Här i lagtinget ska vi inte fortsätta med 

att flytta klossar hit och dit och säga att den här klossen ska vara här och 

den där klossen ska vara där. Jag tycker att det är ett underlag för land-

skapsregeringen att gå vidare på. Jag tror det finns en hel del att disku-

tera när det gäller indelningen av yrkesområden i förhållande till ar-

betsmarknaden. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag håller helt och hållet med ltl Erlands syn på att lag-

tinget ska framför allt bara ska ge riktlinjer för de yttre ramarna, hur 

man vill att det här ska se ut. Sedan är det upp till landskapsregeringen 

att fylla ramarna och berätta hur man vill göra det. Vad gäller profile-

ringen utgående ifrån olika typer av yrkesinriktning och liknande så 

finns det en hel del att diskutera hur man kan få det här utfört på bästa 

möjliga sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Om man ska uppnå största möjliga kostnadseffektivitet 

inom gymnasialstadiet så är tjänstekollektivavtalen väldigt centrala. I 

utskottsbetänkandet står det att man tycker från utskottets sida att man 

bör försöka få till stånd ett helt nytt avtal medan man från regeringens 

sida tydligen lite har stannat upp det här arbetet av rädsla för att det ska 

leda till högre kostnader. Det sägs till sist i utskottets betänkande beträf-

fande det här är att kostnaderna per ut examinerade studerande får 

dock inte tillåtas stiga även om man får ett nytt avtal. Det vore intressant 

att få veta mera ifrån utskottets sida hur ska man lyckas med den här 

ekvationen? 

När det gäller Naturbruksskolan har vi nyss nåtts av det budskapet att 

den ska läggas ner. Jag vet att ltl Ehn var väldigt ivrig förespråkare av 

struktur -07. Om struktur-07 hade gått igenom, skulle vi då ha haft en 

lantbruksutbildning kvar, även framöver? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Den sista frågan först, det är omöjligt att stå här och säga 

exakt hur det skulle ha varit om något hade varit på ett annat sätt. Ut-

gångspunkten i det resonemang som finns i kulturutskottets betänkande 

är att istället för att fokusera kring enskilda skolor försöker man att föra 

ett resonemang som skulle bygga på att man säkrar upp resurser för 

framtiden så att man klarar av olika yrkesinriktningar, olika utbild-

ningslinjer o.s.v. Sitter man fast i ett system där man för yrkesutbild-

ningen har sex stycken, i det här fallet, enskilda enheter så är det klart 

att det kan gå snabbare att man i ett sådant läge behöver lägga ner en 

enhet och då försvinner utbildningen helt och hållet.  

I ett system typ struktur-07 eller i ett system som nu föreslås vad gäll-

er det här, så tror jag kanske det vore lättare att försvara att hålla kvar 

utbildningslinjen. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag måste återkomma för den första frågan var trots allt 

viktigare. Om vi tar den andra frågan så kan jag konstatera att det är en 

omöjlig fråga, men kanske vi kan enas om att sannolikheten skulle ha 

varit större om struktur-07 skulle ha gått igenom. 

När det gäller tjänstekollektivavtalen igen, så är de väldigt centrala 

när det gäller kostnadseffektiviteten. Jag har också den uppfattningen 

om att få till stånd ett nytt avtal utan att det ska leda till ökade kostnader 

inte är det lättaste. Om vi tittar bakåt hur det alltid har gått när man 

gjort ÅHS eller olika organisationers sammanslagningar så är det gans-

ka svårt. Jag håller med vad utskottet säger. Men jag vill veta mera om 

är hur man ska lyckas med ekvationen att få till stånd ett nytt avtal utan 

att kostnaderna stiger? Och hur man ska uppnå den flexibilitet som jag 

tror att ltl Ehn, jag och många av oss vill få till stånd. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Hade någon ett svar på hur man exakt skulle gå tillväga så 

tror jag det redan hade varit gjort. Då hade vi haft ett avtal redan i 

hamn. Orsaken till att vi inte har ett avtal i hamn är just kostnadsbilden. 

Man har hamnat i ett läge där man på den ena sidan säger att ska det bli 

någon förändring på avtalet måste det kosta. Jag har ingen klar bild. Jag 

har absolut ingen klar bild över hur man skulle göra för att åstadkomma 

detta. Däremot tror vi i utskottet att det är väldigt viktigt att vi ifrån ar-

betsgivarens sida, i det här fallet ifrån lagtinget, säger att vi inte är be-

redda att i vårt ekonomiska läge skapa ett avtal som skulle betyda betyd-

ligt högre kostnader för oss. Det finns inte en sådan möjlighet. Det al-

ternativa spår, som bedrivs att göra förändringar i nuvarande avtal, att 

samarbeta inom nuvarande struktur är också ett måste. Man behöver så 

snabbt som möjligt återkomma till förhandlingsbordet och försöka få 

alla parter att inse att det bara finns en väg att vandra. Att vi får ett ef-

fektivare avtal som inte kostar mera. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag vill inleda med att tacka kulturutskottet för att de hittat en 

väg till enighet. Vi skriver redan från landskapsregeringens sida i budgeten 

att gymnasialstadieutvecklingen tas i beaktande i enlighet med kulturutskot-

tets betänkande. 

Tanken är nu att förändringen på gymnasialstadiet ska träda i kraft 2011. 

Precis som kulturutskottets ordförande nämnde så är det en hel del som är 

redan nu har skett och sker. Man har bl a gemensamma IT system och ge-

mensamma schemaläggningssystem som rent praktiskt underlättar samarbe-

tet. Den gemensamma studerandehälsan eller om det blir en ungdomshälsan 

kommer att finnas i sina nyrenoverade lokaler det tredje kvartalet 2010. 

Vuxenutbildningen ska ha en färdig strategi inom december 2009. Periodi-

seringen av undervisningen i fem perioder ska leda till ökad flexibilitet och 

också underlätta för möjligheten att avlägga del examen, det ska vara klart att 

genomföra hösten 2010. 
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När det gäller sjöfartsutbildningen så kommer Sjömansskolans skolfartyg 

Mikaels Sars, Sjösäkerhetscenter, Högskolan och simulatorerna att involveras 

i ett kommande bolag där affärsplanen redan är påbörjad. En projektledning 

tillsätts i januari 2010 där man tar fram hur driftsbolaget ska ses ut. Driftbo-

laget ska bildas 2011.  

Lagstiftningen har vi sakta börjat arbeta med. Men vi börjar på riktigt nu 

efter att vi har fått höra ännu mera ifrån lagtinget. Vi kommer den 20 no-

vember att på allvar sätta fart på det arbetet. Vi kommer att få hålla ett högt 

tempo för att kunna leva upp till den målsättningen att det här ska träda i 

kraft 2011. Vi avser att kunna hålla det tempot. Vi ska också, enligt utlovad 

modell, hålla seminarium med skolorna. Vi ska också ha ett helt sedvanligt 

remissförfarande när det gäller lagstiftningen. 

När det gäller lagstiftningen så finns det en hel del från det tidigare försla-

get till lagstiftning som går att återanvända. Det är ju mycket bra, både re-

sursmässigt och arbetsmässisigt på alla sätt. Det har hänt en hel del sedan 

dess som också behöver införas och kompletteras i den lagstiftningen. Fram-

förallt är det kap. 5 fem, som handlar om hur utbildningsväsendet ska organi-

seras, som behöver de största förändringarna utgående från det förslag som 

har diskuterats här tidigare.  

Målsättningen är att lagstiftningen ska ligga på lagtingets bord under 

andra kvartalet 2010. 

Ännu om några detaljer som vi kommer att behöva fundera på i landskaps-

regeringen utgående från kulturutskottets betänkande. Vi ser det här försla-

get som kulturutskottet kommer med som en förädling av den rapport som vi 

har utarbetat.  

Enkelt sätt kan man säga att istället för att ha separata skolenheter så före-

slår man nu en yrkesutbildande skola och en studieförberedande skola. I stäl-

let för delegationen föreslår man en direktion. Man behöver fundera på kon-

sekvenserna av detta. Det som jag först och främst vill peka på och räkna lite 

på är att det inte blir så att den effektivering, vi genomför med den gemen-

samma administrationen, att den sedan äts upp av att det inte får bli ökade 

ledningskostnaderna eller något liknande. Gärna tvärtom, att det blir ytterli-

gare billigare än vad vi har föreslagit från vår sida. 

Det andra som vi kommer att få tampas med och diskutera är att man 

kommer att uppleva att skolorna blir väldigt olika stora. För det första får 

man fundera på om det gör någonting. Den ena skolan får ungefär 400 elever 

och den andra 800 elever, om man följer modellen precis som det ser ut idag 

och om elevunderlaget ser ut ungefär som idag, kanske lite mindre. Det beror 

också på hur de studerande förflyttar sig mellan de här båda skolorna. Där är 

det inte slaget i sten vad som är studieförberedande och vad som är yrkesför-

beredande. Där kanske man också ytterligare kan föra en diskussion, om man 

tycker det är ett problem. Framför allt om man tycker att en skola på 800 ele-

ver är för stor, så kan man fundera. Kanske någon av de väldigt teoretiska ut-

bildningarna inom yrkesutbildningen ändå kanske kan finna sin plats på den 

studieförberedande skolan. Det är ingenting som vi har funderat på. Det kan-

ske kulturutskottet har gjort? Det är bara en reflektion. 

Bästa lagting! Jag rapporterar att landskapsregeringen arbetar vidare i en-

lighet med kulturutskottets betänkande och avser att presentera resultat både 

2010 men framför allt 2011. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är ju bra att utbildningsministern så här prestigelöst kan anta den 

skrivning som kulturutskottet kommer med. Det betyder alltså att hela 

konstruktionen med utbildningsdelegationen är härmed slopad om man 

nu går in för en ytterligare modell. En modell där det finns en gemen-

sam direktion som kommer att leda detta. Jag tror det är en bra utveck-

ling. 

Jag skulle vilja ställa en fråga om periodiseringen som nu är i gång-

satt. Skolorna känner stor osäkerhet eftersom landskapsregeringen inte 

fattat beslut i frågan. Har man fattat beslut om periodisering? Eller när 

kommer det att i så fall att fattas? Just nu råder det en oklarhet om vi 

ska jobba vidare med det här eller ska vi inte. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller direktionerna så kommer det här systemet 

att bli kvar i det system vi har i dagens lag. I dagens lag står att skolorna 

kan ha en gemensam direktion. Här sker egentligen ingen förändring. 

Man kvarstår vid direktionstanken som finns. Däremot har man i stället 

en gemensam direktion. 

När det gäller periodiseringen är det här ett tecken på hur svårt det är 

med kommunikation. Periodiseringsarbetet har pågått i rektorsgruppen 

väldigt länge. Det är en fråga som rektorsgruppens har drivit på och där 

rektorsgruppen också har informerat landskapsregeringen att det här 

kommer vi att ha klart hösten 2010. Däremot är det som ofta, att man 

kanske inte har jobbat tillräckligt mycket med kollegorna och inom sko-

lorna att involvera. Det finns många frågetecken och funderingar kring 

hur periodiseringen kommer att falla ut i praktiken. Jag kommer att 

träffa yrkeslärarna den 24 november för att diskutera det här med dem 

och för att också ta bort deras oro. Vi har fattat beslut i budgeten om 

riktningen. Vi ska också fatta ett formellt beslut. Arbetet pågår. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Visst kan man ju jobba på det sättet också. Men det vanliga förfarandet 

är ju nog att landskapsregeringen fattar beslut om att periodisering in-

förs. Därmed ger man skolorna i uppdrag att verkställa frågan. Nu sker 

det här är tydligen lite bakvänt. Det kanske går att vända på rätt. Jag 

tror det är mycket viktigt att landskapsregeringen fattar ett långsiktigt 

beslut om att periodiseringen ska införas. Så att det inte råder någon 

osäkerhet om man ska lägga ner tid eller inte på det här arbetet. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Den här frågan har varit med i två år. Frågan var också 

med i struktur-07 som den absolut avgörande biten för att man ska 

kunna reformera gymnasialstadieskolan överhuvudtaget, så måste man 

ha ett periodiseringssystem. Budgeten har slagit fast det. Vi har också 

diskuterat att vi ska ta fram och titta igenom vilka möjligheter vi har och 

få svar på alla farhågor. Vi har också sett det som en demokratisk pro-

cess att göra lite underarbete innan man fattar det formella beslutet. Vi 

har varit överens både från landskapsregeringen och från skolorna om 

att det här arbetet ska ske och genomföras. Självklart kommer vi att fat-

ta ett formellt beslut. Det har vi konstaterat och vi har satt in i vårt 
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schema att det ska göras i slutet på november. Arbetet har pågått i mer 

än ett år. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! ”De detaljer” som minister Lundberg nu lyfte fram, har 

visserligen diskuterats till vissa delar i utskottet. Vi har valt att faktiskt 

inte ta ställning till de detaljerna. Eftersom de framför allt berör utfö-

randet. Med tanke på att i båda de processer som hittills har gjorts både 

i struktur-07 och i utvecklingsplanen för gymnasialstadiet så har det fö-

rekommit åsikter om att man inte har fått varit med tillräckligt från de 

berörda. Det här är sådana tidiga saker som de berörda ska vara med i. 

Därför har utskottet inte kunnat gå in och besvara dem utan att då fått 

ha en väldigt omfattande hörandeomgång. 

Vad gäller den specifika frågan om indelning av skolorna så kan jag ge 

min personliga reflektion. Jag tror att ministern har helt rätt att man 

måste fundera på vad som är yrkesförberedande och vad är studieförbe-

redande. Det är ingenting som jag nu tycker att man nu ska skriva i sten 

att dagens situation är det som kommer att gälla. Det kan också finnas 

andra möjligheter. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ingenting ska skrivas in i sten när det gäller utbildnings-

politik. Den ska vara flexibel och följa med och utvecklas i takt med 

samhället. Det viktiga är, där uppfattar jag att utskottet och landskaps-

regeringen är alldeles överens i sina diskussioner, att man måste titta på 

de ekonomiska konsekvenserna. Det är inte särskilt värdefullt att 

genomföra reformer för reformers skull om vi inte säger att vi uppnår de 

mål som vi har ställt upp för det här. Jag tror att det är fullt möjligt att 

uppnå de uppställda målen med den modell som kulturutskottet har 

sagt. Jag tycker att det är relativt få grejer man behöver titta på innan 

man kan bestämma sig för att den här modellen är bra. Struktur-07 

hade fyra rektorer kvar i systemet. Här är det nu två rektorer. Vi kan inte 

bygga upp mellanled på nytt, då äts kostnaderna hastigt upp som vi spa-

rar in på administrationen. 

Ltl Johan Ehn, replik  

Herr talman! Den ekonomiska delen har vi i utskottet inte kunnat analy-

sera desto mera ingående. Vi har tittat på det som fanns i struktur-07, vi 

har tittat på de tankegångar som har funnits i meddelanden. Vi har kon-

staterat att i meddelandet fanns sju enheter, sju rektorer. I vårt förslag 

finns två enheter och två rektorer. Sedan är vi medvetna om att man 

måste hitta ett system för att kunna styra de nya enheterna på ett effek-

tivt och bra sätt. De frågorna lämnar vi vidare till den fortsatta bered-

ningen. Även där är utskottet av den uppfattningen att det är sådant 

som är viktigt att göra, dels med belysning på vad det är för ekonomiskt 

resultat man ska uppnå, men sedan också i nära en diskussion med de 

berörda. Vi har nu målat upp grundlinjerna för landskapsregeringen. 
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Man har nu grundlinjerna att stötta sig på när man ska föra diskussio-

nerna ut till dem som ska utföra utbildningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Socialdemokraterna har ingen är representation i kulturutskot-

tet. Inför remissen framförde jag gruppens önskemål om att vi skulle kasta 

prestigen åt sidan och försöka komma fram till ett gemensamt förslag som i 

stort sett bygger på det som utskottet nu föreslår. Det är ganska givet att So-

cialdemokraterna, utan att egentligen ha behövt göra någonting, har fått det 

förslag godkänt som vi önskade. 

Det förutsätter naturligtvis att alla andra också strävar mot samma mål. Vi 

tycks nu vara i en sådan situation vad gäller denna fråga svåra frågan. Alla är 

beredda att samsas om vad vi ska ha. Att vi ska ha två enheter på gymnasial-

stadienivån. Det kanske är det enda vi är riktigt säkra på att vi är överens om. 

Den ena skolan skulle vara yrkesutbildande. Vad den andra ska kallas, det är 

kanske det som är frågan. Begreppet studieförberedande gäller väl all utbild-

ning på den här nivån. Man har från Ålands lyceums sida inte önskat i första 

hand att vara en del av en gemensam gymnasieskola. Den protesten har varit 

så stark att också vi har insett att för att få något tillstånd så måste man dela 

på de här skolorna. Då blir de två rektorer i toppen och en ekonomichef. Jag 

tycker ännu det är oklart vem som har det övergripande chefsansvaret. 

Jag är en anhängare av att sådana här institutioner ska ha en förvaltnings-

chef, en person som kan ekonomi och förvaltning. Kanske rektorerna då får 

stå tillbaks som studieexperter på pedagogik och sådana saker. Det är inte 

heller tydligt i kulturutskottet hur man vill ha det. Nu verkar det som om de 

här båda rektorerna och ekonomichefen skulle vara på samma nivå. Vi måste 

ha tydligare ledarskap i våra verksamheter. Framförallt måste vi ha system 

hur vi gör om de inte fungerar på sina jobb. För högskolan har vi visstidsan-

ställning, det kanske också är värt att överväga i det här fallet. Det är kata-

strofalt om vi inte kan byta ut chefer som inte klarar av sitt jobb. Det har vi 

nogsamt fått erfarenhet av här i lagtinget också. 

Det är ett bra resultat som kulturutskottet kommer med. Det är också bra 

att vicelantrådet Britt Lundberg inte lägger någon större prestige vid det för-

slag som hon lade fram. Det tog ju visserligen ganska länge innan det kom 

fram. Vårt gemensamma öde i den här frågan är att åren går och ingenting 

händer. Om vi nu får fart på förändringarna så tror jag att det är hedrande för 

oss alla. 

Det är som sagt inte lagtingets sak att säga precis hur det här ska genomfö-

ras utan lagtinget ska säga vad som är målet.  

Jag vill i alla fall beröra några saker som diskuterades här. Jag har en di-

rekt fråga till vicelantrådet, det hon nämnde om vuxenutbildningen, d.v.s. att 

man vill presentera en ny organisation redan 2009. I tidigare sammanhang 

har man ju integrerat vuxenutbildningen i gymnasialskolorna. Förslaget är 

under utarbetande. Kan lagtinget att få ta del av det förslaget? Det skulle vara 

trevligt om vi fick ett meddelande också om det. Om det är något område vi är 

efter på i utbildningen så är det på vuxenutbildningsområdet. Där har det nog 

stått stilla i decennier. Det är väldigt bra om det kommer ett förslag. 
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En annan sak som har diskuterats, som jag tycker att är av mera och över-

gripande karaktär, är skolornas storlek. Om man precis rakt delar upp dem 

som idag att Ålands lyceum förblir som den är med drygt 400 elever och res-

ten 800 elever skulle vara i den yrkesutbildande enheten, så är det trots allt 

väldigt små skolor. Det finns en intressant analys av hur man har slagit ihop 

finlandssvenska yrkesutbildande inrättningar i Österbotten. Nu har man tagit 

sig modet att kalla det för Österbottens Yrkesakademi. Det är ett sätt för dem 

som går i yrkesutbildning att komma ifrån klassfrågan, som tydligen fortfa-

rande präglar systemet. Skolan innehåller 2700 elever. Man tycker att skolan 

är liten med finländska mått mätt. Man menar att litenheten hämmar utbild-

ningens utveckling. Ju större skola desto större resurser och desto större flex-

ibilitet. I en föränderlig värld behövs det hela nya utbildningsprogram, alla 

kanske inte behöver vara så omfattande. Man försöker på olika sätt förändra 

men också skapa kortare och mera näringslivsanpassade kompetensutbil-

dande program. Det här med att skolorna skulle bli för stora, det tror jag inte 

vi behöver vara rädda för.  

Det är också bra att kollektivavtalen för lärarna nu inte mera är kopplade 

till den här förändringen. Det var ju ett av kraven från oppositionen mot 

struktur-07. Det var oerhört viktigt, ingenting skulle bli bättre innan man fick 

det till stånd. Lite förvånad är jag över att det ska vara så omöjligt att fatta av-

tal på Åland. Att man säger att man inte nu från arbetsgivarens sida vill fort-

sätta det här arbetet för man är rädd för kostnadsstegringar. Är man så rädd 

att man måste lägga sig platt för facken i den här frågan? Det måste ju vara 

det att man tror att facken kommer att kräva så mycket att man inte själv 

förmår säga nej. Eller hur ska kostnaderna öka? Inte är det väl regeringen 

som tänker höja lönerna? Jag förstår inte riktigt den här problematiken. Det 

är givet att får vi ett kollektivavtal som gör att lärarna inte som idag är knutna 

till olika enheter, utan de är anställda av en arbetsgivare. Man kommer då att 

kunna använda de resurserna mycket mera flexibelt och produktivt. Det mås-

te åtminstone vara kostnadsstävjande. Kanske inte alla gånger så att kostna-

derna går ner. Också det att man kanske har sju olika IT system, IT support, 

det finns ju massor med dubbleringar som kostar en hel del. Förändringen till 

att förenhetliga, den kostar tyvärr också. När man inom offentlig sektor dess-

utom in i det sista drar sig för att göra sig av med folk, så har man ganska 

länge in i framtiden kostnader för personalen. Det var olyckligt att regeringen 

hade så bråttom att anställa en massa rektorer för de här olika skolorna, när 

tjänsterna blev lediga. De kommer att behöva tas omhand inom systemet.  

Fortfarande borde man sträva till, och där har arbetsgivaren ett ansvar, att 

få till stånd ett nytt kollektivavtal.  

Herr talman! Till sist vill jag säga att jag tycker att 2011 är en bra målsätt-

ning. Jag hoppas regeringen klarar av det. Lite förvånande är det ändå att re-

geringen har skrivit in att man hänvisar till kulturutskottets betänkande. Det 

är det på gränsen till ministerstyre eftersom inte lagtinget ännu har fattat be-

slut om att godkänna betänkandet. Teoretiskt kan lagtinget rösta ner det. Lite 

brått kanske ministern har haft där. Man kunde ju ändå ha agerat i enlighet 

med kulturutskottets tankegångar. Om man direkt hänvisar till dem så är det 

väl kanske lite förfluget. Det har nu att göra med det här parlamentariska sy-

stemet. Det är inte så lätt att klara av det.  

Som sagt var, det är ett bra förslag och Socialdemokraterna stöder det. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Jag vill lite kommentera inledningen av ltl Sundbacks 

anförande. Det var trevligt att hon tycker att utskottet har gjort ett bra 

arbete, men att det går efter Socialdemokraternas önskemål i det här. 

Vad jag minns så var det liberalerna som var för den här tvåbenta mo-

dellen i samband med struktur-07. Det kanske finns orsak till att man 

kommer till det här beslutet, fast det inte var socialdemokraternas idé. 

Socialdemokraterna ville ha en skola. 

Lite om kollektivavtalen, det är klart att jobbet måste fortsätta. Jag är 

lite rädd för att det ändå kommer att bli en kostnad. Jag tro inte att re-

geringen lägger sig platt, men avtalen är så olika att det kan betyda att 

man måste höja några avtal. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Inte finns det något att dölja i den här inledningen. När Liberalerna vara 

med och sköt struktur-07 i sank så förde man väldigt kraftfullt fram en 

tredelad modell. Man vill hat Ålands lyceum, en yrkesutbildande enhet 

och vuxenutbildnings enhet. Vi ville ha struktur-07. Därför var det för 

oss ytterst förvånande med den här modellen som man kom med efter 

många vändor. Nu tycks ju alla då vara inne på samma linje. Vad är 

bättre än det? Alla får ge och ta om det ska bli något resultat. 

Med kollektivavtalsförhandlingar kan man tro både det ena och det 

andra. Det är regeringen som har ansvaret som arbetsgivare. Jag tycker 

för min del att man ska genomföra de här förhandlingarna. Det ska gå 

snabbare än vad det nu gör. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! När det gäller lönerna så återkommer jag nu. Vi kan 

väl inte rimligtvis sänka någons lön. Det kan betyda, för att få dem jäm-

lika, att man måste höja någons lön. Jag tror inte regeringen går in för 

att sänka någons lön om inte arbetsuppgifterna förändras, då är det 

mycket möjligt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har ju den principiella hållningen att det inte är lagtinget som för-

handlar och därför inte heller kan ha så mycket synpunkter på vad som 

ska höjas och sänkas. 

Vad gäller antalet lärare som behövs i en ny gymnasieskola, om de är 

anställda av en skola, en enhet, en arbetsgivare så behövs det, för det 

första, färre. Det andra som kan leda till att det inte behövs lika många 

lärare som i framtiden är att elevunderlagen förefaller att sjunka. Det 

där kanske är en ekvation som kan gå ihop i bästa fall. Det måste reger-

ingen och avtalsparterna komma överens om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vad gäller ledningsfunktionen har kulturutskottet diskute-

rat det. Jag vill påpeka att ledningsstrukturen och hur det ska utmejslas 

i slutändan är en sak som också kommer fram när man fortsätter med 

beredningen av själva ärendet. Där har vi nog sett de två rektorerna och 
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ekonomichefen på samma nivå, och de är underställda en direktion. De 

är i princip ansvariga inom sina respektive områden. Rektorerna för 

sina respektive skolor och ekonomichefen ansvarig för ekonomi- och re-

sursenheten. Det kan hända att det finns ett behov av att föra resone-

manget om att det också ytterligare borde finnas någon här. Men i det 

här skedet stannade utskottet för den här organisationsmodellen.  

Den här diskussionen som har utspunnit sig om vem som har försla-

git vad, och vem som ska vara glad och nöjd över vad, så kan vi ändå 

konstatera att de som ska vara glada och nöjda är de framtida studeran-

de som får en skola som förhoppningsvis ska bli bra.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det sista var väldigt vackert formulerat och bra. Vi stannar 

den diskussionen där.  

Det här med ledningsfunktion så har jag en annan uppfattning. Jag 

tror inte på triumvirat. Det måste vara så att någon har det övergripande 

ansvaret. Den ska också ha högt betalt och helst inte vara tillsatt på livs-

tid. Det måste vara en person vars kapacitet och förmåga man kan prö-

va. Annars finns det stor risk att det stagnerar, det är förödande. Det 

förstör inte bara för de studerande utan för lärare och hela organisatio-

nen. Där finns det olika uppfattningar och jag tror på att man ska kunna 

utsöka det här ansvaret.  

Talmannen 

Vicelantrådet ges förtur för att kunna svara på frågor. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag tycker det är viktigt det som sägs när det gäller studieförbe-

redande- och yrkesinriktad utbildning. Vi behöver absolut ta en diskussion 

kring det här nya förslaget och om vilka namn de båda skolorna ska ha. 

Jag tycker också det här övergripande chefsansvaret är intressant, ekono-

michef har det kallats i det här fallet. Rektorerna och dess ställning behöver 

säkert också diskuteras vidare. Det är precis såsom uppdraget ska vara. Det 

är landskapsregeringens uppgift och jobba vidare på det när vi har fått väg-

kost från lagtinget. 

Jag uppfattar förslaget som kommer från kulturutskottet som en kompro-

miss. Det tycker jag också är mycket klokt. När vi nu äntligen får en reforme-

ring av gymnasialstadiet så är det förhoppningsvis en modell som ska hålla 

länge. Att man inte ifrån skolornas sida ska känna att när det sen ev. byter en 

regering så ska gymnasialstadiet reformeras igen om några år. Då börjar det 

nog närma sig en sådan tidpunkt där man behöver ta itu med utvecklingsar-

betet och få arbetsro med att jobba med utveckling i riktning mot det mål 

som är ställt. 

När det handlar om vuxenutbildningen har jag säkert uttryckt mig slarvigt. 

Det ska inte bli några nya organisationer, nu minns jag inte var ltl Sundback 

använde för ord. Det ska ses över vilka regelverk som behövs för vuxenut-

bildningen och vilka insatser som behövs för att vi ska få en fungerande vux-

enutbildning. Det är inte tänkt att det ska skapas helt nya system utan tvärt-

om försöker vi avdramatisera vuxenutbildningen. Vuxenutbildning handlar 

om att det är en annan åldersgrupp av människor som ska utbilda sig än de 

traditionella ungdomarna som man mest utbildar. Det kräver också ett nytt 
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tänkande i värdering av studier. Man kanske kan tänka sig att en vuxenstude-

rande, med tanke på den arbetslivserfarenhet och livserfarenhet man har 

kanske med ett lite lägre antal poäng kan få samma kompetens som en ung-

dom. Man kanske också kan lägga upp studietakten på ett annat sätt eftersom 

man har en annan erfarenhet och ofta ett annat förhållningssätt till sina stu-

dier. Då kan det behövas ett litet annat upplägg. Det är den typen av frågor 

som diskuteras. Några hela organisationer eller stora hus för vuxenutbild-

ningen är inte under planering.  

Det här vuxenutbildningsregelverket hör också tätt ihop med validerings-

systemet. Allt det här hör ihop med den framtida strukturen på gymnasial-

stadiet och hör också ihop med omorganiseringen av utbildnings- och kultur-

avdelningens förvaltning. Det är väldigt många bitar som det jobbas med just 

nu och ska passa ihop.  

När det gäller skolornas storlek så förstod jag att lagtinget också tycker att 

det är en detalj. Det kan man tycka men jag tycker samtidigt att man ska få 

diskutera precis vad man vill här i salen. Det är klart man kan tycka att en 

skola på 800 elever är liten. Sedan beror det också på vad man förväntar sig 

av ledarskapet. Vi har betonat det pedagogiska ledarskapet väldigt mycket. 

Ska man bedriva ett aktivt pedagogiskt ledarskap och ha 800 studerande att 

ömma om så kan det vara en stor organisation. Vi har ett mål, det ska drivas 

ett gott pedagogiskt ledarskap i den här skolan. Det kommer att kunna lösas.  

När det gäller avtalsförhandlingarna och om vi från landskapsregeringen 

är rädda så är svaret nej. Det är klart att vi inte är rädda. Jag tyckte att ltl 

Ulla-Britt Dahl svarade utmärkt på de frågorna. Det är ju så att arbetar man 

inom två olika skolor och man har lägre lönesättning i den ena skolan och 

högre lönesättning i den andra skolan så är det ganska sannolikt att det är 

den högre lönesättningen som gäller för hela arbetet man gör. Det betyder en 

ökning. Självklart är det så att den här reformeringen kommer att leda till 

färre antal tjänster. Vi håller ytterligare på att studera hur elevunderlaget ser 

ut för de kommande åren. Redan nu har vi minskat med nio tjänster inom 

gymnasialstadiet. Det är också någonting som inte kommer att synas 2011 

som en chock på något sätt utan redan nu är det krav på att man måste leva 

upp till det reglementet säger t.ex. när det gäller undervisningsgrupper. Vi 

startar inte utbildningar som har för få elever. Man måste söka samarbete 

över gränserna. Vi har tagit bort vissa fördjupade studier. Det leder successivt 

till att antalet undervisningstimmar minskar och därmed också antalet lärare. 

De här är en successiv utveckling som sagt. 

När det gäller i vuxenutbildningen igen så skriver vi också i budgeten för 

2010 att när det gäller distansvuxenutbildningen så kommer det som är Han-

delsläroverket idag, på gymnasialstadiet, att sköta samordningen av den stu-

dieformen. Det som inte fanns med i den förra lagstiftningen och som vi be-

höver fundera på det är att vuxenutbildningen inte enbart är gymnasieutbild-

ning. Det finns också många vuxna som behöver grundskoleutbildning. Det 

här måste också tas i beaktande. Det jobbar vi med och det ska vara färdigt 

det här året. På alla problemställningar ska det finnas förslag till lösningar. 

Jag tror att det här var någorlunda svar på de frågorna.  
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Om det beror på att utbildningsfrågor är ointressanta eller om 

man tycker att den här debatten börjar sjunga på sista refrängen det kan man 

tolka olika. Intresset verkar inte särskilt stort här i salen. 

Jag vill för min del tacka utskottet för det här arbetet. Jag tror att man har 

lärt sig några viktiga saker under resans gång. Det har gjort att man nu har 

kunnat nå fram till det här eniga beslutet. Man har lämnat detaljerna åt si-

dan. Nu måste lagtinget fokusera på att säga vad och sedan får regeringen 

återkomma med hur.  

Jag tycker det är ett stort kliv framåt. Förra gången det här var uppe till 

debatt så upplevde jag, då i egenskap av utbildnings- och kultur minister, att 

lagtinget nästan krävde att man skulle kunna presentera en schemaläggning 

för den kommande skolan. Här har vi kommit en bra bit på väg, i rätt rikt-

ning. 

Den andra saken som då också gjordes till ett stort hinder var avtalen. Änt-

ligen kan man separera den frågan från varandra. Jag försökte säga det även 

då hundratusentals gånger, men man ville inte ta in det. Det är naturligtvis så 

att avtalsfrågan är separat från organisationsfrågan. Däremot är det önskvärt 

och bra om det går att få dem att sammanfalla så långt det går. Avtalen är en 

strukturfråga mer än en konjunkturfråga. Det är dags att ta itu med det och 

komma tillrätta med det.  

Det som jag tycker är viktigt nu också är att utskottet har lyssnat på alla 

höranden och på basen av det har man bildat sig en uppfattning. Det visar på 

att den här utbildningsmodellen som landskapsregeringen presenterade kan-

ske inte var särskilt välförankrad ute i skolorna. Det vara bra att utskottet tog 

sig tid att lyssna på dem. Annars blir det väldigt svårt att kunna förverkliga 

det som man strävar till, om inte skolorna är införstådda med att modellen är 

bra och att den kommer att bidra till att förbättra skolarbetet. 

Förseminarierna som hölls upplevdes som otillräckliga i den meningen att 

man fick informationen sent och det var svårt att ta ställning till någonting på 

så kort tid. Det är viktigt att utskottet nu har hört alla dem som är berörda. 

Det var också stor debatt under den förra omgången, nämligen om förank-

ringen ute i skolorna. Det skulle vara väl förankrat. Det jobbet fick nu utskot-

tet utföra. 

Det känns bra för mig att lagframställning nr 13 går att använda framöver. 

Framför allt med tanke på alla dem som har lagt ner så oerhört mycket arbe-

te. Det är fint om vissa saker där kan leva vidare och vara ett steg i den pro-

cess som nu ska leda framåt. 

Jag håller helt med vicelantrådet Britt Lundberg att nu behövs det klara 

och tydliga besked från lagtinget. Det behöver finnas en långsiktighet och en 

klar riktning för utvecklingen så att skolorna och ledningen får arbetsro att 

nu driva vidare det beslutet. Och att landskapsregeringen också kan fatta de 

beslut för att frågan tar de kliv framåt som behövs. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vi har som ltl Gunell nämnde lagt mycket tid på hörandet. 

Jag ska också i ärlighetens namn säga att samtliga höranden talade na-

turligtvis inte för det som nu finns framlagt. Utgående från de specifika 

förhållanden man har runt omkring i skolvärlden så har man också sina 

specifika önskemål om hur modellen ska se ut. Det som utskottet upp-
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fattade som det centrala, som samtliga sade var, ge oss riktningen så ut-

för vi det som ni sedan gör. Det är vi här tillsammans med landskapsre-

geringen som berättar åt vilket håll vi ska gå. Efter det så vandrar man åt 

det hållet. Det kommer garanterat att vara på det sättet att reaktionen 

på det här förslaget kommer också till vissa delar säkert att vara negativ. 

Så ärlig måste man vara, för det handlar om en stor förändring. Lyss-

nandet hade den stora effekten att vi också insåg att man kan lyssna på 

olika sätt. Det gäller att hitta det som är gemensamt. Det var riktningen i 

det här fallet.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror nästan jag håller med ltl Ehn. Ju mer tiden går och ju mer frå-

gan bara flyter och ingen ger den en riktning så upplevs det väldigt fru-

strerande för alla. Även om man nu inte är helt tillfreds med beskedet så 

är det i alla fall ett besked.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! I rätt riktning går det här säger ltl Gunell. Det tackar 

vi för att vi alla blir eniga i det här. När det gäller avtalen som nu är se-

parerade så är det kanske också bra. Man kommer att göra lite små för-

ändringar som kommer att underlätta den här gången mellan skolorna 

för lärarna. Det har jag förstått från avtals sidan. När det gäller förank-

ring av någonting som man vill genomföra nyheter på, inom vilka områ-

den det än må vara, så är det jättesvårt. Det tror jag att alla kan konsta-

tera.  

För övrigt vill jag instämma i ltl Ehns uttalande i replik här. Det är 

helt och hållet precis på det sätt som han säger.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Jag vill börja med tacka utskottet för ett väl genomarbetat betän-

kande. Jag har förstått att alldeles särskilt ordförande i utskottet har dragit 

ett stort lass och ni har också varit eniga om vart vi är på väg. Det är alltid bra 

när man vet riktningen vart man är på väg. Det har varit lite svårt under 

många år i den här frågan, att veta riktigt åt vilket håll vi är på väg och vad 

som är den bästa vägen att ta.  

Förmodligen kan vi väl tolka det idag, när det är så många som inte deltar i 

debatten, att man är ganska nöjd med det förslaget som utskottet kommer 

med. Alldeles särskilt nöjda är vi från Obunden Samlings sida eftersom det 

här är i enlighet med våra tankar som vi hade redan initialt till det som man 

kallade stuktur-07. Då var vi redan inne på den här banan att man skulle ha 

en yrkesförberedande och en studieförberedande, där Ålands Lyceum skulle 

stå utanför. Man har redan en fungerande skola vad beträffar Ålands Lyceum 

och varför skulle vi då börja röra i det. Inom den skolan har man haft olika 

projekt och olika former av nytänkande. Man har strukturerat upp sin utbild-

ning. Att börja göra det igen kändes både för lärare och för elever som det 



  

  103 

skulle vara i onödan. Den här modellen är vi tillfreds med. Det är jättebra 

jobbat.  

Jag tycker också det är bra att man påpekar att näringslivs representanter 

bör vara med i direktionerna. Det är viktigt att få input vad branschen behö-

ver, särskilt för den yrkesförberedande utbildningen så att vi matchar beho-

vet att vi får rätt utbildning.  

Idag är det många högskolestuderande som inte riktigt vet vad det är de 

sysslar med och inte branschfolket heller, för där är behovet och utbildningen 

inte kongruenta. Vi får hoppas att man lyckas bättre i den här utbildningsni-

vån.  

En sak som jag också hoppas att man tar i beaktande när man går vidare 

med det här, om det är så att det är ett enigt lagting bakom det här betänkan-

de. Jag hoppas att man i landskapsregeringen tar in det tänket som man nu 

har i Sverige. Eftersom största delen av våra ungdomar studerar på högskole- 

och universitetsnivå Sverige är det viktigt att man får den här särskilda behö-

righeten. Om du har gått i ett byggnadstekniskt gymnasium så får du extra 

poäng när du går t.ex. går vidare till arkitekt eller byggmästare inom högsko-

lan och universitet. Utbildningsstrukturen är på väg att ändras i Sverige. Det 

är viktigt att den också följs upp här så att inte våra ungdomar halkar efter. Vi 

vet fortfarande inte hur det hanteras i fortsättningen när våra ungdomar efter 

att man har gått ut ett gymnasium söker sig vidare ut främst till Sverige. Ock-

så det här är en ingrediens att titta på, att den yrkesförberedande kan ge po-

äng för särskild behörighet.  

Viktigt är också att man får ett enhetligt avtal mellan de olika skolorna. Att 

det också möjliggör att man kan gå emellan och anpassa undervisningen efter 

kompetensen. 

Från vår sida är vi nöjda med det här. Det är bara att gratulera utskottet till 

ett bra betänkande och en riktning åt rätt håll, som vi ser det. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehand-

lingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter dess motivering. Kan förfarings-

sättet godkännas? Godkänt.   

Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.  

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behand-

ling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

8 Deltagande i religionsundervisning 

Landskapsregeringens svar (EF 1/2009-2010-s) 
Lagtingsledamoten Mika Nordbergs enkla fråga (EF 1/2009-2010) 

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger 

lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med an-

ledning av svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan an-

slutna 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 yttran-

den samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minu-

ter. 
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Ordet ges först till lagtingsledamoten Mika Nordberg. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Det har framkommit Det har framkommit i media att elever 

med annan tro än den Evangelisk-lutherska kyrkans, utestängs från den reli-

gionsundervisning som erbjuds i den åländska grundutbildningen. 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka åtgärder 

ämnar landskapsregeringen vidta för att elever som inte tillhör Evangelisk-

lutherska kyrkan ges möjlighet att delta i religionsundervisningen? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Undervisning i religionskunskap regleras i 18 § 4 mom. i grund-

skolelagen. Momentet ändrades av lagtinget för knappt två år sedan. Det 

gjorde man för att anpassa religionsundervisningen till religionsfrihetslagen 

som då var ny i riket. Ledstjärnan var att ingen skulle få antas att delta i en 

religionsundervisning som inte motsvarar ens egen åskådning. Jag hade inte 

ansvar för de här frågorna då men jag var vikarie som föredragande när den 

här lagstiftningen föredrogs i landskapsregeringen. Jag kan inte minnas, att 

vi överhuvudtaget förde någon diskussion kring om man hör till ett annat re-

ligionssamfund men vill delta i den evangelisk-lutherska att vi då skulle ta 

hänsyn till det. Det är en helt ny situation som man i beredningen i den här 

lagstiftningen inte överhuvudtaget hade tänkt på. 

Jag har också läst kulturutskottets betänkande nu efteråt och kan konsta-

tera att ingenting, ingen reflektion överhuvudtaget kring det här, gjordes. 

Man konstaterade att religionsfrihetslagen kräver en förändring, man kan 

inte kräva att man ska delta i den evangelisk-lutherska undervisningen. Man 

tyckte att man läste det här med att man skapade möjligheten till livskunskap 

för alla som inte hörde till den evangelisk-lutherska kyrkan. 

Det sägs i vår lag att om en elev tillhör ett annat religionssamfund än det 

som majoriteten av eleverna tillhör och vårdnadshavaren inte ordnar annan 

undervisning för eleven eller om eleven inte tillhör något religionssamfund, 

då ska eleven ges undervisning i livsåskådning. 

Antalet grundskoleelever som flyttar till landskapet från andra länder har 

ökat, vilket jag tror att har aktualiserat den här frågan nu. Antalet religioner 

har ökat markant också på Åland, särskilt under de senaste åren. Jag uppfat-

tar också att det är många som tycker att det är mycket intressant att introdu-

cera sig också i de lokala sedvänjorna, och därför tycker att det är ändamåls-

enligt att studera enligt den religionsundervisning som majoriteten av ålän-

ningarna följer. 

Mitt svar till ltl Mika Nordberg blir att landskapsregeringen kommer att 

komma med ett nytt förslag till en liten ändring i grundskolelagen. Att den 

avsikt som jag tror att vi båda är överens om att borde gälla enligt lagen, d.v.s. 

önskar målsmännen att barnet, oavsett vilket samfund man hör till, ska få gå 

den religionsundervisning som erbjöds majoriteten, så ska man få möjlighet 

till det. Vi kommer, så snabbt jag får en lagberedningskapacitet till mitt förfo-

gande, att göra den här förändringen i grundskolelagen. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Det var glädjande att höra. Jag kollade upp lite siffror. Faktum 

är att det är ca 3700 personer idag som är bosatta på Åland som inte är in-
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skrivna i den lutherska kyrkan. Jag är helt säker på att det är en stor del av 

dem som skulle önska just det som Britt Lundberg var inne på. De vill gärna 

att deras barn ska delta i religionsundervisningen. Men vad som händer är att 

rektorernas tillämpning, som jag anser att har varit rätt som de nu har gjort, 

är egentligen lagbrytande. På det viset ser jag fram emot en justering i den 

här lagparagrafen. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag håller helt och hållet med. Det här är ett förbiseende när 

den här lagstiftningen togs fram. Man kan alltid se frågor ur så många per-

spektiv. Det här var ett perspektiv som inte lyftes då när den förra regeringen 

behandlade det här ärendet. Nu är det viktigt att vi kompletterar det så att vi 

får det på ett sådant sätt som ålänningarna tycker att är bäst. 

Ltl Mika Nordberg 

Det är jättepositivt att det här kommer. Annars kan man nästan tycka att det 

även kan vara diskriminerande för de barn som inte har rätt till likabehand-

ling i skolan, när de vill delta i religionsundervisningen i skolan men egentli-

gen inte får göra det. Jag bara väntar. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! När jag har studerat den här lagstiftningen nu så visar det sig 

att de som tillhör flera religiösa samfund, vilket tydligen man kan göra, de 

har rätt att välja vilken undervisning man vill delta i, om man tar i livsåskåd-

ning eller den andra religionen. Precis som ltl Nordberg säger, tillhör man ett 

samfund eller inget samfund alls, om man följer lagen till punkt och pricka 

vilket vi förstås ska göra, så är man utestängd från den s.k. traditionella reli-

gionsundervisningen idag. Det är inte bra. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

9 Budget för landskapet Åland för år 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum tisdagen 

den 17 november kl. 09.30. 

10 Näringspolitik 

Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. spörsmål (S 1/2009-2010) 

Meddelande när landskapsregeringens svar på spörsmål eller om svar inte avges av 

landskapsregeringen kommer att lämnas senare. Svaret ska dock avges inom 10 dagar 

efter mottagandet. Spörsmålen lämnas av talmannen till landskapsregeringen den 11 

november 2009.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 15.30 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.15.23).  
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Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009) 

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 107 

 

Plenum börjar  

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum. 

Andra behandling 

1 Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen dis-

kussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. 

 Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 16 november 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. 

(Plenum avslutades kl.15.34).  
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Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008) 

Bordläggning ............................................................................................................................................................... 110 
3 Lissabonfördraget 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2007-2008) 

Tredje behandling ........................................................................................................................................................ 110 
4 Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009) 

Tredje behandling ........................................................................................................................................................ 110 
5 Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009) 

Första behandling........................................................................................................................................................ 111 
6 Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010) 

Första behandling........................................................................................................................................................ 111 
7 Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna  om 

inkomstbeskattning 
Lagutskottets betänkande (LU 2/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010) 

För kännedom .............................................................................................................................................................. 111 
8 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba 

Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010) 
9 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Nederländska Antillerna 
Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010) 

10 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av 
dubbelbeskattning 
Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010) 

11 Handikappservice 
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010) 

12 Växtskyddsmedel 
Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010) 

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 112 

 

 

Plenum börjar  

Närvaroregistrering 27 ledamöter närvarande. 
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Om ledighet från plenum den 16-20 november anhåller lagtingsledamoten Raija-Liisa 

Eklöw på grund av sjukdom. Beviljas. 

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för behandlingen av Lissabonför-

draget. Måndagen den 23 november kl. 13.00 blir det en första och andra behandling av 

ärendet. Onsdagen den 25 november kl. 15.00 blir det tredje behandling med slutlig 

omröstning om lagtinget samtycker till Lissabonfördraget och enda behandling av 

klämmarna. Vid alla tre behandlingar tillåts vanlig diskussion.   

Bordläggning 

1 Klimatvänlig fordonspark 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2009-2010) 
Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 61/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 30.11. 

Godkänt. 

Bordläggning 

2 Lissabonfördraget 

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 23 no-

vember. Godkänt. 

Bordläggning 

3 Lissabonfördraget 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 23 no-

vember. Godkänt. 

Tredje behandling 

4 Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund 

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i 

tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

5 Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009) 
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I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts i 

andra behandlingen eller att förkasta det. 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs det i framställning-

en ingående lagförslaget för antagande i tredje behandling. Slutligen föreläggs motiver-

ingen samt det i social- och miljöutskottets betänkande ingående klämförslaget för god-

kännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt! 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs  lagförslaget  för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i 

tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Lagtinget har 

godkänt motiveringen. 

Föreläggs slutligen det i social- och miljöutskottets betänkande ingående  klämförslaget 

för godkännande i enda behandling. Klämmen är godkänd. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

6 Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling  

är avslutad. 

Första behandling 

7 Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna  om 

inkomstbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 2/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010)  

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan också i detta 

ärende förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion. 

Diskussionen är avslutad. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskot-

tet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

För kännedom 

8 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Aruba 

Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

30 november. Godkänt. 

9 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Nederländska Antillerna 

Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 30 november. Godkänt. 

10 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av 

dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 30 november. Godkänt. 

11 Handikappservice 

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 30 november. Godkänt. 

12 Växtskyddsmedel 

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 30 november. Godkänt. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls tisdagen den 17 november 2009 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Ple-

num avslutades kl.13.11).  
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Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 115 
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1 Solpaneler, strykning av anslaget 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 1/2009-2010) 
2 Överlåtelse av fastigheter, ökning av inkomstanslaget 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 2/2009-2010) 
3 Allmänna motiveringen, "Åtgärder beträffande landskapets inkomster" 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 3/2009-2010) 
4 Allmänna avdraget, höjning av anslaget 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 4/2009-2010) 
5 Utbildningsledare inom ÅHS, ändring av kapitelmotiveringen 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 5/2009-2010) 
6 Näringslivets främjande, ändring av kapitelmotiveringen 

Ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion (FM 6/2009-2010) 
7 Projekt mot ungdomsarbetslöshet, ändring av anslag 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 7/2009-2010) 
8 Strategisk plan för utbildningen inom sjukvården och den sociala sektorn, komplettering av 

motiveringen 
Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 8/2009-2010) 

9 Investeringsstöd, höjning av anslag 
Ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion (FM 9/2009-2010) 

10 Vinförsäljning, ändring i motiveringen under rubriken Regional utveckling 
Ltl Anders Erikssons finansmotion(FM 10/2009-2010) 

11 Strukturella förändringar för budget i balans 2012, ändring av allmänna motiveringen 
Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 11/2009-2010) 

12 Reformering av kommunstrukturerna, ändring av allmänna motiveringen 
Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 12/2009-2010) 

13 Äldreomsorg, ändring av allmänna motiveringen 
Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 13/2009-2010) 

14 Framtagande av sammanhållen sjöfartspolitik, ändring av allmänna motiveringen 
Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 14/2009-2010) 

15 Permitteringar, ändring av allmänna motiveringen 
Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 15/2009-2010) 

16 Indragning av tjänst som kommunikationschef, ändring av motiveringen samt sänkning av 
anslag 
Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 16/2009-2010) 

17 Semestervikarier, ändring av motiveringen 
Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 17/2009-2010) 

18 Utvecklingsarbete vid finansavdelningen, sänkning av anslag 
Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 18/2009-2010) 

19 Minskning av fosforutsläpp från fiskodling, ändring av motivering 
Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 19/2009-2010) 

20 Den generella permitteringen på ÅHS utgår, ändring av motiveringarna 
Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 20/2009-2010) 

21 Självfinansiering av Ålands Sjösäkerhetscentrum, sänkning av anslag 
Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 21/2009-2010) 

22 Slopande av fri entré vid landskapets museum, höjning av anslag 
Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 22/2009-2010) 

23 Ingen bolagisering av vägunderhåll, sänkning av anslag 
Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 23/2009-2010) 

24 Föglötunnel, strykning av anslag 
Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 24/2009-2010) 

25 Korrigerad skattegottgörelse, ändring av motivering 
Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 25/2009-2010) 

26 Helikopter för patienttransport, komplettering av motiveringen 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 26/2009-2010) 
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27 Jakt på helgdagar, komplettering av motiveringen 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 27/2009-2010) 

28 Flaggning i Bryssel, komplettering av allmänna motiveringen 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 28/2009-2010) 

29 Lagtingsgruppernas kanslimedel, sänkning av anslag 
Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 29/2009-2010) 

30 Utredning av "Jumbolans", ändring av motiveringen 
Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 30/2009-2010) 

31 Fler fastighetsförsäljningar, ökning av inkomstanslag 
Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 31/2009-2010) 

32 Motprestation för utkomststöd, tillägg till allmänna motiveringen 
Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 32/2009-2010) 

33 Utredning av kortrutter, ändring av motivering 
Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 33/2009-2010) 

34 Kombikatamaran, tillägg till motiveringen 
Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion(FM 34/2009-2010) 

35 Geriatriskt sjukhus, komplettering av motiveringen 
Ltl John Hilanders m.fl. finansmotion (FM 35/2009-2010) 

36 Finansieringsstöd till kommunerna (F), ändring av motiveringen 
Ltl Harry Janssons m.fl. finansmotion (FM 36/2009-2010) 

37 Lån ur penningautomatmedel, sänkning av anslag 
Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 37/2009-2010) 

38 Minskad skattehöjning, det allmänna avdraget, höjning av anslag 
Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 38/2009-2010) 

39 Djurskyddshem i privat regi, ändring av motivering 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 39/2009-2010) 

40 Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, höjning av anslag 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 40/2009-2010) 

41 Mål och åtgärder för social- och miljöavdelningen, ändring av motivering 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 41/2009-2010) 

42 Fredsinstitutets utrymmesbehov, tillägg till motiveringen 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 42/2009-2010) 

43 Öppen rätt till Smedsbölesändaren, tillägg till motiveringen 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 43/2009-2010) 

44 Ålands statistik- och utredningsbyrå, höjning av anslaget 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 44/2009-2010) 

45 Bostadsbidrag, tillägg till motiveringen 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 45/2009-2010) 

46 Skärgårdssamarbete, höjning av anslaget 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 46/2009-2010) 

47 Ingen avgiftshöjning för ÅHS, sänkning av inkomstanslag 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 47/2009-2010) 

48 Stimulans av bostadsbyggandet, tillägg till motiveringen 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 48/2009-2010) 

49 Ekologiskt utvecklingscentrum, tillägg till allmänna motiveringen 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 49/2009-2010) 

50 Golfbana på Jomala gård, ändring av motivering 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 50/2009-2010) 

51 Hissar i flervåningshus, tillägg till motiveringarna och höjning av anslag 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 51/ 2009-2010) 

52 Landskapets finansiering för landbygdens utveckling, minskning av anslag 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 52/2009-2010) 

53 Konsekvenserna av läromedelscentralens avveckling, tillägg till motiveringen 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 53/2009-2010) 

54 Medborgarinstitutet, höjning av anslag 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 54/2009-2010) 

55 Uttag från pensionsfonden, minskning av inkomstanslag 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 55/2009-2010) 

56 Ingen ombyggnad av läromedelscentralen, minskning av anslag 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 56/2009-2010) 

57 United World College, höjning av anslag 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 57/2009-2010) 

58 Sociala bostadsprojekt, tillägg till motivering 
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 58/2009-2010) 

59 Stöd för uppvärmningssystem, sänkning av anslag 
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Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 59/2009-2010) 
60 Utredning av Föglötunnel, sänkning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 60/2009-2010) 
61 Kvalitetshöjning inom turismnäringen, tillägg till motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 61/2009-2010) 
62 Ålands hälso- och sjukvård, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 62/2009-2010) 
63 Nybörjarplatser inom yrkesutbildningen, tillägg till motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 63/2009-2010) 
64 Parlamentariska gruppen för alkohol- och narkotikafrågor, komplettering av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 64/2009-2010) 
65 Sjöfartsutbildningen, komplettering av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 65/2009-2010) 
66 Slopande av arbetsgivaravgifter, komplettering av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 66/2009-2010) 
67 Fortsatt allmänt avdrag, höjning av anslag 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 67/2009-2010) 
68 E-bokläsare för lagtinget, tillägg till motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 68/2009-2010) 
69 Försäljning av hangar, tillägg till motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 69/2009-2010) 
70 Ombyggnad av självstyrelsegården, minskning av anslag 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 70/2009-2010) 
71 Tillägg till motiveringarna för moment 43.01 Kansliavdelningen, allmän förvaltning 

Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 71/2009-2010) 
72 Höjning av dividendinkomster 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 72/2009-2010) 
73 Privatisering av skärgårdstrafiken, ändring av motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 73/2009-2010) 
74 Externt lån för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuséet, ökning av anslaget 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 74/2009-2010) 
75 Permitteringar, tillägg till allmänna motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 75/2009-2010) 
76 Allhallen i Eckerö, minskning av anslag 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 76/2009-2010) 
77 Lantbruksutbildning, ändring av motivering 

Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 77/2009-2010) 
78 Ålands läromedelscentral, höjning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion(FM 78/2009-2010) 
79 Turismens främjande, höjning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 79/2009-2010) 
80 Högskolan på Åland, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 80/2009-2010) 
81 Äldrevården, ändring av motivering 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 81/2009-2010) 
82 Ålands handelskammare, ändring av motivering 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 82/2009-2010) 
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 För kännedom 

Till lagtinget har inlämnats finansmotionerna 1-82/2009-2010. 

1 Solpaneler, strykning av anslaget 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 1/2009-2010) 

2 Överlåtelse av fastigheter, ökning av inkomstanslaget 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 2/2009-2010) 

3 Allmänna motiveringen, "Åtgärder beträffande landskapets inkomster" 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 3/2009-2010) 

4 Allmänna avdraget, höjning av anslaget 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 4/2009-2010) 

5 Utbildningsledare inom ÅHS, ändring av kapitelmotiveringen 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 5/2009-2010) 

6 Näringslivets främjande, ändring av kapitelmotiveringen 

Ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion (FM 6/2009-2010) 

7 Projekt mot ungdomsarbetslöshet, ändring av anslag 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 7/2009-2010) 

8 Strategisk plan för utbildningen inom sjukvården och den sociala sektorn, komplette-

ring av motiveringen 

Ltl Anders Erikssons finansmotion (FM 8/2009-2010) 

9 Investeringsstöd, höjning av anslag 

Ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion (FM 9/2009-2010) 

10 Vinförsäljning, ändring i motiveringen under rubriken Regional utveckling 

Ltl Anders Erikssons finansmotion(FM 10/2009-2010) 

11 Strukturella förändringar för budget i balans 2012, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 11/2009-2010) 

12 Reformering av kommunstrukturerna, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 12/2009-2010) 

13 Äldreomsorg, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 13/2009-2010) 

14 Framtagande av sammanhållen sjöfartspolitik, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 14/2009-2010) 

15 Permitteringar, ändring av allmänna motiveringen 

Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 15/2009-2010) 

16 Indragning av tjänst som kommunikationschef, ändring av motiveringen samt sänk-

ning av anslag 

Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 16/2009-2010) 

17 Semestervikarier, ändring av motiveringen 

Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 17/2009-2010) 

18 Utvecklingsarbete vid finansavdelningen, sänkning av anslag 

Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 18/2009-2010) 

19 Minskning av fosforutsläpp från fiskodling, ändring av motivering 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 19/2009-2010) 

20 Den generella permitteringen på ÅHS utgår, ändring av motiveringarna 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 20/2009-2010) 
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21 Självfinansiering av Ålands Sjösäkerhetscentrum, sänkning av anslag 

Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 21/2009-2010) 

22 Slopande av fri entré vid landskapets museum, höjning av anslag 

Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 22/2009-2010) 

23 Ingen bolagisering av vägunderhåll, sänkning av anslag 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 23/2009-2010) 

24 Föglötunnel, strykning av anslag 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 24/2009-2010) 

25 Korrigerad skattegottgörelse, ändring av motivering 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 25/2009-2010) 

26 Helikopter för patienttransport, komplettering av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 26/2009-2010) 

27 Jakt på helgdagar, komplettering av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 27/2009-2010) 

28 Flaggning i Bryssel, komplettering av allmänna motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 28/2009-2010) 

29 Lagtingsgruppernas kanslimedel, sänkning av anslag 

Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 29/2009-2010) 

30 Utredning av "Jumbolans", ändring av motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 30/2009-2010) 

31 Fler fastighetsförsäljningar, ökning av inkomstanslag 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 31/2009-2010) 

32 Motprestation för utkomststöd, tillägg till allmänna motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 32/2009-2010) 

33 Utredning av kortrutter, ändring av motivering 

Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion (FM 33/2009-2010) 

34 Kombikatamaran, tillägg till motiveringen 

Ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion(FM 34/2009-2010) 

35 Geriatriskt sjukhus, komplettering av motiveringen 

Ltl John Hilanders m.fl. finansmotion (FM 35/2009-2010) 

36 Finansieringsstöd till kommunerna (F), ändring av motiveringen 

Ltl Harry Janssons m.fl. finansmotion (FM 36/2009-2010) 

37 Lån ur penningautomatmedel, sänkning av anslag 

Ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion (FM 37/2009-2010) 

38 Minskad skattehöjning, det allmänna avdraget, höjning av anslag 

Ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion (FM 38/2009-2010) 

39 Djurskyddshem i privat regi, ändring av motivering 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 39/2009-2010) 

40 Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, höjning av anslag 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 40/2009-2010) 

41 Mål och åtgärder för social- och miljöavdelningen, ändring av motivering 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 41/2009-2010) 

42 Fredsinstitutets utrymmesbehov, tillägg till motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 42/2009-2010) 
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43 Öppen rätt till Smedsbölesändaren, tillägg till motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 43/2009-2010) 

44 Ålands statistik- och utredningsbyrå, höjning av anslaget 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 44/2009-2010) 

45 Bostadsbidrag, tillägg till motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 45/2009-2010) 

46 Skärgårdssamarbete, höjning av anslaget 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 46/2009-2010) 

47 Ingen avgiftshöjning för ÅHS, sänkning av inkomstanslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 47/2009-2010) 

48 Stimulans av bostadsbyggandet, tillägg till motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 48/2009-2010) 

49 Ekologiskt utvecklingscentrum, tillägg till allmänna motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 49/2009-2010) 

50 Golfbana på Jomala gård, ändring av motivering 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 50/2009-2010) 

51 Hissar i flervåningshus, tillägg till motiveringarna och höjning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 51/2009-2010) 

52 Landskapets finansiering för landbygdens utveckling, minskning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 52/2009-2010) 

53 Konsekvenserna av läromedelscentralens avveckling, tillägg till motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 53/2009-2010) 

54 Medborgarinstitutet, höjning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 54/2009-2010) 

55 Uttag från pensionsfonden, minskning av inkomstanslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 55/2009-2010) 

56 Ingen ombyggnad av läromedelscentralen, minskning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 56/2009-2010) 

57 United World College, höjning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 57/2009-2010) 

58 Sociala bostadsprojekt, tillägg till motivering 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 58/2009-2010) 

59 Stöd för uppvärmningssystem, sänkning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 59/2009-2010) 

60 Utredning av Föglötunnel, sänkning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 60/2009-2010) 

61 Kvalitetshöjning inom turismnäringen, tillägg till motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 61/2009-2010) 

62 Ålands hälso- och sjukvård, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 62/2009-2010) 

63 Nybörjarplatser inom yrkesutbildningen, tillägg till motiveringen 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 63/2009-2010) 

64 Parlamentariska gruppen för alkohol- och narkotikafrågor, komplettering av motiver-

ingen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 64/2009-2010) 
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65 Sjöfartsutbildningen, komplettering av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 65/2009-2010) 

66 Slopande av arbetsgivaravgifter, komplettering av motiveringen 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion (FM 66/2009-2010) 

67 Fortsatt allmänt avdrag, höjning av anslag 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 67/2009-2010) 

68 E-bokläsare för lagtinget, tillägg till motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 68/2009-2010) 

69 Försäljning av hangar, tillägg till motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 69/2009-2010) 

70 Ombyggnad av självstyrelsegården, minskning av anslag 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 70/2009-2010) 

71 Tillägg till motiveringarna för moment 43.01 Kansliavdelningen, allmän förvaltning 

Carina Aaltonens m.fl. finansmotion (FM 71/2009-2010) 

72 Höjning av dividendinkomster 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 72/2009-2010) 

73 Privatisering av skärgårdstrafiken, ändring av motiveringen 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 73/2009-2010) 

74 Externt lån för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuséet, ökning av anslaget 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 74/2009-2010) 

75 Permitteringar, tillägg till allmänna motiveringen 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 75/2009-2010) 

76 Allhallen i Eckerö, minskning av anslag 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 76/2009-2010) 

77 Lantbruksutbildning, ändring av motivering 

Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion (FM 77/2009-2010) 

78 Ålands läromedelscentral, höjning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion(FM 78/2009-2010) 

79 Turismens främjande, höjning av anslag 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 79/2009-2010) 

80 Högskolan på Åland, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter 

Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 80/2009-2010) 

81 Äldrevården, ändring av motivering 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 81/2009-2010) 

82 Ålands handelskammare, ändring av motivering 

Ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion (FM 82/2009-2010) 

Föredras för remiss 

1 Budget för landskapet Åland 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman!  Det finns skäl att understryka att läget är svårt! Landskapet 

upplever ett inkomstbortfall om 28,6 procent från år 2008 till år 2010. Det 

betyder att en tredjedel av inkomsterna försvinner! 

Det är klart att det krävs tuffa tag, av landskapsregeringen och av lagtinget. 

Vi måste gemensamt hålla ett grepp om utgifterna och arbeta för en hållbar 

ekonomisk utveckling. 

Landskapsregeringens budgetförslag innebär ett trendbrott. Landskapsre-

geringen vill inte plussa på utan i det här läget dra ifrån. Hittills har vi, alla 

politiska partier, med gemensamma krafter sett till att budgetutvecklingen 

varit stadigt ökande. Vi har ökat utgifterna och anställt flera personer i land-

skapets tjänst.  

Nu vill landskapsregeringen vända den trenden. Vi föreslår nedskärningar 

och vi inleder strukturändringar. 

Vi måste anpassa den offentliga kostymen till krympande inkomster. För 

att trygga välfärden på sikt krävs tuffa tag idag. Vi behöver hålla i utgifterna 

så att vi har en hållbar ekonomi att trygga kärnverksamheten, vård, skola, 

omsorg. 

Trots hårda ingrepp i budgeten föreslår landskapsregeringen att vård, sko-

la omsorg ska vara fortsatt prioriterade. Alla sektorer påverkas av budget-

minskningarna men just dessa sektorer i mindre utsträckning.  

Trots hårda nedskärningar månar landskapsregeringen om tillväxten. Ut-

bildningssystemen tryggas, investeringar finns och anpassas till konjunktur-

läget och det finns beredskap att gå in med ytterligare projekt. Med olika pro-

jekt, rådgivning och stödåtgärder gynnar landskapsregeringen näringslivet. 

Även om vi har en svår budgetsituation måste vi på olika sätt medverka till 

att hålla hjulen igång i samhället. Hittills har landskapet varit någorlunda 

förskonat från en djup samhällskris. På våren när vi diskuterade tilläggsbud-

geten sade vi att till hösten kommer krisen att drabba också det åländska 

samhället med full kraft. Nu kan vi konstatera att krisen ännu inte är omfat-

tande men att en stigande arbetslöshet är ett allvarligt tecken. Vid månads-

skiftet oktober, november arbetslösheten uppe i 3,3 procent och ungdomsar-

betslösheten 8, 9 procent. Jämfört med omgivande regioner är siffrorna inte 

höga men de signaler som kommer om varsel och uppsägningar samt med 

kännedom om den eftersläpning som brukar vara gällande för åländsk eko-

nomi, gör att vi har anledning att befara att läget ytterligare förvärras under 

nästa år.  

Det finns också anledning att varna för att landskapets budgetsituation yt-

terligare förvärras, att inkomsterna fortsätter att sjunka eftersom vi ännu inte 

sett att återhämtningen tagit fart. Det betyder att det måste finnas en bered-

skap till ytterligare åtgärder och besparingsförslag.  

Landskapsregeringen följer utvecklingen med månatliga genomgångar 

med AMS, ÅSUB och utbildnings- och näringsavdelningen och bygger upp 

beredskapen att hantera en svår arbetsmarknadssituation genom olika ut-

bildnings- och sysselsättningsprojekt samt andra arbetsmarknadsåtgärder. Vi 

stämmer också av den ekonomiska utvecklingen genom att hålla regelbundna 

träffar med nyckelpersoner inom den ekonomiska branschen bl.a. i bankvärl-

den.  

Budgetprocessen har inte varit lätt, många personer kommer att påverkas, 

direkt och indirekt. Den landskapsanställda personalen gör en enorm insats 



  

  121 

för att upprätthålla en god service till medborgarna. Samtidigt innebär spar-

kraven att arbetet blir mer stressigt, kraven ökar och en del av våra anställda 

blir direkt berörda genom att vissa verksamheter minskar eller till och med 

utgår. Servicen till medborgarna kommer att påverkas och i vissa fall minska 

eller utgå. Alla kommer att få delta i besparingarna, det gäller alla anställda, 

kommunerna och medborgarna, det är inte lätt att fatta sådana beslut och det 

kommer inte heller att bli lätt att verkställa de förslag som förs fram i budge-

ten.  

Samtidigt är landskapsregeringen beredda att ta det ansvaret trots hårda 

ord och kritik från alla håll måste det finnas ett fast grepp om ekonomin för 

att, återigen, trygga välfärd och tillväxt på sikt. 

Fokus blir helt naturligt inställt på det ekonomiska läget och inbesparings-

alternativ. Men landskapsregeringen vill utveckla och jobbar på olika plan 

med att utveckla samhället och den egna organisationen.  

I de allmänna motiveringarna är områdena självstyrelse, hållbar utveck-

ling, jämställdhet och integration övergripande frågor som genomsyrar alla 

politikområden. 

Inom avsnittet självstyrelseutvecklingen anger landskapsregeringen olika 

riktningar inom de viktigaste områdena. En revision av självstyrelselagen ska 

inledas och arbete utföras dels i en parlamentariskt tillsatt kommitté och dels 

genom fortsatta förhandlingar med landets regering om behoven av en revi-

sion. Det ekonomiska systemets utveckling och behoven av reformer finns 

med i diskussionerna med landets regering. Det ska också vara föremål för 

diskussion i lagtinget.    

Svenska språkets ställning inom statsförvaltningen har drastiskt försäm-

rats och det krävs särskilda åtgärder från landets regering i form av extra re-

surser för tolk och översättningstjänster. Demilitariseringen och neutralise-

ringen ska garanteras i förhållande till nya säkerhetspolitiska förändringar i 

omvärlden bland annat kommer ett seminarium att hållas under året och en 

långsiktig strategi ska utarbetas tillsammans med lagtinget. 

Landskapsregeringen fortsätter att arbeta för att hållbar utveckling och 

jämställdhet ska genomsyra beslutsfattandet. Ökad kunskap inom förvalt-

ningen och i samhället ger beslutsfattare, tjänstemän och enskilda människor 

bättre förutsättningar att fatta beslut och göra val med hållbarhetstanken 

som grund och med ett medvetande om genusperspektivet. I arbetet är målet 

en bred kunskap hos förvaltning och förändring av attityder allmänt i sam-

hället.   

Många nya ålänningar har flyttat till landskapet under senaste åren. Det 

ger landskapet ett viktigt tillskott till befolkningen, till arbetslivet, till kultur-

livet och den sociala gemenskapen. Nya medborgare från många delar av 

världen berikar samhället och ställer samtidigt krav på att samhället uppehål-

ler en god integrationspolitik. Inom flera delar av budgeten föreslås åtgärder 

för att främja nya medborgares integrationsprocess i samhället.  

Lagtingsledamöter! Det är alltid en omfattande process att utarbeta en 

budget. Det ekonomiska läget har inte underlättat arbetet. Alla de som invol-

verats i arbetet har gjort ett stort arbete och därför vill jag tacka tjänstemän, 

kollegor och våra lagtingsgrupper som medverkat till att sy ihop budgeten för 

år 2010. 

Som sagt det är ett tufft arbete att få ekonomin att gå ihop framöver. Land-

skapsregeringen är beredd att ta det ansvaret och vi hoppas att också lagting-
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et på ett kreativt sätt väljer att medverka i det arbetet och ge oss ett stabilt 

mandat att gå vidare med efterföljande svåra beslut. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag reagerade på när lantrådet så att alla partier har "spätt 

på", det tycker jag inte stämmer. Från Ålands framtids sida har vi alltid 

försökt hålla igen. Redan 2003 lade vi motioner om att man skulle gå 

igenom landskapets verksamhet och koncentrera sig på kärnverksamhe-

ter. Det är formuleringar som vi nu ser att finns i allmänna motivering-

arna. Det där att alla partier har spätt på, det stämmer inte riktigt. 

Det som lantrådet sade att man har månat om tillväxten och stöden ut 

i näringslivet, tycker jag inte heller stämmer. Det är bara att titta i bud-

geten och se att stöden där minskar med 40,2 procent. Det är en felaktig 

konjunkturpolitik, tycker jag 

Till sist vill jag uttala min tillfredsställelse över det som lantrådet sade 

om svenska språket. När vi tog upp den här problematiken i början, fick 

vi ofta höra att det är skrämselpropaganda. Nu är också övriga med på 

detta och det känns bra. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Man kan ju bara titta på den utvecklingskurva vi har haft när 

det gäller den ekonomiska utvecklingen och främst utgifterna. Kurvan 

har varit stadigt ökande, om man går tillbaks till -90-talet så har det va-

rit en stadig ökning uppåt med några års mellanrum när det har planat 

ut. Men det har ändå varit en stadig ökning.  

Alla partier i lagtinget har i olika sammanhang också lagt, även om 

man inte har suttit i landskapsregeringen och medverkat, många både 

hemställningsmotioner och finansmotioner som har syftat till att öka ut 

budgeten. Det är ohjälpligt så. Nu behöver vi också ta ett gemensamt an-

svar för att se till att vända den här trenden och verkligen få trendbrottet 

så att vi också ska ha ekonomi långsiktigt, att trygga välfärden på sikt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sista om gemensamt ansvar håller jag helt och hållet 

med. Vi kommer nog att ta vårt ansvar. Jag tycker att lantrådets utta-

lande från första början inte stämde. Det är riktigt att det har varit en 

stadig ökning hela tiden, en ganska ansvarslös ökning av utgifterna. Det 

är ingen skugga som ska falla över lantrådet. Det är någonting som har 

pågått länge. Vi har åtminstone ifrån Ålands framtids sida lagt motio-

ner, det kan man gå tillbaka och titta, som hela tiden har försökt dra ner 

på kostnaderna mera än vad kostnaderna har ökat. Sedan är det en an-

nan sak att man också försöker stimulera för att få fart på näringslivet. 

Det handlar om att gasa och bromsa. När det gäller helheten, åtminsto-

ne ifrån vår sida, så tycker jag inte det stämmer som lantrådet säger. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Det var mycket kloka ord som sades. Det var viktigt 

att få höra vilka principer som regeringen fäster stor vikt vid i det här 

budgetarbetet. Jag fäste mig bl a vid hållbarhetsbegreppet som har varit 
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ett honnörsord för den här regeringen. Man kan idag läsa att Håkan 

Kulves, som har jobbat 30 år med naturvård i landskapet tjänst, skriver 

att förslaget med en golfbana i Stornäset verkligen inte är hållbart. En-

ligt skogsbruksbyrån är det en plats där Åland bedriver s.k. ett hållbart 

skogsbruk. Hur går det här egentligen ihop lantrådet? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Hållbarhetsbegreppet ska genomsyra allt beslutsfattande. Det 

betyder att vi tillämpar en sådan metod att man väger in den ekonomis-

ka, sociala och ekologiska aspekten i beslutsfattandet. Det finns en kon-

sekvensbedömningsmodell som man använder vid beslutsfattandet. 

Också det här projektet kommer att vara föremål för en konsekvensana-

lys när man går vidare och tittar på de olika aspekterna i det här projek-

tet. Det landskapsregeringen säger i budgeten är att man har beredskap, 

om det finns privata intressen som vill bygga en golfbana, att dels bistå 

med det som lagtinget har sagt 30 procent i stöd, men också med mar-

ker. Det kommer också att tas hänsyn till de olika natur- och kulturin-

tressena också i det här området. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack så mycket! Jag förstod inte riktigt om regeringen redan hade gjort 

hållbarhetsanalysen och vägt in de olika elementen eller om det ska gö-

ras? Nu står det rakt av att man tydligen redan har beslutat att man stäl-

ler de här markerna till förfogande, om det finns privata intressen. Det 

skulle vara viktigt med ett klargörande där. 

En direkt fråga, anser lantrådet att det bedrivs hållbart skogsbruk på 

det här området? Eller är det inte hållbart? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag förstod inte riktigt frågan. Hållbart skogsbruk på just det 

här området, landskapet har förvaltat marken och skött marken ganska 

väl, vad jag har förstått. Jag förstod inte riktigt frågeställningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Tack för ett koncist budgetanförande. Alla har varit 

med och att ökat budgeten genom åren. Men det har varit olika inställ-

ningar till att spara och till att vara kostnadseffektiv. Det må man samti-

digt konstatera. 

Vi har ett exceptionellt slag mot klumpsummeekonomin, som styrs av 

självstyrelselagen. Det syns särskilt tydligt i årets budget där bl a resul-

tatförsämringen, trots landskapsregeringens ansträngningar, är 38,8 

miljoner enligt bilaga 3 i budgeten. Jag vill nu gärna höra lantrådets 

kommentar till klumpsummesystemets nackdelar och dessa nackdelars 

beständighet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Klumpsumman måste man se över flera års sikt, så är det. Un-

der goda år har landskapet haft möjlighet att lägga på hög. Landskaps-

regeringen har haft möjligt att lägga undan pengar för den konjunktur-
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nedgång som vi nu upplever. Det är också så som man har agerat. Det 

finns en utjämningsfond där pengar uttryckligen är undansatt. Man har 

haft den här vetskapen om att klumpsummesystemet är konjunktur-

svängande, det följer alltså ekonomin i Finland. När ekonomin i Finland 

går ner och landet tvingas att låna till sina utgifter, då minskar ofta in-

komsterna och beräkningsgrunderna för klumpsumman. Det är situa-

tionen. Om man sedan vidareutveckla det till att förändra systemet så 

skulle vi ju ändå uppleva en lågkonjunktur i det här skedet, även om vi 

också skulle ha egen behörighet när det gäller beskattningsområdet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan inte annat än uppfatta lantrådets svar som sådant 

att det går upp och ner. Det blir närmast ett nollsummespel. Den ned-

gång som staten har i sina inkomster nu, den kommer att bytas av en 

motsvarande uppgång så att vi kommer att få tillbaka de pengar vi nu 

har förlorat. Är det så jag ska uppfatta lantrådets uppfattning om vår 

kommande ekonomi de närmaste åren? Att staten kommer att fylla vår 

börs fullt ut igen? Min fråga gällde faktiskt om den här långsiktigheten i 

klumpsummesystemet, när staten nu har insett att man måste krympa 

sin kostym. Då måste vi här göra bedömningen hur mycket kommer sta-

ten att krympa sin kostym. När vi har klumpsummesystemet så måste vi 

anpassa oss till den krympningen. Lantrådet gav intrycket att det inte 

kommer att behövas dess mera. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! För det första fungerar det på det sättet, nu är landet beroende 

av upplåning för att kunna sköta sina åtaganden. Man kommer också att 

betala tillbaka lånen. Man kommer att behöva ta in de i inkomsterna på 

ett eller annat sätt via skattemedel. Då ökar landet Finland sina inkoms-

ter, vilket innebär att också klumpsumman ökar. Så är mekaniken i det 

här. Samtidigt har landet Finland redan gått in och gjort radikala struk-

turändringar i sin offentliga ekonomi. Det är gjort för flera år sedan. Det 

landskapsregeringen har anledning att göra, det som landskapsreger-

ingen nu också föreslår, det är att vi också gör motsvarande struktur-

ändringar och gör krympningar av våra offentliga utgifter. Det bör vi 

göra oberoende av klumpsummesystemet. Vi måste ändå se till att vi har 

ekonomin någorlunda i balans i framtiden för att kunna trygga välfär-

den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Lantrådet nämnde integrationsarbete som är en viktig del i 

budgeten. Jag förundrade mig över att man har väntat så här länge in-

nan man nu föreslår åtgärder. Jag skulle vilja fråga varför man har låtit 

det gå flera år innan man nu kommer med förslag om hur man ska jobba 

med integrationsfrågor? 

Jag skulle också vilja veta vem som ska utföra det här viktiga arbetet 

och hur det hänger ihop? Fokus har ju väldigt mycket legat på undervis-

ningen i svenska för inflyttade, en service som Medis upprätthållit. I da-
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gens tidning påtalar lärarna vid Medis vikten av att det finns material att 

tillgå som man har fått via t ex läromedelscentralen. Här finns det en lo-

gik som jag inte förstår. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen har ju inte väntat. Vi har under de två år 

vi suttit i regeringsställning jobbat med de här frågorna. Vi har haft ett 

omfattande, kostsamt valideringsprojekt. Vi har haft en särskild anställd 

som har utarbetat ett underlag för att vi ska gå vidare med ett ESF-

projekt inom landskapet som syftar till samordning. Det projektet är 

klart och vi går vidare med det. Vi har också beviljat ESF-medel till Me-

dis, ett jättestort integrationsprojekt. Vi lägger medel via utbildningen 

på flera nivåer, grundskolan, gymnasiet och Folkhögskola för olika kur-

ser i svenska. Det finns olika åtgärder som landskapsregeringen redan 

har jobbat med. Nu tar vi ytterligare steg vidare i den processen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Visst är det viktigt med projekt. Men var är de långsiktiga hållbara 

strukturerna för det här arbetet? Jag tycker inte de finns där överhuvud-

taget. Var finns hela diskussionen kring arbetsmarknaden och arbets-

marknadens behov av inflyttade människor? Var finns förslagen till lag-

stiftning som är så nödvändig? Och var finns det omtalade och viktiga 

medborgarkontoret, som ska vara den första luckan, som man får kom-

ma till, med information på olika språk? Allt det här ser vi väldigt lite av 

ute i samhället. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag hoppas att ltl Gunell har läst de allmänna motiveringarna 

och också innehållet under olika moment. Då tror jag också att ltl Gunell 

kan läsa ut var det här finns. Det finns på arbetsmarknadsbyrån, AMS, 

det finns på Medis, det finns i vårt eget projekt. Alla de här åtgärderna 

jobbar vi med, det som ltl Gunell efterfrågar. Lagstiftningen är proble-

matisk. Den har vi vänt och vridit på, det kommer vi att fortsätta med 

därför att problemet är en väldig snårig lagstiftning med delad behörig-

het. Det är inte alldeles enkelt med en egen lag. Men vi fortsätter att 

vända och vrida på den frågan. Frågan är inte borta ur agendan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Under våren när landskapsregeringen presenterade tilläggs-

budgeten sade jag för landskapsregeringens del att den som har en förmåga 

att anpassa sig till en ny verklighet kommer att vara framgångsrik. Det tycker 

jag är viktigt och det här är Ålands styrka. Jag säger det igen för att jag vill 

härifrån koppla denna budgetdebatt och detta budgetförslag till den tilläggs-

budget vi gav då. Kopplingen är klar, vi angav då det som vi nu gör. Vi måste 

minska den offentliga sektorn för att skapa en hållbar offentlig ekonomi på 

sikt.  

Jag tror att begreppet att kunna anpassa sig inte bara är någonting som 

den offentliga sektorn gör i samband med konjunkturvariationer. Jag tror 

också att vårt småskaliga näringsliv till stora delar har samma förmåga. Det 
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är ett av de element som bidrar till att vårt näringsliv än så länge har klarat 

sig ganska bra. Det är absolut en styrka att vi fortfarande har en arbetslöshet 

som är betydligt lägre än vad omgivningen kan visa upp. 

De utmaningar vi har framöver, efter att det offentliga tar ett grepp över 

ekonomin, är att skapa tillväxt i näringslivet, i samhället, stävja arbetslöshe-

ten och hålla den på en låg nivå. 

Jag anser att landskapsregeringens främsta uppgift är att fokusera på till-

växt, förutsättningar för näringslivet och att hålla nere arbetslösheten. Det är 

ett löfte från min sida att så kommer vi att agera. 

Den offentliga ekonomin, jag anser att vi har lagt grunden för den hållbar-

het som vi eftersträvar i och med tilläggsbudgeten i våras. Den här budgeten 

stakar ut utgiftssidan och inkomstsidan för två år framöver, förutom nästa år. 

Greppet är klart och fast. Om det inte sker några stora ytterligare omvälv-

ningar i de globala konjunkturerna så kommer landskapet att kunna hantera 

situationen så att vi efter lågkonjunkturen, när det svänger uppåt igen, kom-

mer vi att stå starka. 

Angående den globala ekonomin och utvecklingen av den och finanskrisen, 

så 80 procent av de ekonomiskt kunniga aktörerna anser att vi nu har passe-

rat den värsta lågkonjunkturens botten. Vi kommer att gå mot en ökande till-

växt igen. Fortfarande finns det cirka 20 procent av bedömarna som anser att 

det finns risker i situationen ännu. Sammantaget kan man bedöma det som 

att man ändå ser ljuset i tunneln. 

Frågetecken finns ändå gällande de stora stimulanspaket som har sjösatts 

omkring oss i omvärlden, i Amerika, Europa och överallt. Hur blir effekterna 

när stimulanspaketen tar slut? Hur mycket av den svängning som nu sker är 

beroende av dessa stimulanspaket? Hur mycket är ett led i en normal kon-

junktursvängning? Men som sagt, de flesta bedömare tror att botten är det 

nådd och konjunkturen svänger uppåt. 

Däremot kan vi inte vara säkra på, eller snarare kan man säga att vi tror 

scenario blir att den finländska ekonomin, som har koppling till oss via 

klumpsummesystemet, kommer att komma i konjunktursvängningen något 

på efterkälken. Finland har en sådan struktur i sin exportindustri att dessvär-

re kommer vändningen att komma något senare. Det kommer antagligen att 

ta många år innan ekonomin är tillbaks i det läget det befann sig i när hög-

konjunkturen var som mest livlig. 

Kopplingen till oss, via klumpsumman, blir då den att det tar stort antal år 

innan vi har samma intäktsnivåer som vi hade 2008. 

I detta skede avser jag att visa ett antal bilder som beskriver i siffror och 

diagram i den ekonomiska situationen vi befinner oss i. Lite om hur det var 

tidigare och hur vi tror att utvecklingen kommer att bli. 
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Detta diagram visar den krassa verkligheten, hur inkomstutvecklingen har 

varit under åren 2008, 2009 och förväntningarna 2010. 

Lantrådet nämnde procentsatsen här tidigare. Vi förväntar oss inkomster 

om ca 240 miljoner euro för år 2010, medan situationen var något annorlun-

da 2008 med inkomster om 310 miljoner euro. Nästan 70 miljoner lägre in-

komster för 2010 i förhållande till 2008. Medan tappet var 40 miljoner från 

2008 till 2009. Sammantaget 110 miljoner bort! 

Utgiftsutvecklingen sjunker också givetvis i och med det som vi sade i 

tilläggsbudgeten för 2009 i våras plus det arbete som utförs. Utgifterna är 321 

miljoner 2008. Nu är utgifterna 286 miljoner inför nästa år. 

Ärade ledamöter! Ni kanske kan notera att under brinnande högkonjunk-

tur, om vi kallar det så 2008, var utgifterna för landskapet 321 miljoner me-

dan intäkterna var 310 miljoner. Ett glapp på 10-11 miljoner euro under brin-

nande högkonjunktur. 

För att visa det som har diskuterats en hel del och som jag uppfattar att lag-

tinget tog beslut om, att värna vård, omsorg och utbildning i budgeteringen 

och i verksamheter som det offentliga står för. 

 

 

Det här diagrammet visar den relativa kostnadsutvecklingen, en relativ del 

av utgifterna där Ålands hälso- och sjukvård får en relativt sett större andel 

av utgiftskakan för år 2010. Motsvarande finns för utbildningssektorn, me-

dan andra sektorer får minska sin relativa utgiftsdel. Helt i enlighet med 

landskapsregeringens löften och det som lagtinget har beslutat om. 
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Utgiftsutvecklingen 2008 - 2010
(exkl. överföringar mellan budgetår och utjämningsfonden)

Övriga utgifter 1 050 000 946 000 600 000

Lån och övriga finansinvesteringsutgifter 13 181 000 6 576 000 4 296 000

Investeringsutgifter 29 079 000 22 312 000 22 997 000

Överföringsutgifter 106 427 000 103 236 000 88 174 000

Konsumtionsutgifter 171 921 000 175 197 000 170 172 000

År 2008 År 2009 År 2010

     Sammanlagt                                                                 321 658 000                                  308 267 000                                  286 239 000
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Inkomstutvecklingen 2008 - 2010
(exkl. överföringar mellan budgetår och utjämningsfonden)

Verksamhetsinkomster 56 075 000 58 207 000 51 758 000

Övriga finansiella inkomster 24 147 000 24 854 000 19 205 000

Skattegottgörelse 24 197 000 24 033 000 3 000 000

Avräkningsbelopp 205 900 000 164 486 000 167 300 000

År 2008 År 2009 År 2010

     Sammanlagt                                      310 319 000                                         271 580 000                                        241 263 000
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Personalutvecklingen, diagrammet visar utvecklingen ända från -95. En 

kraftig utveckling ända till millennieskiftet och just därefter då vi hade senas-

te lilla kris och då personalutvecklingen bröts i någon mån för att sedan kraf-

tigt börja växa igen under de första åren närmast 2000-talet, för att toppa på 

1878 personer. För att sjunka i enlighet med den ritade linjen till cirka 1870 

för att sedan i enlighet med de åtgärder som beskrivs i budgetförslaget gäl-

lande strukturella förändringar, där sådana sektorer som Guttorp och Natur-

bruksskolan kommer in. Det leder till en minskning av personalstyrkan, en-

ligt våra beräkningar, till år 2012 på cirka 1708 personer. 

Detta ska vi förstås försöka genomföra så långt det bara är möjligt via na-

turlig avgång, via omflyttningar av personal i den mån det är möjligt. Men i 

någon situation kan det här leda till att någon kanske inte har sitt arbete kvar. 

Personalförsörjningsplanen har i första skedet väldigt mycket tagit fasta på 

arbetet som krävs för det här. Sedan kommer vi att komma i en situation efter 

något år då detta arbete ändå kommer att behöva fokusera mera på rekryte-

ring för att bibehålla kompetent personal, till de delar vi väljer att ha personal 

kvar att utföra arbete och producera service. Men en minskning av persona-

len i enlighet med det här kan vi förvänta oss fram till år 2012. Då kommer vi 

att ha genomfört det som utlovades och sades i samband med tilläggsbudge-

ten med minskning av personalen på över 100 personer. Till detta bör sägas 

att till viss del är det här också siffror som beror på bolagisering, närmast av 

viss verksamhet inom trafiken. Då är detta kostnadsfört på ett annat sätt. 

Men det är frågan om en minskning i storleksordningen 120-130 personer 

netto. 

Strukturella åtgärder, den förväntade personalminskningen beror på detta. 

Var och en har kunnat läsa budgetförslaget, alltihop finns där. 

Naturbruksutbildning ändras radikalt, den tas bort. Vi kommer att genom-

föra en gymnasialstadiereform. Det tycks finnas en bred överenskommelse i 

lagtinget om hur den ska se ut. 

Fiskodlingsverksamheten i Guttorp ändrar radikalt, den privatiseras. Av-

bytarverksamheten blir mera begränsad. Vi genomför en förvaltningsreform 

av allmänna förvaltningen. Av det arbetet återstår mycket, men det är igång-

satt.  

Vi avser att konkurrensutsätta två frigående vajerfärjor, sjötrafikens tek-

niska underhåll, vägdistrikt, bolagisering av Möckelöområdet.  

Personalutvecklingen 1995 - 2012
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Vi avser också att i samarbete med kommunförbundet och därigenom i 

kommunerna att se över den lagstiftning som finns i kontaktytan mellan 

landskapet och kommunerna för att se om där kan finnas element till kost-

nadsinbesparingar. 

Vi har en organisationsreform av ÅHS.  

TV-avgifterna ska täcka upphovsrättskostnader.  

Vi avser, förutom att vi minskar ramen för miljö- och hälsoskyddsmyndig-

heten, att se över den lagstiftningen som leder till de kostnader som finns 

inom det området. 

Stimulansåtgärder, underbalansering av budgeten är en stimulansåtgärd. 

Som alla kan läsa i budgetförslaget är den inte i balans nästa år, inte 2011, 

inte 2012. Förhoppningsvis är budgeten i balans 2013. Det finns en god möj-

lighet att så kommer att ske.  

Vi kommer att använda oss utjämningsfonden och genomföra en likvidi-

tetsfinansiering därutöver. 

Skatteåtgärder, där finns det element som ändå inte är en stimulansåtgärd. 

Det allmänna avdraget påverkar individens ekonomi negativt. Vår målsätt-

ning då vi började sätta ihop budgetförslaget var att den offentliga ekonomins 

problem, så lite som möjligt, ska överföras på individen. Till stora delar har vi 

lyckas med det här. Allmänna avdraget är förstås inte någonting som är i den 

här riktningen. De andra avdragsformerna, som tas på rikshåll via blankett-

lagstiftningen i enlighet med ett aktivt val från vår sida, kommer att införas 

också i beskattningen för ålänningar. Det kommer att påverka beskattningen 

i gynnsam riktning ändå för många grupper. Det kommer jag att visa på i näs-

ta bild. Sammantaget kommer de allra flesta ändå att få en bättre situation än 

tidigare. 

Vi bibehåller förmånerna för individen för övrigt. Kanske man kan tycka 

att det inte är ett aktivt ställningstagande eftersom det är någonting som har 

funnits förut. Vi ska komma ihåg att vi har högre barnbidrag än vad man har 

på rikshåll. Här jämförs ofta situationen med vad man har på rikshåll. Vi har 

högre barnbidrag, vi har högre reseavdrag. Vi har ett sjukdomskostnadsav-

drag som inte finns på rikshåll. Allt detta gynnar individen. Det bibehåller vi 

också i den här besvärliga situationen. 

Höga investeringsnivåer till och med ännu högre än året förut. Det är abso-

lut en viktig stimulansåtgärd för det åländska samhället. Byggsektorn har sto-

ra ringverkningar lokalt, precis här ute på gatorna, och påverkar individernas 

försäljningsmöjligheter väldigt starkt. Investeringar är också nödvändiga för 

att bygga samhället framöver på ett bra sätt. 

Flera ungdomar har beretts plats i gymnasialstadiet, en oerhört viktig sak 

för att stävja en kommande ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet överhu-

vudtaget. Det är viktigt att försöka få ungdomarna med i utbildningssystemet. 

Det här kommer vicelantrådet att berätta mera om. 

Vi förbereder utbildningsinsatser och sysselsättningsfrämjande åtgärder i 

företagen. Möjligen med utnyttjande av socialfonds medel och på andra sätt. 

Ursäkta, jag har inte satt fram den bilden ännu men det har jag beskrivit i 

presentationen. 

Skatteåtgärder, vad betyder det här för personer att vi tar bort de allmänna 

avdraget inför en höjning av grundavdraget och inför arbetsinkomstavdrag 

via blankettlagstiftning?  
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Det här betyder att en medelinkomsttagare med lönen 38 000 euro får en 

förändring av skatteprocenten en minskning med 1,06 procent. Det betyder 

92 euro mer i plånboken per år.  

En höginkomsttagare, en person som tjänar 58 000 euro per år, får fortfa-

rande en peng i plånboken av de här åtgärderna, 53 euro. Kanske inte särde-

les mycket kan tyckas, men i varje fall. 

En låginkomsttagare, en student som vi har tagit som ett räkneexempel, 

som studerar nio månader med studiepenning och sommarjobbar tre måna-

der kommer att få en skattesänkning på 29 procent, 136 euro mera i plånbo-

ken. 

Kommunernas intäkter, landskapet har givetvis ett ansvar för hela den of-

fentliga sektorn. Det som lagtinget lagstiftar, det som kommunerna ska utfö-

ra, serviceproduktionen som vi vill att ska utföras och som vi finansierar. 

 

 

Den här kurvan visar sammantaget vilka inkomster kommunerna har via 

landskapsandelarna, via skatter. Det här är givetvis prognosen för 2010. Här 

finns också inbakat det beslut som lagtinget har tagit gällande samfundsskat-

teförändringen. Här finns också inbakat att landskapsandelarna inte ska in-

dexjusteras, som vi föreslår. Här kan man konstatera sett från 2008 till 2010 

så ökar kommunernas intäkter med 4,5 procent. Medan vi förut här nämnde 

en siffra för landskapets del som var något helt annat.  

I den situationen, hösten år 2007, när lagtinget gick in för landskapsan-

delsreformen var situationen så att landskapet hade höga intäkter, bra eko-

nomisk situation och kommunerna hade det betydligt sämre. Då skedde det 

en balansering av finansieringen av den offentliga sektorn. I det här läget an-

ser vi att det är befogat att en balansering sker åt andra hållet. Därutöver kan 

utläsas i det här diagrammet i text några andra element som påverkar den 

kommunala ekonomin. Det som vi har föreslagit i negativ riktning och vissa 

andra i positiv riktning. 

Sedan har jag några bilder på de tabeller som också finns i budgetförslaget, 

om förväntade inkomster och utgifter åren 2009-2012.  
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Det mest dramatiska här torde vara flitpengen, skattegottgörelsens drama-

tiska dropp från 24 miljoner till 3 miljoner euro. Detta belopp är dock icke 

ännu fastställt av Ålands delegationen. Men det är den ungefärliga nivån på 

vad det faktiska resultatet för beskattningen för 2008 kommer att vara. 

Vi budgeterar skattegottgörelsen två år senare, det faktiska resultatet 2008 

kommer i budgetförslaget 2010. 

Här finns olika saker som påverkar detta. Ålänningarna har höga kapital-

inkomster. Man kan till och med hävda att den offentliga sektorn för Åland 

gick in i lågkonjunkturen i ett tidigt skede, eftersom vi på denna intäktspost 

tappar en hel del pengar på grund av att vi har den aspekten i vårt ekonomis-

ka system. 

Här finns några extraordinära åtgärder som vissa stora företag har gjort 

som påverkar det här. Vi tror dock ändå att siffrorna kommer att bli bättre för 

sedan kommande år. 

Relativt sett torde den åländska ekonomin just nu ändå gå bättre än den 

finländska. Skattegottgörelsen är ju ett relationsförhållande mellan den fins-

ka och den åländska ekonomin. Den här tabellen finns också i budgeten. Den 

visar utgifternas fördelning och hur vi tror att de ska fördelas under åren 

framöver. Här vill jag påpeka det som vi säger i budgetsförslaget, vi har inte 

ännu exakt i siffror konstaterat de här tabellerna för de utgiftsminskningar 

som finns till exempel vad gäller Guttorp och Naturbruksskolan. De finns inte 

medräknade här ännu eftersom vi inte exakt vet tidsaxelns påverkan i den 

processen. 

Det finns då möjligheter till utgiftsminskningar från 2011 och 2012 ännu 

till de delarna. 

Den ungefärliga påverkan på personalstyrka hade vi redan kunnat beräk-

na. 

Isolerat och ackumulerat underskott fram till 2012, där utjämningsfondens 

inverkan finns med, ser vi ett ackumulerat underskott på minus 116 miljoner 

2012. Goda möjligheter till att budgeten ska vara i balans 2013 finns dock. 

Denna graf visar på utgiftsutvecklingen 2005-2012. 

År 2009 År 2010 År 2011 År 2012

Inkomster

Avräkningsbelopp, förskott 170 019 000 167 300 000 174 000 000 182 000 000

Avräkningsbelopp, reglering -5 533 000

Skattegottgörelse 24 033 000 3 000 000 11 000 000 11 000 000

Övriga finansiella inkomster 24 854 000 19 205 000 19 000 000 19 000 000

Verksamhetsinkomster 58 207 000 51 758 000 46 500 000 47 000 000

Sammanlagt inkomster 271 580 000 241 263 000 250 500 000 259 000 000

Överföring från utjämningsfonden 20 000 000 15 000 000 11 733 000

Inkomster totalt 271 580 000 261 263 000 265 500 000 270 733 000

Tabell 2: Förväntad inkomst- och utgiftsutveckling 2009 - 2012
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En del av de problem vi har just nu beror på den kraftiga expansionen från 

2005-2008. Utgifterna ökade från 250 miljoner till 320 miljoner som jag vi-

sade i diagrammen tidigare. 

Det budgetarbetet, som landskapsregeringen gjorde för ett år sedan när vi 

lade grundbudgeten 2009, i kombination med resurs- och behovsplanen led-

de till, i enlighet med det röda strecket, att utgifterna planade ut. Då såg vi att 

det var nödvändigt. Nu står vi inför en annan verklighet, vi minskar utgifter-

na betydligt. Jag hävdar ändå att en del av de problem som vi står inför i dag 

var den kraftiga expansionen från 2005-2008. 

Den här jämförelsen visar, som det står i texten under diagrammet att om 

vi inte skulle ha gjort någonting, om vi skulle ha valt att följa resurs- och be-

hovsplanen, vilket redan det var en utplaning av utgifterna, så hade vi haft ett 

ackumulerat underskott på 197 miljoner euro som jämförande siffra till 69 

miljoner euro. Då hade vi tvingats gå till någon bank och låna cirka 130 mil-

joner euro. Då hade resurs- och behovsplanen planat ut utgifterna. Hade vi 

följt den tidigare utstakade linjen så hade i lånebehovet blivit något helt an-

nat. 

Detta är ett annat sätt att visa på budgetläget, de röda staplarna pratar för 

sig själv. 

Utgiftsutvecklingen 2005 - 2012   
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Det viktiga är ändå att utvecklingen år 2012 är på väg åt rätt håll. Vi måste 

få budgeten i balans. 

Det här är siffror och diagram om den ekonomiska situationen. Land-

skapsregeringen och jag har tagit del av de finansmotioner som har lämnats 

in för behandling. Till stora delar får man säga att det helt uppenbart finns ett 

ansvar hos lagtingspartierna att ta grepp om den offentliga ekonomin. Med 

vissa avvikelser får man väl ändå säga. Det finns ett parti som väljer att fort-

farande följa den kraftiga expansionen som förekom 2005-2008. Men till sto-

ra delar tycker jag att finansmotionerna motsvarar lagtingets beslut i tilläggs-

budgeten våren 2009 och den linje som lagtinget anser att landskapsreger-

ingen skulle följa. 

Framöver kommer jag givetvis att delta i debatten på detaljnivå och också 

presentera mina enskilda ansvarsområden mera. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det finns åtskilligt att kommentera i finansministerns an-

förande, särskilt till de delar han försöker skylla på tidigare politiker att 

vi är i den situation som vi är. Det är nu den här inkomstnedgången har 

kommit. Det är nu vi måste vidta de åtgärder som vi inte har vetat om 

förut att vi tvingas till med klumpsummesystemet. Det finns orsak att 

kommentera mycket. Men jag ska hålla mig till huvudfokus som fi-

nansministern inledde med och det var att hålla nere arbetslösheten, 

som för ungdomarna redan är uppe i nio procent. Min frågeställning är, 

inom vilken annan profession än byggnadssektorn visar landskapsreger-

ingen med det här budgetförslaget att man avser att uppehålla syssel-

sättningen? Man drar in medel från konsumtionen. Näringspolitiken är i 

stort sett osynlig. Sjöfartspolitiken, utvecklingen av sjöfarten, är obefint-

lig. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kommer i den här repliken att fokusera på sjöfarten. 

Sedan kommer näringsansvariga att prata mer om den övriga närings-

politiken.  

Budgetutfall 1994 - 2012 
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Landskapsregeringen har gjort ett intensivt politiskt arbete tillsam-

mans med rederierna och rederiorganisationerna. Vi har den situatio-

nen att riksdagen står inför att fatta beslut om en tonnageskatt för frakt-

rederierna, vilket på lång sikt skapar bättre verksamhetsförutsättningar 

för fraktsjöfarten. 

Vi kommer att genomföra en klusterutredning av den åländska sjöfar-

ten. Det arbetet är igångsatt och i enlighet med de diskussioner vi fört 

med näringen här på Åland. Jag tror att ltl Jansson själv har deltagit i 

det arbete. Med det som grund ska vi ta stegen för att utveckla sjöfarten 

vidare. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack för fokuseringen på sjöfarten, men jag talar nu om budgetförslaget 

för 2010 och vad som där står. Där finns angivet det så kallade arbetet 

som man i riket har gjort när det gäller tonnagebeskattningen. Vilket 

åländskt rederi kommer ha nytta av det? Inget åländskt rederi, förutom 

möjligen ett mindre rederi kommer att ha nytta av det. När vi talar om 

sjöfartspolitik så är det ingen vits att komma med det exemplet. Det är 

övrigt som vi måste veta om. Då säger finansministern att det är klus-

terutredningen, och vad som kan följa av den, som kan ge något. Det 

håller jag med dem. Men i budgeten står ingenting om det och några åt-

gärder i anledning av att man gör en sådan ansträngning finns inte hel-

ler redovisat, därav min kommentar om sjöfartspolitik. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Angående klusterutredningen så sätts det arbetet igång 

under denna höst. Det skulle möjligen ha kunnat komma i gång efter 

sensommaren men ÅSUB har inte haft resurser att utföra det. Det 

kommer att sättas igång och det beskrev vi i tilläggsbudgeten för 2009, 

därav har det mest en koppling till detta år. 

Angående tonnageskatten, det må vara så att det finns fördelar i det 

nuvarande samfundsskattesystemet som kan leda till att det inte finns 

en självklar ingång för våra mindre rederier in i ett tonnageskattesy-

stem. Helt klart är det en åtgärd som skapar förutsättningar till att be-

driva fraktsjöfart i stor omfattning på ett sådant sätt att det inte är sned-

vridande konkurrens mot verksamheter i andra länder. Ändå är det en 

långsiktig åtgärd som kan ge mycket positiva effekter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Finansministern Perämaa berömmer oppositionen och säger 

att de insett allvaret, frånsett ett parti. Ja, bästa finansminister Perämaa, 

det vi gjorde vi redan 2004 och försökte oss på ett trendbrott men då 

hoppade Liberalerna av. Det kunde vi också se på den graf som finans-

ministern presenterade. Nödvändigheten av tillväxt, att hålla arbetslös-

heten nere, förutsättningar för näringslivet är frågor och viktiga områ-

den för finansministern och han lovar att arbeta för dem. Vilka konkreta 

åtgärder finns upptagna i nästa års budget angående de områdena? 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Att varje gång backa tillbaka i debatten till år 2004 kan ju 

vara ett sätt att föra diskussion, men knappast konstruktivt. Speciellt 

med tanke på att de åtgärder som då genomfördes, och då pratar jag om 

verksamheten vid museibyrån, inte ledde till långsiktiga kostnadsinbe-

sparingar. Tittar man på utgiftsutvecklingen till den delen, just för den-

na sektor så kan man idag konstatera att kostnaderna är högre. Om det 

utförs bättre, det är möjligt, men det ledde inte till kostnadsinbespar-

ingar. Att hänvisa till det är knappast utvecklande i det här skedet.  

Vad gäller näringslivsutvecklingen så i lågkonjunkturer fokuserar vi 

nu på det, som jag nämnde tidigare, att skapa utbildningsinsatser i före-

tagen för att på det sättet hålla människor i arbete så långt det är möj-

ligt. Det är vårt huvudfokus. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Nej, det är säkert inte konstruktivt om man tittar tillbaka på 

vad Liberalerna sysslade med 2004. Hade vi då redan vågat ta steget, 

hade vi inte varit i den djupa svackan vi är i dag. Att bara hänvisa till att 

man hade åtgärder på museibyrån det är inte sant. Vi hade ett helt åt-

gärdsprogram men Liberalerna valde då att hoppa av och där står vi nu. 

Blankettlagstiftning på olika avdrag som man inför också på Åland. 

Man inför det i Finland. Det kommer alltså via blankettlagstiftningen 

per automatik också på Åland att gälla. Det är inte vi, i den här försam-

lingen, som tar ett aktivt beslut i det avseendet. Jag hoppas att vi skulle 

kunna få göra det. Det hoppas jag att landskapsregeringen arbetar för 

att vi ska kunna ha en möjlighet att debattera här i salen. Att vi kan välja 

det eller kanske någonting annat som är mer anpassat för oss ålänning-

ar. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det hoppas jag också. Jag vågar hävda att det är ett aktivt 

val från vår sida därför att just den här landskapsregeringen har satt 

igång ett arbete och håller som bäst på att ta fram en egen kommunal-

skattelag. Den frågan har intresserat vissa politiker tidigare, men inte 

intresserat en hel majoritet så att man har gått in för att skapa den här 

situationen. Skattefrågor, inom den behörighet vi har, intresserar den 

här landskapsregeringen men också skattefrågor som ännu ligger utan-

för behörigheten. Därför vågar jag hävda att det är ett aktivt val just 

p.g.a. att vi arbetar med skattefrågan på ett sätt som ingen annan har 

gjort förut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Finansministern säger att det ansvarsfulla arbetet som började med 

tilläggsbudgeten i våras fortsätter. Jag tycker att det är att ta till lite väl 

stora ord. Tilläggsbudgeten i våras var ganska långt ett slag i luften. Man 

tog bort två procent från anslagen, 11 8 miljoner euro. Det var i stort sett 

luften man tog bort. Däremot är det betydligt mera fokus nu. Det tycker 
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jag är bra. Vi har trots allt ett förlorat år, som vi befinner oss i nu, jag ska 

återkomma till det mera i detalj i mitt anförande.  

Finansminister Perämaa säger i likhet med lantrådet att man fokuse-

rar på tillväxt, stöd och stimulans till näringslivet. Nog måste det i så fall 

finnas lite konkret som man kan hänvisa till i budgeten. Stöden för när-

ingslivets främjande minskar med 40,2 procent jämfört med tidigare års 

budgetförslag. Det är också lite väl stora ord tyvärr, som inte riktigt har 

täckning. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Jag hävdar att landskapsregeringen redan när vi lade grundbudgeten 

och resurs- och behovsplanen och i samband med det, i likhet med den 

bild jag visade tidigare, gjorde de första stegen till att bryta den ekono-

miska utgiftsutvecklingen som inte på något sätt hade varit hållbar i dag. 

Sedan har ytterligare inkomstbortfall tvingat oss till att skära i utgifterna 

ännu mera. Jag hävdar att det också är bra för att vi har haft en för stor 

offentlig sektor i förhållande till klumpsummesystemet, för att den ska 

kunna bäras på lång sikt. 

I tilläggsbudgeten aviserade vi de allra flesta åtgärder som vi nu reali-

serar i verkligheten i budgeten för 2010. Även om inbesparingsnivån 

icke var föraktliga tio miljoner redan då så stakade vi vägen till det för-

slaget som nu ligger på era bord. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det där ser vi synbarligen lite olika på. Jag tror att vi är överens om en 

sak. Det är onödigt att titta alltför långt bakåt. Det är bäst att försöka 

göra det bästa möjliga av det. Men ändå, för att veta hur framtiden ska 

vara så behöver man en korrekt historiebeskrivning. Det var många in-

tressanta diagram som finansministern visade. När han visade förlusten 

för 2008, då hängde jag inte riktigt med. Ser man i budgetförslaget kan 

man läsa att landskapsregeringen hade ett överskott och på 12,7 miljo-

ner med sig. Det där fick jag inte att hänga ihop. Det kanske finns någon 

finurlig förklaring? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Den här replikväxlingen beskriver problematiken i bud-

getuppföljningssystemet som vi har. I budgetboken överförs tidigare års 

överskott och underskott som en post i nästa års budget. Men isolerat 

för år 2008, om man strikt ser intäkterna och utgifter under året, så 

hade vi ett underskott i storleksordningen 10 miljoner euro. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Finansministern avslutar sitt anförande med att vi måste 

få budgeten i balans. Då frågar man sig när och hur? Eftersom man för-

litar sig helt och hållet på att Finlands ekonomi ska gå bättre i någon vag 

framtid så är det så att inkomstsidan sköts på rikssidan och utgiftssidan 

sköts här på Åland. I budgeten står det att man ska få budgeten i balans 

på lång sikt. På kort sikt ska man åstadkomma besparingar. Det är väl 

det som är landskapets egentliga politik, man bara sparar, och så gör 
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man strukturomvandlingar vilka i och för sig är bra. Man har inga som 

helst resonemang om inkomstsidan. Tänk, minister Perämaa om Fin-

lands ekonomi försämras ytterligare. Tror man då fortfarande att skatte-

trycket i framtiden ska bli så högt att det reparerar inkomstsidan?   

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag hävdar att vi för ett resonemang gällande intäktssidan 

kopplat till den finländska ekonomin. Jag beskrev här att vi icke har för-

väntningar på att den finländska ekonomin kommer att, i snabb takt, 

komma tillbaka till den nivå vi hade 2008. Vi beskriver att vi har satt i 

gång arbetet med grunden för avräkningsbeloppet 0,45, vilket bör göras 

men det är någonting som inte är lätt att diskutera. Vi kommer att leve-

rera skattemeddelandet då vi så småningom diskuterar hela basen för 

våra intäkter. Det finns väldigt mycket gällande intäktssidan beskrivet i 

denna budget och i landskapsregeringens arbete. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag håller inte med ministern att det finns väldigt mycket beskrivet på 

inkomstsidan i så fall har jag inte sett det. Jag vill gärna få preciserat var 

det ligger. Tvärtom, tycker jag att man överlämnar den frågan helt och 

hållet till att klumpsumman på något vis ska rehabilitera sig själv i fram-

tiden. Då är det ju inte möjligt att aktivt jobba för att få budgeten i ba-

lans. Det här begreppet används väldigt frekvent och det är litet popu-

lärt. Men vad betyder det enligt finansminister Perämaa? Vilka kriterier 

ska man ha för att få landskapets budget i balans? Det skulle jag gärna 

vilja ha definierat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Ett förhållande mellan intäkter och utgifter, givetvis. På intäktssidan 

jobbar vi med kommunalskattelagen och dess möjligheter till att stimu-

lera det åländska samhället. Vi jobbar med avräkningsbeloppets grund. 

Vi kommer att föra diskussion om skattebehörigheten, vilket det står 

skrivet i budgetförslaget. 

Den andra delen är utgifterna, vi skapar en situation då vi har en ut-

giftsnivå som är hållbar på sikt i förhållande till de förväntade inkomster 

som kan tänkas uppnås på olika sätt. 

Eftersom diskussionen här ändå fördes om utgifter och hur olika par-

tier hantera detta, får man ändå konstatera att just Socialdemokraterna 

inte, via utgifterna åtminstone, har varit med om ett arbeta för att få 

budgeten i balans. Skulle de finansmotioner Socialdemokraterna har 

lagt antagits så skulle vi ha ett ackumulerat underskott betydligt högre 

år 2012 än vad vi stakar ut.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Det isolerade underskottet år 2012 är 7,7 miljoner. Landskaps-

regeringsledamot Mats Perämaa säger att det finns goda förutsättningar 

att man ska ha budgeten i balans 2013. Det finns inte riktigt någonting 

som konkret tyder på detta i landskapets förslag till budget. Man kan 

inte där i skrivningarna visa på var de ska komma. Det finns ett antal 
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förslag som skulle kunna leda till det. Eftersom landskapsregeringen 

inte ens visar det med siffror under de här kommande åren, så verkar 

det som man inte riktigt tror på att det ska åstadkommas. 

Tittar man på var man har gjort inbesparingarna så kan man konsta-

tera att 20 miljoner görs på överföringsutgifterna. 2 miljoner på de egna 

konsumtionsutgifterna och 5 miljoner på investeringsutgifterna. 20 mil-

joner på överföringsutgifterna tyder på att man ställer betydligt högre 

krav på dem som finns utanför det här huset att ta ansvar för den eko-

nomiska situationen än vad man ställer på den egna ekonomin. Det 

skulle vara intressant att höra en kommentar till kring detta från fi-

nansministerns sida. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Vad gäller konsumtionsutgifterna så finns det ett antal miljoner där som 

också påverkas av ökade kostnader i förhållande till pensioner och också 

annat. Den reella inbesparingen av konsumtionsutgifter är betydligt 

högre än de 2 miljoner som ltl Ehn nämnde. Nu kommer jag inte ihåg 

siffran exakt men 5-6 miljoner i varje fall. Det här motsvarar de perso-

nalminskningar som vi också gör. 

Landskapsregeringen har ansvaret för hela den offentliga sektorn och 

finansieringen av den och lagtinget förstås i förlängningen via lag stift-

ningen. Det här är nog en paketlösning som berör olika sektorer, det of-

fentliga mest ute i samhället, men där vi har fokuserat oss på att det så 

lite som möjligt ska påverka individen. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag vill ändå påpeka att trots att konsumtionsutgiftssänk-

ningen skulle vara större än man vad man kan läsa ut av siffrorna, så 

ligger sänkningen kvar från 175 till 173 miljoner, en överföringssänkning 

från 103 till 84 miljoner. Procentuellt sett är den också mycket större på 

överföringsutgifterna. Jag har naturligtvis en förståelse också för att 

man sätter krav på också dem som finns utanför detta hus. De facto, 

ställer man rent tidsmässigt betydligt högre krav på att man ska anpassa 

sig på utsidan än vad man då gör på insidan om man läser de här siff-

rorna rakt av. Det där tycker jag i sig är ett litet problem. Vill man att 

andra också ska anpassa sig utgående från ett ekonomiskt system så 

måste man tydligt visa att man själv går att samma håll. Här tror jag nog 

det skulle behövas en viss eftertanke om hur man ska lösa den här situa-

tionen så att man får med sig det här tåget att rulla. Att vi sedan också 

har en ekonomi som kan sägas vara i balans. Helst år 2012, det tror vi på 

från den frisinnade gruppen att är en reell möjlighet. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kommer med intresse att följa med den frisinnade 

gruppens resonemang. Vi förde vissa budgetdiskussioner, ett försök till 

samarbete innan budgeten lades men den frisinnade gruppen valde, av 

skäl som de själva kommer att få berätta om här, att hoppa av det arbe-

te. Det blev en haltande procedur. Sedan måste man koppla ihop det re-

sonemang ltl Ehn för ihop med det som vi har sagt här. Det kommer in-

besparingar som vi inte har kunnat sätta i verkliga siffror i tabellerna 

ännu gällande Naturbruksskolan, Guttorp och mycket annat som ut-
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tryckligen också kommer att sänka konsumtionsutgifterna för åren 

2011-2012. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det finns mycket man vill återkomma till i finansminister 

Perämaas inlägg. Jag kommer själv att ta det i ett antal olika anföran-

den. Jag skulle vilja ha ett förtydligande från finansministern gällande 

skattegottgörelsen. Jag har svårt att förstå hur inkomsterna kan vara 24 

miljoner euro i förra årets budget och endast 3 miljoner i den här budge-

ten. Skattegottgörelsen eller flitpengen är den summa pengar som ålän-

ningarna får tillbaka utöver 0,5 procenten som vi alla vet att ålänning-

arna och företagen betalar. Men eftersom finska bolag gått betydligt 

sämre än åländska bolag så borde egentligen Ålands del vara ännu stör-

re med tanke på att inkomsterna ifrån skattegottgörelsen hänför sig från 

2008. År 2008 gick åländska företag inte så dåligt. Jag kan i alla fall inte 

säga att det skulle sjunka från 24 till 3 miljoner euro. Har finansminis-

tern någon kommentar på detta? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vad gäller enskilda företags åtgärder så går jag ogärna 

mera i detalj in på det här i talarstolen. Jag kan säga att det har skett fö-

retagsförvärv och vissa åtgärder som har minskat på den skatt som någ-

ra av våra större företag har betalat i den faktiska beskattningen för 

2008. 

Kapitalskatterna är en stor del i det som genererar skattegottgörelse. 

Det som jag sa under huvudanförandet att vi gick in i lågkonjunkturen, 

kanske före andra när börserna sjönk då redan 2008 på hösten, det led-

de till kapitalinkomstbortfall i hög grad för många ålänningar, vilket se-

dan påverkar skattegottgörelsen. Vi gick till den delen in i lågkonjunktu-

ren först av alla kanske. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tror finansminister Perämaa att den här budgeterade inkomsten på 3 

miljoner kommer att stiga när slutresultatet kommer för 2008 års be-

skattning? Det känns overkligt att det ska vara så stort hopp från 24 till 

3 miljoner. Vad har finansministern för uppfattning om det i dagens 

läge? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Nu ser vi att beskattningen har slutförs för enskilda personer i varje fall. 

Sedan kan det ju vara vissa skatterättelser, det ingår i systemet. Man kan 

besvära sig. Vi har ju alla nyligen läst den presenterade skattetabellen på 

hur beskattningen har fallet ut för enskilda personer. Det här ligger tro-

ligtvis rätt nära det faktiska utfallet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag kanske märker ord, men ibland är nyanserna viktiga. 

Finansministern sade i sitt anförande här att naturbruksutbildningen 

läggs ner. Det är viktigt här att vi lyfter fram att det vi gör är att vi för-

verkligar det som står i tilläggsbudgeten som lagtinget redan har god-

känt.  Naturbruksutbildningen ska i fortsättningen ges på ett annat sätt. 

Den nyansen är oerhört viktig.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tackar för den preciseringen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! I finansministens presentation och även i budgetens all-

männa motiveringar nämns nästan ingenting om skärgården. Det förvå-

nar mig eftersom skärgården aldrig haft en så stark representation i 

landskapsregeringen. Aldrig har skärgården haft en så stark representa-

tion i lagtinget. Jag vill hävda att aldrig har skärgården varit så bort-

glömd som den är nu. Därför skulle jag vilja att finansministern redogör 

lite närmare för på vilket sätt den framtida politiken ingjuter något slags 

tro och hopp om att det ska finnas en framtid för skärgårdsbefolkning-

en? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det var en statsmannamässig replik från en blivande ord-

förande i socialdemokraterna, som väljer att, i den här situationen när vi 

ska ta ansvar för hela ekonomin, försöka peka ut den sittande finansmi-

nistern att inte värna om sin egen hemregion. Jag får väl tacka för den 

repliken, men särdeles konstruktiv var den inte. Mitt uppdrag här är, att 

tillsammans med landskapsregeringen, ta ansvar för ekonomin i helhet. 

Det gör vi. Gör vi det på ett bra sätt att det så lite som möjligt påverkar 

individen och så lite som möjligt slår ut samhällsservice och produktion, 

både inom det offentliga och inom det privata, så kommer vi att ha gjort 

också skärgården en välgärning. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Finansministern tar ansvar för ekonomin. Det ska han göra. Men tar fi-

nansministern inget ansvar för regionalpolitiken framöver? Är det regi-

onalpolitiskt motiverat att göra sådana här enorma nedskärningar till 

exempel i trafiken? Hur går det här ihop med den plan man har haft ti-

digare när man har lagt upp strategier för skärgårdens överlevnad? Har 

det acceptans bland skärgårdens befolkning? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Det sistnämnda återstår att se sedan när budgetförslaget ska realiseras i 

verkligheten. Jag vet att också skärgårdsborna är förnuftiga tänkande 

människor. De vill ha politiker som tar ansvar för ekonomin, men att det 

ändå påverkar det dagliga så lite som möjligt. Kunskapen om situatio-

nen finns ute bland befolkningen, också bland skärgårdsborna. Däremot 

är jag inte säker på att det, i den här situationen, finns en innerlig för-
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ståelse från socialdemokraterna som lägger finansmotioner som utökar 

kostnaderna i storleksordningen 15 miljoner euro. Då står vi efter något 

år inför stora lån vilket kan leda till betydligt mer dramatiska åtgärder 

för den offentliga sektorn framöver. Någon måste ta ansvar. Socialde-

mokraterna gör det inte. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Jag ska hålla mig till de stora linjerna i det här anförandet. 

Den ekonomiska utvecklingen på global nivå har drabbats av den 

finanskris som nådde oss hösten 2008. Finanskrisen har lett till att man in-

ternationellt infört betydande stödpaket för den finansiella sektorn i avsikt att 

undvika att effekterna på världsekonomin skulle bli katastrofala. 

Många länder, särskilt de som är beroende av sin utrikeshandel, har drab-

bats hårt. Till dessa länder hör Finland, med följd av att skatteintäkterna och 

övriga inkomster för staten har minskat dramatiskt. 

Effekter på landskapets inkomster via klumpsumman har drabbat land-

skapet Ålands ekonomi hårt, alltså landskapets ekonomi. 

En nedgång av inkomsterna från klumpsumman om 28 procent eller när-

mare 60 miljoner på två år kräver radikala åtgärder. Landskapets budget för-

beredes på detta redan när budgeten för detta år gjordes upp och fick sin fort-

sättning i tilläggsbudgeten våren 2009. 

Budgetförslaget för 2010 följer nu de riktlinjer som landskapsregeringen 

och lagtinget dragit upp. 

Det innebär en budget som innehåller kraftiga nedskärningar inom de fles-

ta sektorer. 

I denna situation drabbas alla verksamheter i olika grad. Alla måste solida-

riskt medverka till att hålla ekonomin på en sådan nivå som är långsiktigt 

hållbar. Landskapsregeringens budgetförslag innebär ett trendbrott i den 

kontinuerliga ökningen av landskapets egen offentliga ekonomi som har rått 

under de senaste fyra, fem åren. Detta är nödvändigt för att på sikt hålla eko-

nomin i balans. Med tanke på behovet av ökade inkomster, inte minst mot 

bakgrunden av att Ålands befolkning växer snabbare än Finlands, har en dis-

kussion med riket om en justering uppåt av klumpsumman inletts. Liberaler-

na stöder det arbetet. 

Liberalerna stöder ambitionen att klara landskapets ekonomi under plan-

perioden fram till 2012 utan att behöva ta upp externa lån. Kommer en upp-

gång i ekonomin i slutet av perioden, finns alla förutsättningar att börja byg-

ga upp en ny reserv med tanke på kommande sämre tider. 

Landskapsregeringens budget har prioriterats så, att man trots nedskär-

ningar värnar om medborgarnas service genom att satsa på kärnverksamhe-

ten inom sociala sektorn, hälso- och sjukvården samt utbildningssektorn.  

Liberalerna anser att landskapets personal är en viktig resurs som vi vär-

nar om. Utan en kunnig och motiverad personal är det inte möjligt att upp-

rätthålla en god förvaltning och en effektiv serviceproduktion. 

Att personalen också måste vara med i "spartalkan" visar på allvaret i den 

ekonomiska situationen för landskapets del. Förslaget att spara in på perso-

nalens löner med i snitt två veckors avlöning på årsnivå har felaktigt i propa-
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gandan utpekats som att personalen ska permitteras. Så är det inte alls. En 

eventuell permittering är en absolut sista utväg som man tar till om det inte 

på något annat sätt går att göra inbesparingen, vilket står klart för den som 

läst budgetförslaget. 

Ekonomin i övrigt i samhället har inte drabbats lika hårt som landskapets 

ekonomi. För kommunerna är situationen än så länge någorlunda stabil. 

Kommunernas inkomster beräknas öka något, en effekt som delvis samman-

hänger med att staten avstår en del av samfundsskatten till kommunerna, 

vilket innebär att kommunernas inkomst av samfundsskatten blir närmare 

50 procent högre procentuellt sett, d.v.s. när det gäller skattetilldelningen 

från staten. I pengar betyder det dock knappast en ökning, eftersom sam-

fundsskatterna totalt sett sjunker. Det är osäkert när de börjar stiga på nytt.  

För företagen innebär den dämpade ekonomiska aktiviteten att resultaten 

på många håll kommer att sjunka. Därmed också förutsättningarna för före-

tag att betala skatt. Särskilt märkbart drabbas de konkurrensutsatta exportfö-

retagen, där också rederierna i högsta grad är berörda.  

Tills vidare har dock den negativa effekten på sysselsättningen varit ganska 

marginell, trots att vi är inne i lågkonjunkturen. Det betyder också att med-

borgarna ännu inte märkbart har berörts av lågkonjunkturen. Därför är det 

inte lätt att få förståelse hos allmänheten för hur allvarligt det ekonomiska lä-

get faktiskt är för landskapet och landskapets egen ekonomi.  

Med tanke på att upprätthålla en hög sysselsättning har landskapsreger-

ingen också byggt in stimulans i budgeten genom att ett antal byggandspro-

jekt kommer att genomföras, bl.a. utbyggnad av ÅHS mentalvårdshus, sjö-

fartsmuseet och räntestöd till bostadsbyggande osv. Dock är det viktigt att 

konjunkturanpassa byggstarten när det gäller olika projekt. 

För liberalerna är det viktigt att fortsättningsvis verka för att hela Åland 

skall leva. Det betyder att en regionalpolitik bör bedrivas som ser till att det 

finns arbetsplatser och service över hela landskapet. 

Talman! Liberalerna stöder landskapsregeringens budgetförslag för 2010. 

 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ltl Sjölund var inne på att man klarar sig utan externa lån. 

Jag vill uppmärksamma ltl Sjölund, som jag läser budgeten, har vi nu ett 

underskott på 70 miljoner i nuvarande budget för 2010 varav 20 miljo-

ner är taget ur utjämningsfonden och cirka 50 miljoner lånar vi av kas-

samedel som vi har nu. De facto, lånar vi redan i dag. Hur resonerar 

man angående det här? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det var just därför jag använde begreppet externa lån. Ex-

terna lån betyder att man går till banken eller andra finansieringsinsti-

tut som ligger utanför landskapet. En intern finansiering är alltså inte 

några externa lån. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Det är inte externa lån men det är de facto lån. För skulle 

man sätta i verket allt som lagtinget har beslutat från tidigare budgetar 

så skulle man vara tvungen att låna de här pengarna. Nu är frågan hur 

ltl Sjölund har tänkt när han säger att vi skulle klara oss i framtiden utan 
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externa lån? Enligt de uträkningar som finns nu så är pengarna slut, 

även det som man lånar internt 2011. Hur har man tänkt sig budgeten 

2012 utan extern finansiering? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det här kanske kan vara lite svårt om man inte är insatt i 

hur samhällsekonomin fungerar till skillnad från en vanlig privateko-

nomi eller företagsekonomi. Det här förklarade ju faktiskt finansminis-

ter Perämaa också rätt ingående hur det här fungerar. För det första har 

vi utjämningsfonden som består av tidigare års överskott, som man nu 

kan använda. Det är i form av likvida medel. Dessutom finns det samla-

de pengar, kassamedel och andra likvida medel i systemet som har ac-

kumulerats under åren, som man nu kan ta i bruk och använda för att 

täcka de här underskotten. Slutsatsen är mycket klar, enligt den här 

budgeten kommer det inte att behövas extern upplåning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag ska fortsätta på ltl Nordbergs resonemang. Ska man se 

det så att man tar allt som finns sparat fram till 2012 och sedan är det 

slut? Sedan tror man att Finlands ekonomi klarar sig bättre 2013 och då 

ska vi få större klumpsumma. Men vad händer med verksamheterna 

2011 och 2012? Nedskärningen måste väl fortgå? Ska nedskärningarna 

av verksamheterna bibehållas 2012 på den låga nivån? Om vi tar till ex-

empel ÅSUB som man skär 20 procent av, ska det förbli på den nivån el-

ler ska det skäras ytterligare till 2011? Eftersom ltl Sjölund säger att 

2013 ska man börja bygga upp reserverna igen. Men det betyder väl att 

verksamheterna ännu ska krympas och förbli på den nivån när ekono-

min återhämtar sig? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja göra en jämförelse i stort mellan budgeten 

som den här landskapsregeringen har gjort upp och socialdemokrater-

nas politik. 

Nu ägnar sig den här landskapsregeringen åt att dämpa den ekono-

miska och offentliga tillväxten genom att åka kontrollerat utför något, på 

ett litet sluttande plan. Socialdemokraterna vill liksom fortsätta att trava 

på framåt här, och kommer vart då? Ja, de kommer till ett stup där de 

ramlar ner i avgrunden. Medan den här regeringens kontrollerade ut-

försåkning nu kommer att svängas i en uppgång igen. När den uppgång-

en kommer kan ingen veta exakt. Men vi hoppas naturligtvis att den 

globala ekonomin ska svänga så pass mycket att Finlands ekonomi också 

svänger uppåt tidigare, så att klumpsumman börjar stiga tidigare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Sjölund ska låta socialdemokraterna själva 

beskriva sin politik. Jag kan säga att så gott som alla de strukturella för-

ändringar, som den här regeringen föreslår, är sådana som vi har före-

slagit för många år sedan.  Båda regeringspartierna har varit emot det. 
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Vi skulle inte ha varit i det läget som vi har idag om man skulle ha insett 

realiteterna tidigare. 

Nu säger ltl Sjölund att vi inte vet när ekonomin förändras. Nej, det 

kan väl hända, men enligt finansministern ska förändringen komma 

2013. Då vill jag veta vad den här regeringen tänker göra under 2011 och 

2012 när ekonomin fortsättningsvis är i fall? Vad ska man göra med sina 

verksamheter? Hur mycket ska man skära 2011 och 2012? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Det kanske har undgått ltl Sundback men vi har faktiskt någonting som 

heter lagtingsvalet hösten 2011. Vad de regeringar, som kommer efter 

den här regeringen, kommer att göra, det kan naturligtvis inte jag veta 

och ingen annan heller. 

När det gäller den ekonomiska tillväxten och utsikterna för den så är 

det lite motstridigt på det sättet att ingen vet när den definitiva vänd-

ningen uppåt kommer och hur stark den blir. Helt klart är att man ska 

betrakta klumpsummesystemet på sikt över en längre period över hela 

konjunkturcykler för att kunna göra en bedömning av hur man kan fi-

nansiera verksamheten. Den här verksamheten, som slimmas ytterliga-

re, kommer naturligtvis inte heller att vara statisk. Den förändras också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är verkligt bekymrad över att nu har den tredje libera-

la talaren efter varandra i talarstolen, som talar om att landskapets in-

komstkris nedgång inte kommer att vara så långvarig. Staten kommer 

att tillse att vi, via klumpsummesystemet, kommer att få igen pengarna. 

Det här är skrämmande för mig men jag ska återkomma till det. 

Min replik gäller permitteringar. Ltl Sjölund sade att permitteringar-

na hade missförståtts och misstolkats. De här permitteringarna är alltså 

inte ett generellt beslut. Det är riktigt. På sidan 36 i budgeten står det att 

i den mån de här övriga åtgärderna visar sig otillräckliga kommer per-

mitteringar i enlighet med kap. 9 i tjänstemannalagen att tillgripas.  

I ÅHS fick vi information från landskapsregeringen om detta. Ponera 

att 70 procent av enheterna lyckas och 30 procent lyckas inte. Ska då 

bara 30 procent bli permitterade i sin helhet eller ska hundra procent bli 

permitterade i sin helhet? Informationen vi fick var att om man inte 

lyckades helt och fullt ska hela personalen permitteras. Vad mån tro 

kommer landskapsregeringen att göra? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag tror nog att det är en klar missuppfattning om att en 

enda misslyckas med att klara löneinbesparingen så skulle hela persona-

len permitteras. Det är ju fullständigt orimligt. Så kan det naturligtvis 

inte vara, så är inte heller avsikten. Jag utgår ifrån att också ÅHS kom-

mer att lyckas klara av det här på lämpligt sätt. Inte kan man ju heller 

utgå ifrån att alla ska permitteras samtidigt så att man blir tvungen att 

stänga avdelningar. Det har jag lite svårt att se. Jag har bättre förtroende 

för ÅHS som organisation än att tro att det ska misskötas på det sättet. 
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Det måste göras på det sättet att själva verksamheten med patienter och 

klienter märker det så lite som möjligt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Men är det alltså ett permitteringsbeslut som presenteras 

för lagtinget i budgeten eller är inte? Det står att om de övriga insatserna 

inte lyckas så tillgrips permittering enligt tjänstemannalagen 9 §. Om 

den ena gymnasialstadieskolan lyckas och den andra inte, då är det den 

andra som får permittera hela sin personal. Eller är det bara delar av 

personalen? Är det bara kontorspersonalen ifall det är den man har 

misslyckats med? Signalerna från landskapsregeringen är totalt otydli-

ga. Särskilt som vi inom ÅHS styrelse fick en helt annan information än 

den som ltl Sjölund nu torgför. Hur ska vi veta vad landskapsregeringen 

avser med sitt förslag? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag kan inte veta vad någon har sagt exakt ordagrant till 

ÅHS styrelse. I de diskussioner som vi har haft kring budgeten i lag-

tingsgruppen har det varit klart att permitteringar tar man till som abso-

lut sista utväg. Det måste göras med förnuft. Det måste också göras så 

att det påverkar verksamheten så lite som möjligt. Det betyder att man 

inte kan permittera ut en hel verksamhet under en period. Då stänger 

man ju ner allting. Det kan man inte göra. Det måste ju skötas på ett 

smidigt sätt. Självklart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Det här med privatiseringar inom skärgårdstrafiken 

har varit en aktuell diskussion under många år. Tidigare har liberalerna 

haft en ganska tveksam hållning till det här. Jag vet att jag 2004 ställde 

en fråga till dåvarande trafikminister och hon var inte så starkt inne på 

att det var en lösning som skulle leda till kostnadsinbesparingar. Jag 

skulle vilja veta vad det är som har gjort att liberalerna i dag nu säger ja 

till privatiseringar inom sjötrafiken? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är alldeles riktigt. Det här har varit en diskussion un-

der många herrans år. Det finns kanske två orsaker. Den ena orsaken är 

den akuta ekonomiska situationen för landskapet. Den andra orsaken är 

att kostnadsutvecklingen inom skärgårdstrafiken, framför allt på perso-

nalsidan, har varit så oresonlig stor att någonting måste man göra för att 

dämpa det. Vi har helt enkelt inte råd att bedriva skärgårdstrafiken 

längre enligt det gamla mönstret. Vi måste göra någonting åt det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag är helt enig med att det måste vi göra, vi kanske borde ha gjort det 

för länge sedan. Frågan är bara om det är just privatiseringar som leder 

till kostnadsinbesparingar? Det skulle man vilja ha klart för sig. Men li-

beralerna är inne på privatiseringar, då vet vi det. Det andra är princi-

pen att man har beaktat färjorna som skärgårdens vägar och därför har 
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man varit emot passageraravgifter och olika avgifter. Man har sagt att 

det i så fall skulle det motsvara att man sätter upp vägtullar på fasta 

Åland. Frångår nu liberalerna den tidigare viktiga principen om att 

skärgårdsfärjorna ska beaktas som skärgårdsbornas vägar och att det är 

okej att införa avgifter. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Här kan man också föra resonemang på olika sätt. Om det 

är så att man igenom en blygsam avgift på det sättet kan få in en avgift 

som kan säkerställa att vi kan upprätthålla den här trafiken så då är det 

ett instrument som man kan använda. Avgiften ska inte heller beröra de 

fastbosatta i skärgården utan mera tillfälliga passagerare och turister. 

Om man gör en jämförelse; kör man bil från Geta till Mariehamn eller 

om man åker färja från Brändö till Hummelvik, den som åker från Geta 

till Mariehamn har en högre kostnad av den enkla orsaken att man beta-

lar bensin. Den avgift som man som skärgårdsbo betalar för att ha bilen 

med på färjan är antagligen betydligt lägre än bensinkostnaden mellan 

Geta och Mariehamn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström 

Herr talman! Under det allmänpolitiska avsnittet i nästa års Ålandsbudget 

finns det enligt centergruppen all anledning att välkomna samtliga linjedrag-

ningar som landskapsregeringen lyfter fram under avsnittet självstyrelseut-

veckling.  

Centern sätter stort hopp till att ett enigt lagting skall anse att det är ange-

läget att påbörja arbetet med att omforma självstyrelselagen till en s.k. ram-

lag där vi får en framtida utveckling av ålänningarnas självbestämmande ut-

gående från när vi själva anser tidpunkten för nya steg framåt mogen och 

inte, som idag, tvingas avvakta åratal av diskussioner och förseningar för att 

kunna överta och därmed bredda autonomins innehåll. Centergruppen utgår 

från att den i motiveringarna aviserade parlamentariska gruppen kan tillsät-

tas omedelbart efter det att talmannens klubba förkunnat att budgetförslaget 

är godkänt. 

Enligt centerns mening kunde 2010 års budget därmed innebära ett första 

avgörande steg mot en modernisering av självstyrelsesystemet samtidigt som 

vi med kraft markerar behovet av att i alla sammanhang trygga och vid behov 

stärka Ålands folkrättsliga särställning. När det gäller sistnämnda grundbult i 

Ålands status, är det med stor tillfredsställelse vi noterar centerns och libera-

lernas gemensamma vilja att utreda behovet av nya internationella garantier 

för självstyrelsen parallellt med att demilitariseringen och neutraliseringen 

analyseras och bevakas utgående från omvärldens snabba förändringstakt. Vi 

utgår även här från att lagtinget kan ställa sig bakom detta centrala framtids-

arbete. 

För Åländsk Center är och förblir vårt svenska språk själva själen i vårt 

samhällssystem och centergruppen ställer sig till fullo bakom de åtgärder 

som landskapsregeringen avser att vidta i syfte att trygga ålänningarnas rätt 

till service och information på det svenska språket i enlighet med självstyrel-

selagens intentioner. 
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I linje med detta är det också viktigt för landskapsregeringen att följa upp 

den parlamentariska kommitténs arbete för hembygdsrätt, jordförvärv och 

näringsrätt och förverkliga de förslag som finns där. 

Herr talman! Det ekonomiska läget i världsekonomin är fortsättningsvis 

svårt, som vi även har hört av tidigare anföranden. Nedgången har för de fles-

ta branscher avstannat men uppgången låter vänta på sig. I synnerhet i Fin-

land ser återhämtningen ut att bli långsam och exportindustrin har det svårt. 

Med de stora svårigheterna har följt en stor arbetslöshet och i synnerhet ung-

domsarbetslösheten är påfallande stor. Vi hörde i tidigare anförande också 

hur situationen ser ut gällande arbetslösheten här, den är på stigande. 

För Ålands del är det den offentliga ekonomin som drabbats hårdast i och 

med den kraftiga sänkningen av klumpsumman. Om det är så att konjunktur-

svackan blir långvarig blir det inte bara landskapets ekonomi som drabbas 

utan även kommunerna kommer dels att få lägre skatteintäkter men även 

ökade kostnader.  

I förlängningen drabbas även det privata näringslivet då den offentliga 

ekonomin måste stramas åt. Så här långt är situationen väldigt varierande 

mellan olika branscher där fraktsjöfarten är en bransch som har det svårt. 

Den åländska arbetslösheten har stigit något och prognoserna visar att den 

kommer att stiga ytterligare. 

Vi är nu i början av en svår process där vi, oberoende av ekonomiskt sy-

stem, måste minska de offentliga utgifterna. 

Herr talman! Centern tar fortsättningsvis ett helhetsansvar för ekonomin. 

Det är viktigt att vi gör förändringarna på ett sådant sätt att vi även framöver 

har ett livskraftigt Åland med en god välfärd över hela Åland. De förändringar 

som måste genomföras kommer att kräva solidaritet och nytänkande. Jag ska 

här beröra några områden där förändringarna är påtagliga i budgetförslaget 

för 2010. 

Näringsavdelningen gör betydande nedskärningar både vad gäller kon-

sumtionsutgifter och överföringsutgifter. Trots att anslagen för sysselsättning 

ökar så sker det en total minskning på näringsavdelningen.  

Primärnäringarna, i synnerhet jordbruket har ett mycket pressat ekono-

miskt läge och det är viktigt att landskapsregeringen trots dessa nedskärning-

ar kan ge utvecklingsmöjligheter till näringen. De nedskärningar som berör 

2010 års budget är möjliga, enligt den information vi fått, att göra utgående 

från de förväntade behov som finns och utgående från de anslag som finns 

från tidigare år. 

De förslag, som i tidigare debatter kommit i synnerhet från socialdemokra-

ternas sida, om nedskärningar av jordbruksstöden anser vi från centerns sida 

är helt förkastligt. Åland är med i EU:s jordbrukspolitik och vi har på basen 

av EU-direktiv gjort upp program som EU godkänt. Utgående från dessa har 

sedan jordbrukarna ingått avtal och förbindelser som berättigar till stöd. 

Omstruktureringar vidtas på utbildnings- och kulturavdelningen där i syn-

nerhet läromedelscentralen och naturbruksskolans verksamhet berörs. Det är 

dock synnerligen viktigt att de ungdomar som framöver vill utbilda sig inom 

naturbrukets område erbjuds detta på ett nära och praktiskt genomförbart 

sätt. På samma sätt är det viktigt att man säkrar, för de elever som går där 

och ska gå där ytterligare något år, att deras utbildning tryggas. Det är också 

viktigt att landsbygdscentrets verksamhet kan tryggas även om det blir för-

ändringar för naturbruksskolan.  
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Centern anser att reformen av gymnasalstadiet särskilt bör beakta också 

detta som berör viktiga näringar för landsbygden och skärgården.  

Reformen av gymnasialstadiet har nu tagit ett rejält kliv framåt i och med 

den behandling av landskapsregeringens meddelande i ärendet som nu be-

handlats i lagtinget. Utvecklingsplanen ger möjlighet till strukturförändringar 

som är påkallade av ekonomiska skäl men ger också möjligheter till ökad flex-

ibilitet gällande studieutbud. 

Konsumtionsutgifterna på trafikavdelningen minskar med 7,4 procent vil-

ket beror på minskade anslag för sjötrafik och vägunderhåll. Sedan tidigare 

pågår organisationsförändringar som syftar till inbesparingar och effektive-

ring. 

Herr talman! Gällande kommunerna kan man konstatera att landskapets 

svåra ekonomiska situation även får inverkan på stödet till kommunerna i 

budgeten för 2010. Enligt centerns syn får man trots allt acceptera slopandet 

av det allmänna avdraget och en utebliven indexhöjning av landskapsande-

larna. För kommunerna har det allmänna avdraget varit kostnadsneutralt. 

Landskapsregeringen avser inte heller att kompensera för de statliga avdra-

gen som genomförs 2010. I det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i är 

det viktigt att vi inte påför kommunerna kostnadsdrivande lagstiftning.  

Sjöfarten och dess kluster är fortsättningsvis mycket viktigt för den 

åländska ekonomin. Oroande är dock om den tonnageskattelagstiftning, som 

Finland avser att införa, inte motsvarar de behov som den åländska sjöfarten 

har. 

Jag vill vid detta tillfälle även lyfta ett helt annat ämne nämligen den ökade 

problematik som finns med tobaksrökning och ungdomsfylleri. Tobaksrök-

ningen verkar krypa ner i åldrarna och en hel del ungdomar i grundskolan 

röker regelbundet. I massmedia har även problemen uppmärksammats med 

tidig alkoholdebut. Jag anser det viktigt att tobaksrökning tas med i social-

vårdsplanen 2010-2014 på samma sätt som alkohol och att det förebyggande 

arbetet intensifieras. En tidig debut av tobak och alkohol ökar risken för att 

gå över till tyngre droger. 

Miljöfrågorna har fortsättningsvis stort fokus och ett omfattande arbete 

har lagts ner på arbetet med vattenåtgärdsprogrammet. På senare tid har 

också djurskyddet diskuterats och det har också i olika sammanhang höjts 

röster för en skärpning av lagstiftningen. 

Focus riktar sig i stor utsträckning mot våra primärnäringar. Centern anser 

dock att våra primärnäringar redan i dag är kringgärdade av alltför stränga 

och krångliga bestämmelser och de stöd som ges till primärnäringarna förut-

sätter åtgärder som går utöver lagstiftningen. Kravet på strängare bestäm-

melser grundar sig ofta på tyckande och brist på insikter i hur det verkligen 

förhåller sig. Ett faktum är också att färre och färre i vårt samhälle har direkt 

kontakt med t.ex. jordbruk trots att man bor på landsbygden eller skärgår-

den.  

Herr talman! Avslutningsvis vill jag framhålla att centern är ett parti som 

tar ansvar för ekonomin. Vår starka målsättning är att vi skall ha en budget i 

balans 2012. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Det var två saker som jag gärna önskar att ltl Lind-

ström klargör närmare. Han började med att tala om det svenska språ-



  

  149 

ket och dess ställning i Finland och att landskapet får ta emot allt mer 

dokument på finska. Här har statsmakten en stor uppgift, särskilt stats-

ministern. Nu tillhör statsministern samma broderparti som ltl Lind-

ström. Hur ofta diskuterar centerpartiet på Åland de här frågorna med 

motsvarande parti i riket? Det skulle vara ett mycket viktigt uppdrag att 

direkt hos centerpartiet i Finland försöka gjuta mod och kraft i minis-

terns ambitioner i det här avseendet. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Talman! Vad jag kan se i mitt anförande har jag inte nämnt om något 

dokument, att vi i ökad utsträckning fått dokument på finska. Det har 

nämnts i tidigare anföranden. Det som vi ständigt jobbar med är frågor 

om svenska språkets ställning. Det gör vi i varje sammanhang när vi dis-

kuterar med olika instanser och partier i riket. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag hänvisade till den budget som jag antar att ltl Lindström står bak-

om. Det är bra om man har de här kontakterna och påpekar det, men 

det tycks inte ha givits särskilt gott resultat. Jag tror det skulle behövas 

att centern på Åland verkligen gör någonting politiskt i de här frågorna. 

Det är ju bra att man står här och håller fanan högt men det är ju ändå 

det praktiska handlandet som är viktigt. 

Det här med kommunerna, det är faktiskt ganska alarmerande att den 

regering som ltl Lindström står bakom drar ner kompensationerna till 

kommunerna. Det finns också en fråga till, vid sidan om den uteblivna 

indexjusteringen och kompensationen för grundavdraget, det är avgif-

terna till Gullåsen. Kommunerna har byggt ut sin äldreomsorg men 

måste fortsättningsvis betala avgifter till Gullåsen. Är det riktigt rätt en-

ligt ltl Lindström? 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! När det gäller språkfrågan är det inte enbart för oss som 

det är viktigt att vi påpekar det. Det är viktigt för alla partier att man 

driver den här frågan så att vi kan lyfta fram det svenska språket, att vi 

får det tydliggjort. Jag anser inte att vi har något särskilt ansvar utöver 

alla andra. Solidariskt behöver vi också ta itu med den biten, såsom vi 

behöver ta itu med ekonomin. 

När det gäller avgifterna till Gullåsen, det som jag kan påminna mig 

om är det så att kommunerna betalar utgående från det utnyttjande man 

har.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Lindström nämnde att centern ställer sig bakom alla de åtgärder som 

landskapsregeringen ska göra för att stärka det svenska språket. Det 

tyckte jag lät väldigt bra. Jag skulle uppskatta om han kunde berätta för 

mig, för det är inte så lätt att hitta i den här röda boken, vilka åtgärder 

han tänker på? 

Sedan lade han resten av sin tid i sitt anförande på att tala sig varm 

för jordbruket. Allt det där låter ju bra. Verkligheten är en annan. Cen-
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tern har både näringsministern och utbildningsministern. Vem hade 

trott att en sådan regering skulle lägga ner naturbruksskolan, avgiftsbe-

lägga avbytarverksamheten, dra ner anslagen för försöksstationen och 

ha minimala anslag för investeringsbidrag med tanke på utvecklingen. 

De här får inte jag riktigt att gå ihop. Orden är vackra men verkligheten 

ser jag inte i budgeten. Vi vet, både ltl Lindström och jag, att debatten 

runt jordbruket är väldigt negativ just nu och då är det viktigt att man 

kan skingra den oro som den debatten ger istället för att förstärka den. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! När det gäller åtgärder för språket kan jag inte konkret 

nämna några särskilda åtgärder utan det är sammantaget vad vi kan 

göra för att lyfta det svenska språket. Det nämns några saker också i 

budgetförslaget. 

När det gäller sparåtgärderna, både näringsavdelningen, utbildnings-

avdelningen och trafikavdelningen har tagit ett oerhört stort ansvar för 

att klara av att få ner vårt budgetunderskott på något sätt. Ska vi skära i 

verksamheter så drabbar det någonstans. Jag kan väl erkänna att jag 

inte applåderar alla nedskärningar på näringsavdelningen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror absolut inte att ltl Lindström har applåderat. Vad jag försöker 

peka på är att när man i ett anförande talar sig varm för en näring, en 

näring som jag tror att både ltl Lindström och jag tycker att är lika vik-

tig, och budgetförslaget som ltl Lindström och centern står bakom sedan 

visar någonting helt annat. Då hänger det inte riktigt ihop mera. Bekym-

ret är att just nu styrs den politiska debatten synbarligen mycket av vad 

som står i messa spalterna när det gäller jordbrukets framtid. Den de-

batten har skapat stor oro hos en näring som är helt beroende av ett po-

litiskt arbete och politiskt beslutstagandet för att kunna fungera på sikt. 

Mot den bakgrunden tycker jag inte det är bra att man lägger fram ett 

budgetförslag som ytterligare stärker den här oron. Det är ett bekymmer 

ltl Lindström. 

Sedan är det också ett bekymmer när det gäller svenska språket. När 

centern i sitt gruppanförande säger att man inte kan nämna något kon-

kret exempel på vad man ska göra för att stärka det svenska språket. Det 

är också en bidragande orsak till att vi befinner oss där vi befinner oss. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Visserligen är det nedskärningar av fler anslag när det 

gäller primärnäringarna. När det gäller de direkta stöden är det inte 

några nedskärningar. När det gäller investeringsstöd så finns det från 

tidigare år anslag som kan användas. Den samlade bedömningen som vi 

har gjort, utgående från de behov vi ser och utgående från de anslag som 

finns från tidigare år, så bör det räcka även att stimulera där det finns 

behov. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja ha ett förtydligande vad ltl Lindström me-

nar när han säger att säkerställa självstyrelsens utveckling i Europa? 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Det var ju en ganska omfattande frågeställning. De åtgär-

der som vi har vidtagit hittills för att trygga självstyrelsen behöver fort-

sätta att arbetas på och även den här ramlagen som ska göra att vi får ett 

ökat självbestämmande. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Vad ramlagar riktigt har att göra med självstyrelsens ut-

veckling i Europa kan jag inte riktigt koppla ihop direkt. Vad jag tänkte 

på var ju det förestående Lissabonavtalet och EU parlamentsplatsen, 

som centern har varit inne på att ska säkerställas genom Finlands reger-

ingskontakter i Europa för att kunna påverka det. Det är någonting som 

även i media har framkommit att inte är en framkomlig väg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag förstår att det förargar centern och ltl Lindström att 

socialdemokraterna föreslår att man skulle ta 1,6 miljoner från LBU-

programmet och i stället prioritera de pengarna för ÅHS och vården för 

gamla och sjuka. Är det motiverat i detta ekonomiska läge anser ltl 

Lindström att höja den totala finansieringsramen för LBU-programmet 

för åren 2007-2013 med 1,6 egna åländska pengar. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! För min del ogillar jag skarpt den koppling som man gör 

mellan de med EU-stöd, som vi har fått godkända i och med att vi har 

EU:s jordbrukspolitik, och att man kopplar det till vård och omsorg. Alla 

partier värnar om vård och omsorg, så gör även centern. Jag skulle för 

min del inte vilja sätta ett likhetstecken med att man ska höja anslaget 

för dessa områden. På samma sätt som man nu gör omstruktureringar 

och besparingar på t.ex. näringsavdelningen så bör det också genomsy-

rar hela förvaltningen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är så att vi gör olika prioriteringar i den här frågan. Vi 

vet alla att ÅHS har drabbats av en sparåtgärd på ungefär 3 miljoner 

euro. Det får allvarliga konsekvenser. Om regeringen och partierna bak-

om har den principen att alla ska spara. Ska inte också den här gruppen 

då, som är beroende av kompensationsbidragen från LBU-programmet, 

också vara med och drag sitt strå till stacken? 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Även jordbrukarna nyttjar vård, omsorg och sjukvård. Det 

är helt två olika saker. Det är helt fel att ställa dem mot varandra på det 

sätt som görs. När man har reglerat jordbruket som man har gjort i och 

med att vi har EU:s jordbrukspolitik, så behöver vi ha en konkurrens-
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kraft. Det största näringsklustret är landbaserat nämligen jordbruket, 

där finns det en stark koppling mellan jordbruket, förädling och övriga 

verksamheter. Man gör fel när man kopplar ihop vissa saker med var-

andra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ltl Lindström säger att centern har varit med och tagit ansvar 

för den åländska ekonomin och gör det även i denna budget. 

I det senaste tillskottet i fastighetsbeståndet vid naturbruksskolan har 

murbruket knappt torkat och nu är man beredd att sälja allt och upphö-

ra med undervisningen. Är det här, ltl Lindström, hållbar utveckling i ett 

ekonomiskt perspektiv? 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Vi avser inte att avsluta lantbruksutbildningen. Det vill jag, 

på samma sätt som utbildningsministern, påpeka här. Det är inte ut-

bildningen, det är verksamheten vid skolan som avslutas. När det gäller 

det omtalade lösdriftstallet, så går det tillbaks väldigt många år i tiden 

då den dåvarande ladugården utdömdes. När inte det vara praktiskt 

genomförbart så blev det sedan ett lösdriftstall, det ligger så pass många 

år tillbaka i tiden att det är klart att det är lätt att man kan ironisera över 

hur det har gått nu. Det har även skett stora förändringar för jordbru-

kets förutsättningar. Vi måste ta ansvar i takt med tiden. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ironiserar gör jag inte alls. Det är bara frågan om att man ska ta 

ett ekonomiskt ansvar. Det var ltl Lindström som uttryckte det. Om inte 

undervisningen slutar, jag har förstått att man inte ska hålla djurhåll-

ning där, då måste åtminstone den här fastigheten bli överlopps. Från 

vår sida föreslog man att man skulle "leasa" ut den här verksamheten att 

eleverna i stället kunde erhålla samma undervisning ute bland aktiva 

jordbrukare. Den tankegången har jag sett spår av nu. 

En annan fråga som gäller vattenvårdsprogrammet där också ltl Lind-

ström säger att det är mycket tyckandet. Jag skulle jag vilja ha ett klar-

läggande om på vilka forskningsgrunder man baserar sig på då utsläpps-

rätten från fiskodlingar tillåts vara på en högre nivå? 

Ltl Henry Lindström, replik 

Talman! Även om det inte blir någon djurhållning så de byggnader som 

man har investerat i så går ju att avyttra eller utarrendera på något sätt 

så att man på det sättet kan få tillbaka pengar. När det gäller att man 

skulle ha djurundervisning på andra gårdar så har man haft det i flera 

års tid när det gäller mjölkundervisningen. Att få de elever som har gått 

där att bekanta sig med djur och allt vad det innebär, det är den bristen 

som jag tycker att man ser i stort i samhället idag, att man vet hur det 

fungerar med djur och utfodring o.s.v. Det ansåg man när den skulle 

byggas att det fanns ett starkt behov av. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ltl Lindström anförande rörde lite utbildningen här. Från 

Frisinnad samverkan är vi lite förvånade över den lösning man har. Vi är 

inte emot att man lägger ner naturbruksskolan som institution, men 

lösningen att man ska skicka eleverna till Finland och Sverige och även 

ha utbildningen i form av läroavtalsutbildning. Vår lösning är i stället att 

man har ett utbildningsprogram inom den nya yrkesinriktade gymnasi-

alstadieskolan. Vår lösning fanns redan i struktur-07, som Henry Lind-

ström var med i. Därför är det ytterst förvånade att ltl Henry Lindström, 

som kan de här frågorna, har gått med på en sådan här lösning från 

landskapsregeringen. Varför inte gå på Frisinnad samverkans linje i den 

här frågan? Det skulle vara mycket klokare. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Om man tittar på skrivningarna både i budgeten för 2010 

och även för 2009 finns just de sakerna med. Det möjliggör att vi har ett 

samarbete med andra skolor. Det är inte enbart genom att skicka ele-

verna till andra skolor. Det är fullt möjligt att göra så i den kommande 

strukturförändringen för gymnasialstadiet. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Tyvärr står det inte så i budgeten som centerns utbild-

ningsminister har lagt fram. Det står att man ska skicka eleverna till 

Finland och Sverige. För oss är det viktigt att ge en klar signal att vi kan 

ha det här utbildningsprogrammet inom ramen för den yrkesinriktade 

gymnasialstadieskolan. Jag hoppas att finansutskottet ska kunna ändra 

de här skrivningarna så att vi får det på rätt. Har man en läroavtalsut-

bildning så får man inte den här studieförberedande utbildningen, vilket 

är viktigt för de människor som vill gå vidare till agrolog och andra yr-

ken inom den här inriktningen. Min förhoppning är att finansutskottet, 

med hjälp av centern, rättar till de här skrivningarna som finns i budge-

ten framlagt av centerns minister. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Talman! Är det så att den skrivningen inte finns att det möjliggör för 

våra egna skolor. Den uppfattningen hade jag och det har varit en avsikt 

som vi har fört fram från centerns sida. Då håller jag med, då är det bra 

att finansutskottet tar till sig det här och att vi kan få en sådan skrivning. 

Naturligtvis ska vi utnyttja möjligheten inom vårt eget system också. Det 

kan, som jag ser det, finnas flera skolor, det kan vara läroavtal och det 

kan vara omkringliggande områdens skolor. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Plenum avbryts här och återupptas kl.12.30.  

Talmannen 

Plenum fortsätter. Först på talarlistan är vtm Gun-Mari Lindholm. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Bästa lagtingskamrater! Det står så här på sidan 22 i budget boken 

under kapitlet demokrati: "En hörnpelare i ett demokratiskt samhälle är 

kommunikationen mellan beslutsfattare och allmänhet. Det är en medbor-

gerlig rättighet att enkelt och effektivt få tillgång till och insyn myndighe-

ternas beslutsfattande." 

Årets budgetdebatt präglas åter av en ostrukturerad form. Det blir svårt för 

den intresserade åhöraren att kunna följa sina hjärtefrågor när debatten inte 

följer ett givet ämnesmönster. En majoritet i talmanskonferensen ville ha det 

på det här sättet med hopp om att förkorta debatten – ett föga demokratiskt 

synsätt. Jag tycker inte det här sättet gynnar informationen om vårt arbete ut 

i samhället. Och med det här upplägget blir våra ministrar tvungna att sitta 

på plats hela tiden. Trots att vi vet att det just nu pågår långkok av både 

skarvsoppa och slarvsylta. 

Talman! Slagorden för landskapsregeringspartierna i valrörelsen som gav 

dessa två partier möjlighet att tillsammans bilda regering var nytt ledarskap, 

mer pengar i börsen, hållbar utveckling och hela Åland skall leva. Ser vi då 

spår av dessa budord i budgeten? 

Det blir mindre pengar i börsen när allmänna avdraget tas bort, konsum-

tionen går neråt. Ledarskapet? Jodå det är väl nytt. Vi har aldrig tidigare skå-

dat sådan brist på politiska visioner, osynlighet och skandalerna avlöser var-

andra.  Vi ser också att perifera kommuner får det allt sämre. 

Landskapsregeringen avser därtill även ändra miljöhandlingsprogrammet 

så att de tidigare fastställda utsläppsnivåerna ska liberaliseras.  

Det vi ser i budgetboken för 2010 hade vi andra, d.v.s. oppositionen, redan 

förstått till 2009 års budget och även långt före det. Vi kan konstatera att in-

nevarande år är ett förlorat år och istället måste regeringen nu föreslå dras-

tiska ogenomförbara förslag såsom generella permitteringar vilka är kortsik-

tiga lösningar och dessutom fega sådana.  

Centern som sedan urminnes tider suttit vid makten har ett alldeles sär-

skilt ansvar och borde ha sett vart trenden var på väg men har inte haft för-

mågan att på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt hantera situationen.   

Vi har kommit till den punkten att alla måste inse att fortsatt tillväxt av 

den offentliga sektorn inte är möjlig. För att garantera fortsatt god service 

måste strukturen på olika verksamheter ses över, i annat fall kan olyckliga si-

tuationer uppstå där verksamheter ställs mot varandra. Ett exempel är nöd-

vändigheten av en välfungerande trafik för att upprätthålla en levande skär-

gård.  Vi anser att landskapsregeringen måste presentera en helhetslösning 

vad beträffar trafiknätet för skärgården innefattande fast förbindelse till 

Föglö, kortrutt, billigare tonnage och bemanning samt anpassad kollektivtra-

fik. Mer trafik för en billigare peng. 

Utifrån våra, obundnas, tre viktiga politikområden självstyrelsens utveck-

ling, småföretagens situation och social välfärd har vi läst budgeten. Vi har en 

hel del ändringsförslag i våra gemensamma motioner vilka första underteck-

nare för respektive motion kommer att närmare presentera.  

Positivt är, om än för sent, att landskapsregeringen nu vaknat och insett att 

svenska språkets ställning är hotad. När svenskan är hotad i Finland blir det 

också svårt för oss på Åland att upprätthålla kontakter med både politiker och 

myndigheter. Det är en ödesfråga för oss på Åland och för självstyrelsen, för 

statstillhörigheten, att kunna upprätthålla kontakterna med Finland på vårt 
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grundlagsenligt skyddade språk. I dag går tjänstemän och politiker i Finland 

mer och mer över till engelska i kontakterna med svenskspråkiga. Den här 

frågan borde lyftas högst på agendan för självstyrelsens utveckling.  

Bästa regering, inta en offensiv hållning och lägg snacket om konfronta-

tionspolitik åt sidan när ni nu insett att den hittills hållna linjen inte varit 

framgångsrik. Jag hoppas att lantrådet och jag nu kan vara överens om att 

detta är ett faktiskt problem. 

Jag undrar vilken Pyrrusseger talerättssystemet och beredningen av minis-

terrådsärenden blir om allt ska gå på finska? 

Alla EU-fördrag som vi i rask ordning, utan konsekvensanalys och skyndar 

oss att godkänna, urvattnar självstyrelsen till den grad att det bara blir det 

goda exemplet kvar. Är detta god självstyrelsepolitik? 

Talman! Vi skulle även ha velat se att näringspolitiken fått ett samlat 

grepp. Vad skall vi satsa på Åland? Är det grön turism? Är det tjänsteföretag? 

Är det innovativa IT-företag? Vad vill regeringen egentligen?  

Småföretagen är viktiga för oss. Om varje litet företag kunde anställa en 

person till skulle det skapa över 2000 nya arbetsplatser. Landskapsregering-

en måste kunna visa på de framtidsnäringar som är viktiga för Åland för att 

företagare ska våga satsa. 

Talman! Jag vill ytterligare beröra ett viktigt politikområde som hade för-

tjänat ett bättre samlat grepp. Det är det socialpolitiska området och alldeles 

särskilt våra ungdomar och våra äldsta. 

En stor del av ungdomarna känner sig deprimerade, tycker att vi föräldrar 

har för lite tid för dem. Kraven på dem är stora, det är viktigt hur man ser ut. 

Det är viktigt vilka nätverk man har, både fysiska och på nätet. Man ska ha 

bra betyg för att komma in på utbildningar idag. Kommer jag in? Räcker jag 

till? Ja, listan kan göras hur lång som helst. Lägg därtill att man vid något till-

fälle känner sig utanför, ledsen och ensam. Då är det lätt att man gör något 

man annars absolut inte skulle ha gjort. Man testar kanske på droger.  

Vi måste få ett samlat grepp och konkreta åtgärder för ungdomar som av 

olika orsaker mår dåligt så att vi kan undvika en tidig utslagning. Om vi tidigt 

kan sätta in resurser så kan vi rädda de mest utslagna från droghelvetet. Vår 

förmåga att hantera nuvarande situation är en ödesfråga för nästa generation. 

 Talman! Obunden samling har 20 motioner där vi visat på olika priorite-

ringar. Väsentligt är att framhäva att de tillsammans inte är kostnadsdrivan-

de i jämförelse med det lagda budgetförslaget. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Vtm Gun-Mari Lindholm säger att det är en hörnpe-

lare i ett demokratiskt samhälle att kommunikationen mellan beslutsfat-

tare och allmänhet fungerar. Det håller jag fullständigt med om. Det får 

vi väl alla ta till oss här att vi ska försöka vara så tydliga som möjligt. Jag 

var själv med i talmanskonferensen när det beslutades om hur den här 

debatten skulle gå till. Jag var en av dem som ansåg att vi skulle gå till-

baka till det gamla systemet, inte det som var i fjol, utan året innan. Jag 

vill på det bestämdaste säga till vtm Lindholm att det inte var för att 

strypa debatten. Helt enkelt för mitt vidkommande tyckte jag det funge-

rade bättre på det gamla sättet när var och en fritt bestämmer vad man 

ska prata om. Jag tyckte det blev rundgång i fjol. Man ältade saker och 

ting många gånger. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Den uppfattning som jag fick när vi diskuterade det här i tal-

manskonferensen var att man hade den uppfattning från den samlade 

majoritet att debatten blir för lång. Jag framhävdade att det här är det 

tillfället vi har att debattera det allra viktigaste instrumentet vi har för 

kommande år. Då är det viktigt att allmänheten och åhörare kan följa 

med när man vet att nu pratar vi om kansliavdelningen, nu pratar vi so-

ciala frågor och nu pratar vi trafikfrågor. Att man vet att då är det tid för 

det här avsnittet, då är det viktigt att jag lyssnar för jag är intresserad av 

att veta vad man tänker med skärgårdstrafiken. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ja, det finns många poänger i den debattformen som 

vtm Lindholm nämnde. Det håller jag med dem. Personligen, när jag tog 

ställning, var det för att jag tyckte att den gamla formen var bättre och 

intressantare. Visar det sig att jag har fel så ändrar jag mig gärna. Jag 

vill ha klart sagt att det inte var för att strypa debatten, det var för att 

undvika rundgång, som vi upplevde det.  Få ledamöter satt i fjol här i sa-

len på slutet. Hellre än intensivare kärnfull debatt, mera stuns. Det skul-

le jag vilja ha nu också för den delen, jag tycker det är lite slött nu. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! I belysning av det som sägs i budgeten så tycker jag inte att 

handlandet som majoriteten hade i det här särskilda ärendet, det kon-

gruerar inte. Är man för en öppen demokratisk debatt är det viktigt att 

informera åhörarna, då förfar man inte på det här sättet. Det ville jag ta 

fram. Man säger någonting, skriver vackert, men handlingen visa på nå-

got annat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Vtm Lindholm nämner det allmänna avdraget. Det är 

ju ett sätt att fördela bördan av lågkonjunkturens verkningar i samhäl-

let. Det drabbar dem som har små inkomster mindre än dem som har 

stora inkomster. Skärgårdstrafiken, som vtm Lindholm nämner, kombi-

katamaraner finns nämnda i motionen. Men de är lite för små. Kör med 

dem som tar lite mera bilar och lite mera personer med sig så tror jag att 

det skulle vara bättre framgång. Jag tror detta är någonting man borde 

pröva. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Allmänna skatteavdraget har givit mer pengar i börsen för den enskilda. 

Det hoppas jag att ltl Sundblom och jag är överens om. Det är det jag av-

ser när jag säger att det blir mindre pengar i börsen när man tar bort 

det. 

Vad gäller de olika motionerna så kommer de enskilda ledamöterna 

att presentera motionerna. Vad beträffar kombikatamaranen, som vi har 

en motion om, det är som ett komplement till den som tidigare går där. 

Just bara för att visa på att möjligheten finns. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Jag tror inte vi är överens om allmänna avdraget. Nog måste vi sprida ut 

bördorna av en lågkonjunktur även på medborgarna delvis. Inte kan vi 

sätta allt bara på att landskapet får bara sämre och sämre inkomster, 

medan kommunerna går hyggligt på noll ännu. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ja, om det är på det sättet som ltl Sundblom avser, att man ska 

höja skatterna, höja avgifterna och man ska dra ner på servicen. Jag 

menar att konsumtionen är viktigt att hålla i vårt samhälle och att hålla 

alla hjul rullande. Då kan det i så fall vara motiverat med vissa avgifts-

höjningar för de grupper som har en möjlighet att betala mera till exem-

pel inom ÅHS. Men serviceutbudet blir också sämre och det hoppas jag 

också att vi är överens om, att det inte bara är det allmänna avdraget 

som blir för den enskilda. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! När det gäller beskattningen så kan man kanske göra 

som minister Mats Perämaa gjorde, titta på helheten av de skattelättna-

der som staten också inför. Jag kunde inte komma till annat än att det 

blir mera pengar i plånboken för den enskilda. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! De olika skatteavdragen, som man inför via blankettlagstift-

ningen, inför man även på Åland. De har en väldigt stor betydelse för in-

komsterna till kommunerna. Det är många kommuner idag som blir li-

dande av att det här kommer per automatik. Det där är en väldig viktig 

fråga. Nu sitter ltl Dahl med i ett av landskapsregeringens partier. Jag 

hoppas verkligen att man tar tag i de här frågorna. Så får vi se hur 

många, många kommuner särskilt de perifera, lider idag av brist på in-

komster. Indexjusteringar av landskapsandelarna är inte heller före-

slagna. Kommunerna har det väldigt svårt i vårt samhälle idag. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Det finns kommuner som har det svårt, ja. Det stäm-

mer och vissa har det jättesvårt. Totalt sett har ju ändå kommunerna 

haft en ökning i sina bokslut. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Ja, många har det svårt. Man har till och med sämre läge än vad land-

skapet har eftersom de flesta kommuner, jag skulle säga att alla kom-

muner, har upptagna lån. Kökar hade tidigare 7000 euro per innevåna-

re, jag tror att de är över 10000 euro nu per invånare. I media stod det 

här om dagen att Finström hade en minusbudget. Nog ser det allvarliga-

re ut ute i kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! När landskapsregeringen presenterade budgeten hade op-

positionen möjligheter att ge sina inledande synpunkter. Då noterade 

jag att vtm Gun-Mari Lindholms ord sammanfattades av att budgetför-

slaget var relativt bra men möjligen något försenat. Bortsett från kalen-

derproblematiken så var det ett ganska gott vitsord. Jag tycker att anfö-

randet här från obundnas sida ger ungefär samma vitsord. Så pass bra 

uppenbarligen att vtm Lindholm använde den korta tid som man har för 

sitt anförande att diskutera formsaker. I vilken form man diskuterar 

budgetförslaget. Sammantaget uppfattar jag det som ett rätt gott vitsord. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När media ringde och frågade vad man tyckte om den föreslag-

na budgeten så hade vi knappt sett den. Media hade sett budgeten flera 

dagar före oss och visste på vilka punkter man var intresserad och vad 

oppositionen hade för åsikter. Men i det stora hela stämmer det. Vi är 

nöjda med att man äntligen har visat att man har begripit att man måste 

göra ett trendbrott. Det är vi tacksamma för. Jag sade också, om minis-

ter Perämaa hörde, att tyvärr är 2009 ett bortkastat år. Man borde ha 

gjort detta redan tidigare, för att inte ha den här stora inkomstdippen 

som vi har nu. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har svårt att säga att något som vi eventuellt skulle ha 

gjort under 2009 skulle ha påverkat det dramatiska tappet av inkomster, 

vilket är ihopkopplat till den finländska ekonomin, finanskrisen och den 

globala lågkonjunkturen. Trendbrottet igångsattes redan i samband med 

grundbudgeten 2009 med resurs- och behovsplanen som jag visade i en 

figur här tidigare. Tilläggsbudgeten kopplat till det här ger det verkliga 

trendbrottet, såsom vtm Gun-Mari Lindholm här själv säger. Förutom 

viss kalenderproblematik, där våra åsikter skiljer något, så är vi gemen-

samt rätt nöjda då. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det som jag också sade i mitt anförande och som vi kommer att 

presentera i olika andra prioriteringar, det hade varit att man hade sett 

på större strukturella förändringar. De förändringar som här har pre-

senterats, de har ju redan varit kända under många år och det har arbe-

tats med att både ta fram lagframställningar, jag tänker på struktur -07, 

-08, -09, -010 blir det kanske nu. Det där är ju en hel rad av olika frågor 

som redan har funnits i rörelse. Det är tyvärr ingenting som den här re-

geringen kan ta så stort till sig. Med vi väntar med på spänning på nästa 

steg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det är många som uppskattar vtm Lindholms enga-

gemang för det svenska språket. Den talerättsformen har vi lyckats upp-

nå till följd av en ändring av självstyrelselagen. En av huvudpunkterna, 

en av de centrala delarna som har talats för att vi skulle godkänna för-
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ändringar, är det faktum att process språket bli svenska. Där tror jag 

inte att vicetalmannen har uppfattat hotet, om att finskan skulle ha före-

träde, på rätt sätt. 

När det gäller de övriga synpunkterna om att det urholkar självstyrel-

sesystemet och annat så får vi återkomma på måndag när vi då debatte-

rar Lissabonfördraget. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det var intressant att faktiskt ltl Harry Jansson vågar och vill 

debattera talerättsfrågan med mig. Eftersom vi inledningsvis hade 

samma uppfattning om hur slutprodukten i den frågan skulle vara. Se-

dan visade det sig tyvärr att det var mer framgångsrikt för ltl Harry 

Jansson att byta parti. Och med det här bytet bytte han också sida vad 

gäller den frågans slutprodukt. Det är bara att beklaga. Jag hade hop-

pats att vi skulle gå hand i hand hela vägen i den frågan och kanske nått 

en annan ändstation än den som man nu har kommit fram till. För det 

måste vi väl vara överens om, det var vi i början i alla fall, att det här för-

slaget inte var särskilt lyckat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag tycker det är synd att vicetalman nedlåter sig till 

att personifiera talerättsfrågan genom att hänvisa till mina personliga 

vägval genom livet. Det är onödigt, kanske ett övertramp från vicetal-

mannen sida. 

När det gäller huvudfrågan, det som min replik handlade om, var att 

vicetalman har missförstått upplägget med talerättsändringen i självsty-

relselagen. Att vi får en garanti om att process språket är svenska. Det 

var därför jag replikerade till vicetalmannen. Vi har godkänt ändringar 

av självstyrelselagen uttryckligen för att trygga att det svenska språket 

ska vara rättegångspråket. Det betyder också att det ska vara rättegångs-

språket i kontakterna till Helsingfors. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

För den uppmärksammade nämnde jag också ministerrådsmötena. Där 

har det också framkommit från centergruppen att det har varit svårt att 

ta till sig den information som förekommer på dessa möten. Till den de-

len det gäller personliga vägval så är det väldigt väsentligt i en grupp 

som bara består av 30 ledamöter. En persons vägval är ganska avgöran-

de. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vtm Lindholm, precis som kollegan Mats Perämaa, höll ett 

nästan berömmande anförande om budgeten. Det finner jag också posi-

tivt. 

När det gäller näringslivsåtgärder så saknades de. Näringslivets främ-

jande på sidan 176, om man läser de första texterna så står det klart och 

tydligt vad målsättningarna är. En av de högst ställda målsättningarna 

nu är att sysselsättningen ska hållas på en hög nivå, särskilt bland ung-

domarna. Det är möjligt att den efterfrågade IT- utbildningen kan vara 
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något som vi ska vidareutbilda ungdomarna på. Sedan har det varit en 

väldig stor aktivitet i ekonomin, flera ansökningar än väntat har kommit 

till näringsavdelningen för fortsatta satsningar för företagsutvecklingar 

och investeringar. Det ser väldigt positivt ut i det åländska näringslivet. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Till det sista skulle jag verkligen vilja ha en förklaring när vår 

näringsminister säger att det ser positivt ut i det åländska näringslivet. 

Näringslivsföreträdare har nog den bestämda motsatta uppfattningen. 

Sedan har jag nog den informationen att det tyvärr har saknats en tyd-

lighet ifrån landskapsregeringens sida i synnerhet och alldeles särskilt i 

från näringsministerns sida vad beträffar näringspolitiken. Det har väl 

inte undgått någon, det kan inte ha undgått näringsministern, all media 

bevakning där man från näringslivsrepresentanterna från branschorga-

nisationer verkligen efterlyser tydliga riktlinjer, eller hur? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Riktlinjerna, herr talman, finns i budgeten. De är ganska tydligt utskriv-

na vad som gäller. När det gäller näringslivets situation just nu, det jag 

menar är att näringslivet har en hög vilja till nyinvesteringar och 

tilläggsinvesteringar som gör att de kommer att gå stärkta ur den kris 

som vi nu lever i. Hittills har inte några företag gått omkull. Det fick vi 

så sent som i dag uppgift på. Det ser jag åtminstone som ett väldigt posi-

tivt tecken. 

Framöver är det nu viktigt att vi får matchande utbildningsinsatser. 

Att vi har folk som kan jobba på rätt ställe när det blir fart igen. Inom en 

inte alltför lång framtid, även nu, har vi behov av invandring av arbets-

kraft på Åland. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag ser inte på talarlistan att minister Mattsson har begärt or-

det med det kanske finns längre fram. Jag ser verkligen fram emot när 

han ska redogöra och återge hans och landskapsregeringens visioner 

angående näringslivet på Åland. Vad är det man ska satsa på? Hur ska vi 

lösa turismen? Hur vi ska lösa viljan att ta över företag? Man har formu-

lerat skrivelser till landskapsregeringen ifrån olika branschorganisatio-

ner redan 2008. Jag tror inte man har fått svar på de skrivelserna ännu. 

Där efterlyser man just visioner och målformuleringar. Vi ser fram emot 

den fortsatta debatten där visionerna kommer att klargöras från land-

skapsregeringens sida.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är en svår situation som vi befinner oss i. Men relativt sett 

är den ändå inte så besvärlig som många andra i resten av världen har det. 

Socialdemokraterna tycker att det här budgetförslaget är lite panikartat till 

sin karaktär. Man koncentrerar sig på år 2010, men några åtgärder och hur 

den här nedskärnings- och inbesparingspolitiken ska yttra sig år 2011 och 

2012 finns det inte. Man förlitar sig på att inkomsterna ska öka, inte på grund 

av egna insatser utan på grund av förändringar i Finlands ekonomi. Några 
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egentliga andra motiv för det har man inte än att man räknar med att när 

Finland ska betala sin låneskuld så måste man höja skatterna i Finland. Det 

ligger väl mycket i det. Precis som i början på -90 talet, när man var i samma 

situation, omstrukturerade staten väldigt mycket av sin verksamhet och skar 

ner budgetnivåer och placerade pengar i fonder o.s.v. Det är nog, som jag ser 

det, lite drömlik uppfattning att Finlands ekonomi och klumpsumma på nå-

got vis automatiskt ska rätta till det lilla fel som man nu har i frågan om in-

komstsidan i budgeten. Man blir också osäker när man hör de olika represen-

tanterna uttala sig här vad de menar med en budget i balans d.v.s. när situa-

tionen ska ha återställts. Det mest radikala kommer från ltl Lindström som 

säger från centern att budgeten ska vara i balans 2012. Det är mycket ambi-

tiöst. Vi kommer i finansutskottet att följa upp hur det ska gå till. Finansmi-

nistern var något otydlig, om jag förstod honom rätt, pratade han om att 2013 

skulle det värsta av den här krisen vara överståndet och då skulle det återgå 

till normala och bättre banor. 

Liberalernas gruppledare sade att ingen vet när det blir bättre. Det är kan-

ske det som är närmast sanningen. Han föreföll inte intresserad av att vidtaga 

några särskilda åtgärder ifråga om budget i balans. Han påminde om att vi 

har val 2011. Det tolkar jag indirekt som att vårt ansvar sträcker sig inte läng-

re än till 2011, utan följande regering får ta över och reda upp det som den 

här regeringen har åstadkommit. Visst är det val 2011 men åtminstone vi so-

cialdemokrater har ett sådant ansvarstänkande att vi inte lämnar kommande 

regeringar och lagting i sticket utan vi vill redan nu diskutera det här med en 

budget i balans.  

Uttrycket används lite vårdslöst. Det är ingen som riktigt definierar vad de 

menar med det. Finansministern hade ett allmänt uttalande om att inkomster 

och utgifter måste på något vis balansera. Vi måste få kriterier för landska-

pets budget när den är i balans och när den inte är i balans. Om man jämför 

med stadens budget så har vi uppställda kriterier på basen av vilka man se-

dan man har fastslagit vissa nyckeltal. De ska visa t.ex. årsbidrag i procent av 

avskrivningarna. Årets överskott, intern finansiering av investeringar, likvidi-

tet, soliditetsgrad i procent och relativ skuldsättningsgrad. Det är exempel på 

hur man kan definiera budget i balans. Vi har ingenting sådant i den här bud-

geten. Det står att i någon grå framtid så ska budgeten vara i balans. Nu syss-

lar man med att skära ner. Det tycker vi inte är en bra bedömning av läget. 

Kanske inte heller på kort sikt, utan att det resulterar i panikåtgärder när det 

gäller landskapets verksamheter.  

Herr talman! Omstruktureringar som man nu föreslår känner de flesta av 

oss i oppositionen igen från långt tillbaka i tiden. Vissa av dem har jag t.o.m. 

personligen initierat. Men år efter år har man försummat att göra det här. 

Här bär så gott som alla partier ett ansvar. Vi glada över att omstrukture-

ringsarbetet kommer igång. Men det borde ha kommit igång redan till 2009 

års budget. Nu kommer vi knappast att se så mycket effekt av det arbetet. 

Istället för att på något vis hålla budgeten flytande så skär man ganska frikos-

tigt. Det skadar vissa av landskapets verksamheter. Skadverkningarna borde 

man då resonera om. Ska de återställas när budgeten är i balans? Eller ska de 

bli permanenta?  

En allvarlig skada åstadkommer den här budgeten t.ex. med ÅSUB:s verk-

samhet. Ett av de viktigaste verktygen för oss att få ny kunskap, att få idéer 

om hur vi ekonomiskt kunde förfara. I och med nedskärningen kommer de 
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här konjunkturrapporterna, som vi har fått tidigare, att minska. Vi tycker det 

är väldigt kortsiktigt. Egentligen borde man expandera verksamheten inom 

ÅSUB. Vi borde få fram mera fakta, mera kunskap för att agera rätt. Så gör 

man ju på andra ställen, men här vet tydligen landskapsregeringen bäst. Det 

behövs inte någon mer kunskap från ÅSUB utan man skär ner. Antagligen 

tvingas man då att syssla med externa uppdrag, om man ska hålla kvar sin 

personal. Det är i och för sig bra, men det har ju inte direkt verkan på det be-

hov vi har av kunskaper. Det vill vi inte vara med om. 

Vi tycker också det är väldigt tokigt att man tydligen straffar både handels-

kammaren, Ålands Turistförbund för att de har varit kritiska mot landskaps-

regeringen igenom att dra ner pengar för marknadsföring och man flyttar 

över företagsrådgivningen från handelskammaren till ÅTC. En organisation 

som vi tycker att man i stället borde utvärdera. Kanske det finns strukturom-

vandlings- och inbesparingsbehov istället. 

Medis, det var någonting som man ambitiöst skrev i sitt handlingsprogram 

att skulle förbättras. Det skulle till och med tas över av landskapet för bara ett 

par år sedan. Sedan kom en bra lösning. Staden och landskapet bidrog varde-

ra med 50 000 euro. Nu har alla tecknat avtal på nytt med Medis, och då drar 

man ner 30 procent. Det kanske inte är så farligt ekonomiskt och verksam-

hetsmässigt sätt. Ingen dör av det här. Men vad sänder man för signaler? Nej 

nu, bästa ålänningar, nu behöver ni inte ens gå på kurser och ha trevligt där. 

Nu måste ni stanna hemma och titta på andra saker. Det är att sprida en ne-

gativ och väldig tråkig stämning in i verksamheter som upplevs som väldigt 

positiva. Det är inte fråga om mycket pengar. Vi tycker att det är både oklokt 

och framförallt inte nödvändigt. 

Finansministern sade att inte några individer drabbas. Han har inte tänkt 

efter. När man slår igen en långvårdsavdelning på Grelsby sjukhus, Över-

gårds, är det tolv svårt sjuka äldre personer som inte har någonstans att ta 

vägen. Drabbar det någon enskild, finansministern? Jag tycker det är inhu-

mant! Hur kan en ny regering komma med ett sådant förslag? Det måste fi-

nansutskottet rätta till. Övergårds ska inte vara på Grelsby någon lång tid. De 

ska vara där tills Trobergshemmet öppnar våren 2011 och de personer som är 

i behov av omsorg och tillsyn i lugn och ro kan flyttas över till Trobergshem-

met och till andra inrättningar där de kan få den sjukvård och omsorg de är i 

behov av. Så här lättvindigt ska man inte spela med äldre människors trygg-

het. 

De drabbas inte? Hur drabbas skärgårdsborna? Skärgårdsbornas hälso-

vårdarberedskap försämras. Den ambulerande tandvården dras in. Den am-

bulerande tandvården i skärgården har varit den enda tandvården inom ÅHS 

som har varit öppen för allmänheten. Nu stängs också den. Det är bara vissa 

prioriterade grupper som ska få gå till tandvården. Bland dem till exempel 

högavlönade läkare inom ÅHS. Är det humant? Vem drabbar det? 

Herr talman! En sista påminnelse om när man skär ner eller minskar över-

föringarna till kommunerna. Genom att inte kompensera kommunerna för 

det höjda grundavdraget så försämrar det välfärden i kommunerna eller ökar 

kommunernas behov av lån. Det är inte att ta helhetsansvar. Det är att skjuta 

över ansvaret på kommunerna. När man slår igen läromedelscentralen, pang 

bom, utan att kunna klargöra om det är 15 000 euro eller mera som man spa-

rar. Vem drabbas då? Ja, de elever som har särskilda svårigheter och de in-

flyttade som behöver läromedel. Det är inte heller bra. 
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Nej, bästa finansutskott jag vädjar, panikbromsa inte. De här whiplers ska-

dorna håller på att bli bra många med den här budgeten. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det var inte oväntat att socialdemokraterna skulle komma 

till det här med ansvarsfrågorna. Socialdemokraterna är uppenbart full-

ständigt historielösa. Den här regeringen har fått ägna sig mycket åt att 

städa upp en hel del grejer efter socialdemokraternas fögderi i den förra 

regeringen. Låt mig ta ett exempel: En ganska ohämmad expansion un-

der några års tid där kostnaderna har ökat med 57 miljoner på tre år. 

Det var socialdemokraternas ansvar. Sista året var dessutom en riktig 

valfläskbudget, där man ökade personalen med 50 personer. Det var 

också naturligtvis någonting att ta hand om sedan senare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag kan inte påminna mig om att liberalerna i något skede 

under den förra perioden skulle ha föreslagit några drastiska nedskär-

ningar i budgeten. Men ltl Sjölund, tala hellre om hur vi ska göra med 

Övergårds i Grelsby sjukhus. Är det här liberalt? Är det här humant? Är 

det här bra hälso- och sjukvårdspolitik? 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det finns de från regeringen som kommer att svara på de 

här frågorna. Definitionen på vad som är en budget i balans tycks det 

råda lite oklarhet kring. Budget i balans betyder att man har en jämvikt 

mellan inkomster och utgifter. Tillräckligt mycket inkomster för att be-

strida utgifterna över en konjunkturcykel. Det betyder att man också för 

en konjunkturpolitik där man under goda tider har möjlighet att ha 

överskott i budgeten och lägga undan för reserver, det har man delvis 

gjort. När det är dåliga tider och inkomsterna minskar har man reserver 

som man använder för att underbalansera budgeten och använda peng-

arna så att man inte behöver göra panikbromsning. Det har man inte 

gjort nu heller. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

På ett generellt plan kan man nog diskutera så. Men hur är det då med 

kommunernas budgetar? Är de alla i obalans? De kan inte täcka sina ut-

gifter med sina skattinkomster och landskapsandelar. Jag tror inte vi 

kommer fram till ett sådant slutresultat. Det som är speciellt är landska-

pets budget, man gör en stor grej av att man inte ska göra någon upplå-

ning. Men det gör ju alla regeringar idag för att stimulera ekonomierna. 

Hela idén med konjunkturpolitik är att under lågkonjunktur öka den of-

fentliga efterfrågan genom att späda på så att man får i gång hjulen i det 

privata samhället. Strukturomvandlingar borde ha gjorts för länge se-

dan, det ska göras. Man att skära ned verksamheten så att det skadar, 

det är inte konjunkturpolitik. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Sundback säger att landskapsregeringen förlitar sig på 

att intäkterna ska öka i slutet på lågkonjunkturen, närmast 2012 efter-

som det är den plan som vi följer. Så är det inte alls. Om vi tar avräk-

ningsbeloppet som exempel så hade vi intäkter på 205 miljoner år 2008. 

Medan vi 2012 inte förväntar oss högre intäkter än 182 miljoner, alltså 

23 miljoner lägre. När lågkonjunkturen borde vara över och vi är or-

dentligt på gång igen i en högkonjunktur förlitar vi oss inte alls att intäk-

terna lättvindigt ska stiga till de tidigare nivåerna. Därav måste vi an-

passa våra utgifter också. Socialdemokraterna pratar om att man är in-

tresserade av att få budgeten i balans. Samtidigt späder man på med 15 

miljoner och sedan hänvisar man till kommunalbudgeterings- och bok-

slutsteknik som lösningen. Det blir inte lätt att utskilja någon röd tråd 

här.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror det blir mer och mer viktigt för finansutskottet att 

klargöra vad som menas med en budget i balans. 

Vårt förslag är att man uppdrar åt landskapsregeringen att komma 

med ett åtgärdsprogram för hur budgeten ska fås i balans. Gärna enligt 

centerns modell till 2012 eller när man antar att det är lämpligt. Men 

minister Perämaa, hur ska det gå med nedskärningar som man gör, 

2010? Ska fortsättningen följa 2011 och 2012? Ska man skära i ytterliga-

re i landskapets verksamheter? Ska de personer, som nu ser att deras 

arbete blir mer och mer pressat, kunna räkna med en viss uppgång nå-

gon gång? Eller ska man ner på den här nivån? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Sundback tilläts ställa nya frågor gång på gång här i 

repliken. Det blir svårt att föra en replikväxling. Exemplet som nämndes 

med Övergårds, eftersom det ingick i huvudanförandet, där föreslår 

landskapsregeringen att man inte stänger det vid årsskiftet, såsom ur-

sprungliga förslaget vid ÅHS låg. Vi såg att det kommer man inte att 

kunna hantera. Vi kommer att vilja föra en diskussion med Mariehamn 

stad, som befinner sig i den situationen, precis som ltl Sundback sade, 

att man inte har utrymme för sina äldre nu idag. Men 2011 kommer man 

att ha utrymme. Vi vill undersöka möjligheterna om Mariehamns stad 

vill bedriva äldreboende i de utrymmena fram till att Trobergshemmet 

är färdigt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

I det här landet, Åland, har ÅHS ansvar för all hälso- och sjukvård, ock-

så för de äldre. Kommunerna har ansvar för boendet för de äldre. Kom-

munerna har ingen kompetens när det gäller hälso- och sjukvård. Jag 

tycker att en finansminister borde vara medveten om detta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Ltl Sundback talade om att det borde ha gjorts struktur-

förändringar redan 2008 eller 2009. Förslag fanns i 2009 års budget. 
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Nu går man till verket och jobbar för strukturförändringar när det gäller 

förvaltningen. Det tror jag säkert att ltl Sundback har läst. Men struktur-

förändringar i verksamheter tar ju tid så man kanske inte ser så mycket 

av resultatet, så snabbt. Vi kommer att komma till det och det kommer 

att vara positivt för budgeten i slutändan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Hade liberalerna och centern gått med på en gymnasiereform för flera år 

sedan så skulle vi inte ha varit i den här situationen, att det ytterligare 

drar ut på tiden. Det kommer knappast att märkas under den här perio-

den. Det är nödvändigt med strukturförändringar. Synd att de kommer 

så sent. Jag kan tipsa om andra verksamheter som kunde privatiseras. 

Företagsrådgivningen, socialisera inte den nu igen. Försök låt bli! Djur-

skyddshem ska vara i privat regi, inte i landskapets regi. Här har skriv-

ningen ändrats. Smådjurskliniken, är det viktigt att samhället betalar 

den? Ålands sjösäkerhetscentrum skulle fungera privat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ltl Sundback talade mycket om det panikartade budget-

förslaget. Jag tycker inte alls budgetförslaget har tillkommit i någon pa-

nik. Det har processats under väldigt lång tid. Vi har nästan tyckt att det 

har tagit för lång tid. Jag håller inte med om att det är panikartat. Dis-

kussionen har också handlat mycket om vem som är mest ansvarstagan-

de. Den som säger när budgeten är i balans eller hur den är i balans 

och vilket parti som är mest ansvarstagande. Jag tycker det viktiga är 

faktiskt att vi ska hålla ett samhälle i balans, samhällsverksamheterna 

ska vara i balans trots vår försämrade ekonomi. Det tycker jag är det all-

ra viktigaste. Vi har ju ändå levat med många stora marginaler i många, 

många verksamheter. Sundback ställde också frågan om sänkningarna 

på verksamhetsnivåerna ska bli bestående. Det är möjligt att de blir be-

stående. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! När jag säger att det är panikartat så menar jag inte bud-

getprocessen. Jag har förstått att den har varit mycket lång och tradig. 

Jag menar att själva åtgärderna är panikartade. Om de här inbesparing-

arna ska bli bestående, då undrar jag om ltl Gun Carlson tycker det är 

riktigt bra? Jag kommer ihåg kampen för Ålands högskola. Från 2008, 

2009 till 2010 skulle vi med det här förslaget minska med 800 000 

euro. En verksamhet som borde vara ett flaggskepp på Åland. Det är här 

vi borde satsa om någonstans. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tror faktiskt att många av verksamheterna kanske inte 

ska vara på samma höga nivå vi har haft. Jag tror vi har levat på för hög 

nivå, i vissa fall. Det som jag inte hann säga i den första repliken vill jag 

säga nu, det handlar om stängningen av Övergårds. Där tycker jag nog 

att det är sant att det är ÅHS som ansvarar för sjukvården för de äldre. 

Vi ska komma ihåg, när det gäller Övergårds patienter som ligger där 
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nu, att de flesta bedöms vara sådana att de kan skötas i kommunernas 

institutioner. För Mariehamns del blir det då Trobergshemmet, som inte 

kan ta emot dem. De anses också så färdigbehandlade att de kan skötas i 

kommunerna. Av de här tolv som ligger där nu så lär nio personer vara 

från Mariehamn. Det är mycket Mariehamns ansvar. Nu föreslår man då 

att Övergårds ska vara i kraft i ÅHS regi tills Mariehamn bygger upp 

Trobergshemmet. Det är bra gjort om Mariehamn får igenom det. Bra 

för Mariehamn men kanske inte för landskapet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nu tycker jag att den här frågan om Övergårds äldre har 

nått en punkt som jag inte hade hoppats på. Att äldre och sjuka, som är 

på den här avdelningen, ska bli ett byte i en gammal politik, stad kontra 

landsbygd. Det är faktiskt under lagtingets värdighet att använda dessa 

gamla sjuka människor i ett sådant politiskt syfte. Jag är förvånad över 

att ltl Gun Carlson, som både har jobbat med äldre och är sjukvårdare 

till yrket, lånar sig till något sådant. 

Mariehamns stad är fast besluten att ta sitt ansvar. Vi kan inte göra 

det förrän våren 2011. I solidaritetens namn med de äldre så finns det 

bara en lösning d.v.s. att Övergårds blir kvar till 2011. Så inhumana kan 

väl inte lagtingsledamöterna vara? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Först en lite förvånad tanke att inte primärnäringarna idag 

fick sig en snyting av ltl Sundback. 

Sedan till turistförbundets neddragna budget, den består i att vi har 

två andra projekt, eller flera andra projekt, som har stark karaktär av 

profilering av Åland utanför Åland, alltså destinationsmarknadsföring. 

Det är två filmer, den ena kallas för Iris och den andra kallas för Murder, 

som ska spelas in på Åland och ge ett bra marknadsföringsvärde, tror vi. 

Dessutom finns det inom evenemangsgenren en del sportevenemang, 

t.ex. PAF Open, som vi har sett som goda dragare för den åländska tu-

ristbilden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är sant att jag inte hann säga något om jordbruket. Det var säkert 

många som hade bespetsat sig på det, inte bara här i salen utan också 

utanför. Socialdemokraterna föreslår att man inte höjer bidragsanslagen 

till jordbruket i stöd av lantbruksprogrammet. Vi föreslår en minskning 

med 1,6 miljoner 2007-2030. Det betyder inte en minskning, det bety-

der att man inte höjer. När man säger att alla ska spara så stämmer det 

inte. Primärnäringarna gynnas ju under den här perioden, enligt det här 

budgetförslaget. 

Vi föreslår också att man ska ta bort pengarna från borrningarna när 

det gäller Föglötunneln. ÅSUB:s utredning visar att det knappast har 

några regionalpolitiska effekter. 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Eftersom jag ska hålla mig till huvudanförande och repli-

kera det, ska jag ta upp den andra saken som ltl Sundback antydde. Att 

vi skulle vara på någon slags avrustningsinstans när det gäller företags-

rådgivningen och den utformningen som den har haft hittills. Det är 

glädjande att höra att hon inte vill ha någon socialisering för det vill inte 

jag heller. Däremot ska den omstruktureras och det sker i samråd och i 

dialog med de berörda parterna. Det slutar antagligen med en upphand-

ling av servicetjänster, precis som det står på sid. 181. Det blir en lite 

ändrad modell.  

Sedan en annan viktig sak för turismen, som finns med i budgeten, 

det är en ny matta i Allhallen i Eckerö. Allhallen står ensam för 10 000 

övernattningar per år som turistdragare, de flesta i Mariehamn. Det be-

tyder att det är en väldigt bra sak. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den här åtgärden är väldigt liten ekonomiskt. Landskapsregeringen pe-

tar i sådana saker som företagsrådgivningen. Man undrar vad som varit 

fel med den? Den måste ju ha vanskötts på något sätt när regeringen be-

slutar att den ska bort från Ålands handelskammare. Att sätta det på 

Ålands teknologicentrum det är ju samma sak som att sätta det på nå-

gon annan landskapsförvaltning. Vi tycker det är ett helt onödigt åta-

gande som landskapsregeringen gör. Handelskammaren är väl bäst rus-

tad att ge rådgivningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Ltl Sundback sade att de förändringar som finns i 

budgeten kommer som pang bom och nämner bland annat 50 000 euro 

som togs bort från det planerade avtalet mellan Medis och landskapet 

och de övriga kommunerna och LMC. Jag vill påminna om att ramarna 

för utbildningsområdet 2010 slogs fast i lagtinget i tilläggsbudgeten för 

2009 vilka resurser vi skulle ha inom utbildningsområdet. Det finns inte 

en rad från finansutskottet, där socialdemokraterna var representerade, 

och inte heller framfördes det några starka åsikter här i salen om att de 

här båda absolut inte skulle få röras. På samma sätt ställde landskapsre-

geringen upp för två år sedan när det gäller avtal, precis som ltl Sund-

back säger, för att hitta en lösning att alla skulle få tillgång till Medis. 

Det fanns en konflikt då mellan Mariehamns stad och de övriga kom-

munerna. Vi ville vara med och lösa den. Det visade sig att det kom nya 

ekonomiska tider. Vi hade inte möjligheter att tillföra de pengarna läng-

re. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Budgetramarna är en sak, sedan vad landskapet gör för 

prioriteringar, det är där som det parlamentariska förtroende prövas i 

relation till landskapsregeringens handlingsprogram, där man säger att 

alla ska ha tillgång till Medis kurser. Om det här går igenom, så kommer 

särskilt landsbygden att drabbas. Det kan väl inte vara det som avsågs 
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med den här nedskärningen? Jag tycker ändå det var för drastiskt. En 

viss nedskärning är naturligtvis motiverad men inte i så här hög grad. 

Sedan var inte alla kommuner lika negativa till att teckna nya avtal. Det 

var framför allt några kommuner. Men annars gick det mycket smärtfritt 

att teckna nya avtal. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Jag vill också protestera mot att landskapsregeringen nu skulle säga att 

Medis inte bedriver en viktig verksamhet angående den fritisutbildning 

som där sker.  Sedan har vi skilda pengar för den integrationsverksam-

het som bedrivs och den svenska undervisning som ges, som vi också 

satsar mycket extra pengar på i år. Alltihopa tycker vi är viktigt. Det har 

talats om i så många år att vi måste prioritera. Landskapsregeringen har 

varit tvungen att prioritera för att klara av att hålla ramarna för utbild-

ningsbudgeten, Vi har satt grundskoleutbildningen framom medisut-

bildningen. Vi vill poängtera att vi inte lagt ner någon medisutbildning. 

Vi har minskat på anslaget. Det kommer att vara upp till vuxenutbild-

ningsnämnden att fundera på hur man kan omorganisera, hur man kan 

se över sina hyreskostnader och på så sätt får utbildning till så många 

ålänningar som möjligt ändå. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag är övertygad om att vuxenutbildningsnämnden och Medis ledning 

hittar lösningar för att kunna behålla sitt kursutbud i så stor utsträck-

ning som möjligt. Men dock var nedskärningen alldeles för kraftig, jäm-

fört med tidigare år. Här har vi helt enkelt olika prioriteringar. Vi tycker 

det sänder ut helt fel signaler till medborgare som är aktiva och vill ut-

bilda sig på sin fritid. Nu är det slut. Det är viktigt att i dessa tider hålla 

upp humöret och sprida hopp och framtidstro, inte tvärtom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Några ord först om den ambulerande tandvården. Den verksamheten 

har undermålig utrustning. Det var ett förslag från ÅHS själva att man 

skulle lägga ner den verksamheten eftersom det krävdes massiva inve-

steringar. Patientgrupper tar man fortsättningsvis emot. Överlag när det 

gäller tandvården och vilka kategorier som ska prioriteras så är det ett 

arbete som ska ses över under nästa år. 

Också några ord om Övergårds. Bakgrunden till man tillfälligt flyttat 

ut till Grelsby är mögelangrepp. Nu håller man på att plocka hem all 

verksamhet från Grelsby, eftersom man tänker ta psykiatrihuset i bruk. 

Att man skulle dra in Övergårds var också ett internt förslag från ÅHS. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Övergårds först, det var ju inte ett enigt ÅHS som ansåg det. Det var ma-

joritetspartierna bakom regeringen som ville att Övergårds ska stängas i 

förtid. Den psykiatriska sjukvården som bedrivs där, den flyttas inte 

bort före 2011. Man behandlar patientgrupper olika. De äldre och sjuka 

ska ut, även om det inte finns garanterade platser på den vårdnivå som 

de behöver. Medan psykiatripatienterna får vara kvar tills psykiatrienhe-
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ten vid ÅHS öppnar 2011. Det här problemet är otroligt inhumant. Hur 

kan man komma med ett sådant förslag? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Inbesparingsförslaget kom internt från ÅHS, från led-

ningsgruppen. När det gäller Övergårds finns det två alternativ. Det ena 

är att de som finns på plats i Grelsby på Övergårds får plats på Gullåsen i 

staden. Det andra är att de bereds plats i kommunerna. Det finns en dis-

kussion med Mariehamns stad. En stor del av klienterna på Gullåsen i 

dagsläget skulle ha sin plats ute i äldreomsorgen i kommunerna. Vi vet 

alla att hela Gullåsen komplexet står inför ett vägskäl. Det finns klienter 

som har bott på Gullåsen i tiotals år. Att försöka få ihop äldreomsorgen 

på landskapsnivå och på kommunal nivå, det är ett gediget arbete som 

är igångsatt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att hälso- och sjukvårdsministern skjuter ifrån 

sig sitt ansvar för den här flytten på ledningsgrupper inom ÅHS. Så kan 

man inte göra. Det är ÅHS som har röstat om det. Centern och libera-

lerna föreslår att de äldre ska ut så fort som möjligt nästa år. Sedan har 

inte regeringen gjort någonting. Man har skjutit fram det lite. Det poli-

tiska ansvaret har helt klart landskapsregeringen. 

Landskapsläkaren har sagt att han tycker att det här kanske inte är så 

klart ur ett etiskt perspektiv. Jag hoppas att finansutskottet tar tag i det 

här och ställer saker och ting till rätta. Att de äldre inte ska flyttas ut för-

rän Trobergshemmets nya del är färdig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Sundback framförde här att landskapsregeringen inte 

har några organisatoriska- eller strukturella förändringar i budgetför-

slaget, eller att de kommer för sent och är för små. Ingenting kunde vara 

mera fel. Om man tittar på budgetförslaget så framkommer det att nu-

varande landskapsregering arbetar för organisatoriska förändringar ute 

i förvaltningen. Detta i syfte att höja effektiviteten och sänka kostnader-

na. Vi har processtänkandet i centrum. Vi sammanför liknande verk-

samheter. Det här kan också ske etappvis, med anledning av olika tekni-

ker och olika arbetssätt för att få det här att gå igenom. Redan i tilläggs-

budgeten för 2009 började vi på det här arbetet, det framkommer även i 

det här budgetförslaget att vi bildar tre nya enheter. Serviceenheten, 

rättsenheten och enheten för kommunikation och externa kontakter. De 

här, om någonting ltl Sundback, är stora strukturella förändringar. Vi-

dare framkommer ur det här budgetförslaget att processen går vidare. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Minister Roger Eriksson hade så mycket strukturför-

ändringar att berätta om så han överskred sin repliktid. Det tycker jag 
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var bra för. Det visar det jag har sagt att det pågår strukturförändringar 

och det är bra att det har kommit till stånd nu. Jag tror säkert att minis-

ter Roger Eriksson kommer att driva de här frågorna så att vi får se re-

sultat ganska omgående. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Då tackar jag för stödet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Värderade kollegor och eventuella lyssnare! Situationen för 

självstyrelsens finansiering under den gällande självstyrelselag och dess 

klumpsummefinansiering är nu minst sagt bekymmersam för att inte säga 

kritisk. Vi vet nu att statens inkomster genom statsbeskattningen gått mycket 

kraftigare ner än jämfört med hur den åländska skattekraften samtidigt har 

utvecklats. Vi vet nu att klumpsummesystemet i tider av ekonomisk nedgång 

i rikets ekonomi är allt annat än ett tryggt system för Åland. Vi vet också att 

staten som en följd av nedgången nu igen kraftigt sanerar och krymper sin 

verksamhet. Det kommer att innebära att klumpsumman på sikt kommer att 

ligga på en klart lägre nivå än vad vi hittills vant oss vid. De som säger något 

annat talar dels mot bättre vetande och tar på sig ett orimligt ansvar för land-

skapets framtida ekonomi, ett ansvar som långt kommer att överflygla en-

skilda politikers tillkortakommanden i vilken annan fråga som helst. 

Landskapsregeringen skriver på sidan 5 i budgeten efter en genomgång av 

klumpsumman, skattegottgörelsen och penningautomatmedlen följande: 

”Tre av de mest centrala inkomsterna för landskapet bedöms därmed i bud-

getförslaget för år 2010 till ett sammanlagt ca 65 miljoner euro lägre be-

lopp, eller omkring 25 % lägre, än motsvarande bedömning för ett år se-

dan.”  

Minus 25 procent kära lyssnare och vänner. Det är en minskning med en 

fjärdedel! Den som kalkylerar med att dessa landskapets inkomster ska åter-

hämta sig inom några år spelar sannerligen roulett med de åländska skattebe-

talarnas pengar och landskapets ekonomi. Jag tror dessutom att kommande 

inkomstnivåer rätt, långt fram i tiden, kommer att stanna på under 90 pro-

cent av den nivå vi har haft under 2009. Alltså måste vår kostym krympas 

med minst 10 procent eller med cirka 20-30 miljoner euro på årsbas. Och 

detta på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Vi frisinnade deklarerade detta öppet i augusti och framförde att vår lag-

tingsgrupp var beredd att ta ansvar för den svåra operation Åland har sig pre-

senterad. Vi lovade ställa oss till förfogande i ett samarbete med landskapsre-

geringspartierna. Två dagar senare kallade lantrådet Viveca Eriksson oss till 

överläggningar. Det var ett statsmannamässigt agerande. Tack för det lantrå-

det! 

Vår avgränsning i arbetet som vi också kom överens med lantrådet om var 

att inte diskutera budgetens många detaljer utan att koncentrera oss på de 

stora, nödvändiga strukturerna. Diskussionerna var bra och framåtsyftande. 

Vi märkte klart att vi hade en seriöst tänkande samarbetspartner. Det gjorde 

att vi inledningsvis hade höga förhoppningar på framgång. Vi hade orsak att 

tro på goda resultat. 
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Tyvärr drog överläggningarna ut på tiden. Vi presenterade våra resone-

mang och förslag i huvuddrag. Men vi fick inte mycket konkret i retur. Vi fick 

förståelse i diskussionerna men ganska få klara besked om vad landskapsre-

geringen avsåg att göra. Vi kände att det blev ohållbart att fortsätta diskus-

sionerna och drog oss därför ur dem. 

Nu har vi då på bordet landskapsregeringens slutliga svar i den röda bud-

getboken. Och hur blev då resultatet? Jag skall börja med det goda, där vi 

tycker att landskapsregeringen är på rätt väg:  

1) Vi tycker att landskapsregeringen är på rätt väg i att tackla skärgårdstra-

fikens överhöga kostnadsnivå. Vi tror att kostnaden per transportmil kraftigt 

måste ner över tiden för att vi skall kunna fortsätta erbjuda vår skärgård en 

fortsatt högklassig och välfungerande trafik. Det som fordras är maximal 

kostnadseffektivitet. Till det måste vi få normala kommersiella sjöavtal på 

alla de stora färjorna på södra linjen, på norra linjen, på tvärgående linjen 

och på Föglölinjen. Det är därför rätt att nu avisera och stegvis genomföra en 

konkurrensutsättning av driften för dessa färjor. Det kan vara startskottet till 

rimliga kostnadsnivåer på dessa linjer. Det kan vara startskottet till rimliga 

kostnadsnivåer på dessa linjer. Vi är dock osäkra på om denna landskapsre-

gering klarar av detta sitt eget beting. 

2) Den plan som lagtingets kulturutskott tog fram för gymnasialstadiets 

utbildning har landskapsregeringen redan godkänt i budgeten faktiskt förrän 

kulturutskottets betänkande förelåg här. Föredömligt snabbt agerat och följ-

samt gentemot lagtinget. Nu gäller det att genomförandet sköts lika klander-

fritt. 

3) En successiv privatisering av avbytarverksamheten och en anpassning 

av försöksstationens verksamheter får också vårt entydiga stöd. Dessa tre po-

sitiva punkter innehåller en tredjedel av de strukturella förändringar som vi 

diskuterade med landskapsregeringen. Av de återstående 70 procenten ser vi 

nästan inget.  

Dessutom ser vi därutöver några andra riktigt dåliga förslag. 

1) Vi föreslog att landskapsregeringen tar fram en personalförsörjnings-

plan som inkluderar hur förvaltningen borde slimmas inom olika sektorer 

och en vägkarta för hur målet uppnås genom anpassningar till personavgång-

ar och avdelningarnas och enheternas växlande behov. Tyvärr ser vi inget av 

detta nödvändiga förarbete i budgeten även om det i text anges att det fram-

över måste göras något åt det. 

2) Vi föreslog att jordbruksprogrammen skulle revideras för att uppnå en 

produktions- och tillväxtmaximering inom jordbruket och att minska land-

skapsregeringen verksamheter inom primärnäringarna på näringsavdelning-

en och landbygdscentret. Av detta nytänkande för att modernisera och göra 

vårt jordbruk konkurrenskraftigt ser vi nästan inget. Landskapsregeringen 

fortsätter att vara konservativt bidragstänkande. Det är nog det största hotet 

mot det åländska jordbrukets framtid att inte i tid marknadsanpassa sig! 

3) Vi föreslog att landskapsregeringen skulle förändra förhållandena i och 

mellan landskapsregeringen och kommunerna för att få ner kostnaderna för 

båda parter. Vi ser i budgeten bara en kostnadsbelastning på kommunerna. I 

saken har vi inlämnat finansmotion nr 12 för att få igång arbetet tillsammans 

med kommunerna för att reformera kommunstrukturerna. 

4) Vi föreslog omorganisationer inom landskapsregeringsförvaltningen för 

att uppnå samordningsvinster och för att renodla organisationen till en myn-
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dighets-, planerings- och upphandlarorganisation. Tyvärr ser vi inget av des-

sa framåtriktande och moderna tankar i budgeten fastän vi tyckte att vi upp-

nådde samförstånd om detta med lantrådet. 

5) Vi motsatte oss indragandet av pengar från medborgarna genom slo-

pande av det allmänna avdraget. Vi menade att konsumtionskraften i samhäl-

let måste upprätthållas när man har en lågkonjunktur. Bäst främjas detta 

med att medborgarna får mera pengar i plånboken. Nu gör den liberal ledda 

regeringen tvärtom och tvärtemot sitt främsta vallöfte. Vi har i finansmotion 

nr 38 föreslagit ett det belopp på 2,3 miljoner euro som skattebetalarna netto 

går miste om landskapsregeringens förslag skulle genomföras, men vi har en 

förutsättning för att återinföringen av en del av allmänna avdraget ska göras, 

det är att skattegottgörelsen i 2010 års utbetalning ökar med minst det be-

loppet. Vi ber finansutskottet titta på det. Vi tror att det kommer att inträffa. 

6) Vi är mycket besvikna på att landskapsregeringen föreslår 900 000 euro 

för fortsatta dyra utredningar om en tunnel till Föglö. Vi kräver att man först 

reder ut hur mycket av den övriga skärgårdstrafiken som kan dras över Föglö 

i ett nytt kortruttsystem. Vi kräver också att alla kostnader för kortrutt tonna-

ge, nya vägdragningar, nya färjfästen med mera, presenteras för lagtinget för-

rän ytterligare pengar anslås för utredningar om Föglötunneln. Vi kräver ock-

så att tunneln sedan planeras om det blir aktuellt med högsta säkerhetskrav. 

Runt i Europa står idag åtskilliga tunnlar under långa tider avstängda på 

grund av bristande säkerhetsarrangemang. Så kan vi inte ha det på Åland. I 

finansmotion 24 föreslår vi att anslaget om 900 000 euro stryks. 

7) Budgetens näringspolitiska insatser är främst negativa. Vi har i ett spör-

smål anhängiggjort skilt den frågan i lagtinget. Efter budgetremissen ska vi 

närmare i spörsmålsdebatten granska regeringens osynliga och nästan obe-

fintliga näringspolitik som nu visar sig till stora delar vara direkt kontrapro-

duktiv. Den är till delar faktiskt näringslivsutvecklingsfientlig och sysselsätt-

ningsfientlig. 

8) Vi är också mycket kritiska till den helt saknade sjöfartspolitiken. Se vår 

finansmotion 14 där vi kräver en presentation inför lagtinget av en samman-

hållen sjöfartspolitik. 

9) Vi tycker att landskapsregeringen visar att man misslyckats med budge-

tens balansering när man tar till generella permitteringar i två veckor av per-

sonalen. Sådant tar man till när man misslyckats med allt annat. Nu säger 

man ju att personalen på alla nivåer är övertalig i o m det här beslutet. De kan 

alla vara borta två extra veckor från jobbet, säger landskapsregeringen. I fi-

nansmotion nr 15 föreslår vi att beslutet ändras och att nya åtgärder presen-

teras för lagtinget i samband med första tilläggsbudget 2010. Vi ifrågasätter 

där också om lag och avtal alls ger rätt till permitteringar av lärare under 

sommarledigheten. Det här helt i motsats till vad Nya Åland idag i en rubrik 

basunerar ut till sina läsare.  

10) På miljösidan och i Ålands överlevnadsfråga nummer ett, Östersjöns 

miljö, kräver vi att denna landskapsregerings förslag att ge fiskodlingen en 

gräddfil förbi kraven på kraftiga minskningar av fosforutsläppen ska av lag-

tinget stoppas. Vi är tydliga på den punkten i finansmotion 19. 

11) Vi berömde landskapsregeringen för lyhördheten inför lagtinget i gym-

nasialstadiereformen. Detsamma gäller inte förslaget om att helt slopa 

grundutbildningen för våra unga lantbrukare och hänvisa dem till utbild-

ningar i Finland och Sverige. I finansmotion 77 konstaterar vi att nödvändigt 
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innehåll i stor omfattning kommer att finnas i det yrkesutbildande nya gym-

nasiet. Vi föreslår att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att lokalt 

på Åland sy ihop lämpliga paket utan att skolan fysiskt behöver befinna sig i 

Jomala by. 

Fru talman! Vi har 18 motioner för en budget i balans. Vi återkommer till 

flera av dem i ytterligare anföranden.  

När jag skrev det här talet så strävade jag till positivism. Men det visade sig 

inte vara lätt. Jag och landskapsregeringen kan beklaga detta.  

Avslutningsvis, fru talman, om landskapsregeringen och nu lagtinget skulle 

orka genomföra de nödvändiga strukturförändringar som jag här redogjort 

för så skulle budgeten för 2012 kunna vara i balans till skillnad från det un-

derskott på 7,7 miljoner euro eller troligen mera som landskapsregeringen nu 

redovisar. Vi har i motion 11 bett finansutskottet analysera detta. Det torde 

vara finansutskottet främsta uppgift. Den långsiktiga balansen är det vikti-

gaste i samband med årets budget. Vi kan visserligen säga att vi är för sent 

ute, 2009 har varit nästan ett förlorat år. Vi vet att klumpsumma gjorde sitt 

stora tapp under 2009. När man inte börjar i tid så måste man ändå börja så 

fort som möjligt.   

Vi är tyvärr inte representerade i finansutskottet, till det ville inte väljarna i 

senaste val ge oss tillräcklig kraft. Men vi hoppas och tror på en förändring 

och önskar finansutskottet lycka till med er huvuduppgift – en budget i ba-

lans senast år 2012!  

För mig är det inget problem att redogöra för vad en budget i balans är. 

Det är bara att ta era hemmabudgeter så vet ni vad det är.  

För övrigt anser jag att budgeten i lagtinget borde diskuteras avdelningsvis.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Socialdemokraterna hade också skrivit en finansmo-

tion som heter budget i balans. Av någon anledning så kom inte den mo-

tionen med. Däremot har vi representation i finansutskottet. Vi får väl 

än en gång gå hand i hand för att reda upp saker och ting här i lagtinget. 

Ltl Roger Jansson talade en del om jordbruket. Det är ett intresseområ-

de som vi också delar. Jag tänkte fråga en sak, för att vara helt på det 

klara med vad FS anser, vi har inte tagit ställning i den här frågan, vi 

frågar bara vad som är rätt och fel. Ltl Roger Jansson säger att man från 

Frisinnad Samverkans sida tycker att man successivt ska privatisera av-

bytarservicen. Betyder det här att landskapet överlämnar det här åt när-

ingsidkarna själva eller är det driftsprivatisering det är frågan om? Or-

det privatisering används nämligen ganska otydligt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är ledsen ifall vi är otydliga när det gäller uttrycket pri-

vatisering respektive konkurrensutsättning. Vi tänker ständigt på att ut-

trycka oss korrekt. 

I den här lagframställningen, som vi har på våra bord i samband med 

budgeten, så överförs en del av finansieringsansvaret på företagarna 

själva. Det är en form av privatisering på det sättet att samhället betalar 

mindre och man betalar själv mera. Det är ju inte ännu en överföring av 

verksamheten i privat drift vilket vi menar att ska vara målet. Det bör 

ske inom ett relativt få antal år. Att de företagare, som är i behov av av-
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bytarverksamhet, skapar ett företag eller ordnar en organisation som 

hyr ut servicen som de sedan betalar helt fullt själva för. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag är tacksam för det svaret. Det är ju en radikal förändring av det nu-

varande systemet där samhället svarar för större delen av kostnaderna 

för avbytarsystemet. Jag ville ha svar på frågan för att jag ville att FS 

skulle tydliggöra sin ståndpunkt. Jag tror att jag förstår det nu. I syste-

met ingår ju också så kallade privata avbytare, att man inte blandar med 

detta. Jag förstår att FS vill att de som nyttjar den här servicen i framti-

den ska betala fullt ut för den också. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är vårt mål. Vi avser i vår jordbrukspolitik se till att, 

med strukturförändringar, öka lönsamheten i det åländska lantbruket så 

mycket som möjligt med de stödformer som finns och som vi bör utnytt-

ja från unionens sida. Men samtidigt göra de här förändringarna i en så-

dan takt att vi inte riskerar vare sig ÅCA:s eller det privata slakteriets 

verksamhet i landskapet. I den här frågan är det främst mjölkproduk-

tionen som är viktig och som vi måste värna om att kan fortsätta att hål-

la sig på ungefär de nivåer man har idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! En av de viktigaste åtgärderna för Åland som helhet och för 

det åländska näringslivet är att de offentliga finanserna är under kon-

troll. Men också att landskapsförvaltningen blir modern och service-

minded. Jag skulle kunna räkna upp 25 saker som har med näringslivet 

att göra. Jag ska ta några punkter på min egen avdelning. 

Ett ledord för social- och miljöavdelningen är grön tillväxt. Där har 

miljöbyrån nästan fått en form av en stabsfunktion. Jag vill påstå att jag 

nästan varje vecka har kontakt med näringslivet. Jag hoppas att vi i höst 

ska dra igång riktad rådgivning. Jag hoppas att projektet AICIS visar re-

sultat. Socialvårdsbyrån är väldigt noga med att ge service och snabba 

erforderliga tillstånd på tjänsteföretag som expanderar inom sociala sek-

torn, både inom äldreomsorg och inom missbrukarvård. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det känns betryggande att social- och miljöministern träder 

in till näringspolitikens försvar. Det kommer säkert att behövas i den 

debatt som vi ska hålla förhoppningsvis nästa vecka. Jag skulle gärna 

vilja ha svar från minister Sjögren hur man kan få det till grön tillväxt i 

vårt näringsliv? När man minskar kraven på fiskodlingens fosforutsläpp 

i Östersjön. 
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Här måste jag rätta ett stort missförstånd från ltl Roger 

Janssons sida. Nästa vecka ska vi börja titta på fiskodlingsförordningen. 

Det är ofrånkomligen så att kraven ska skärpas. Utsläppen från fiskod-

lingarna ska minska, såsom det ska göras från jordbruket och från av-

loppen. Under förra mandatperioden öppnade man också fiskodlings-

förordningen. Inte satte man några gränser där då heller utan man flyt-

tade odlingarna ut på djupare vatten. Jag räknar med att vi ska få ett 

trendbrott från fiskodlingsutsläppen inom två, tre år. Får vi bara hjulen 

att snurra med bästa tillgängliga teknik, med foder och med musselod-

lingar osv. så tror jag att vi kommer att kunna visa resultat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Förslaget med musselodlingar har jag kommenterat tidiga-

re. Det kan möjligen ge något i resultat i marginalen. När det gäller att 

användas som foder, Östersjöns egen produktion av sådan, så var det 

redan högaktuellt under min tid som lantråd i slutet 90-talet. Det är nå-

gonting som näringen också har jobbat med genom åren. Det kanske har 

gått lite upp och ner, men det är inte någon stor insats heller. Det är det 

som landskapsregeringen föreslår när det gäller fosforminskningen från 

fiskodlingens sida. Medan, det av lagtinget antagna, miljöhandlingspro-

grammet talar ett väldigt tydligt språk. Det har landskapsregeringen åt-

minstone i offentligheten, eller om det är förvaltningen, meddelat att 

man nu avser att minska de kraven. Det är bäst att få ett ärligt svar på 

den här punkten, tycker jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack fru talman! Naturbruksutbildningen kommer i framtiden att om-

organiseras och erbjudas på ett nytt sätt. I det fall det bara finns enstaka 

studeranden som önskar studera naturbruk, vilket tyvärr har varit fallen 

de senaste åren, ett väldigt litet intresse, så kommer vi att erbjuda det i 

form av läroavtal. En fullvärdig gymnasieutbildning som man genomför 

genom att arbeta ett åländskt företag. Man får teoretiska studier inom 

gymnasialstadiet till de delar vi kan tillgodose det här. Till övriga delar 

också på distans och om det behövs i samarbete med andra naturbruks-

skolor runt om i andra regioner. Det här har gjorts redan i dag och fun-

gerat alldeles utmärkt. 

I övrigt när vi omorganisera gymnasialstadiet, när vi periodiserar, när 

vi schemalägger mer gemensamt så får vi större utrymme att bredda ut-

budet, som egentligen bestäms från år till år vad som ska erbjudas. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! När det gäller naturbruksutbildning så är budgetförslaget 

väldigt tydligt. Det anger att man lägger ner skolan och man ersätter det 

med utbildning i Finland och Sverige för ungdomarna. Det står klart på 

det sättet. Sedan har man ytterligare läroavtalsutbildning. Vi tror för vår 

del att modellen bör vara att man inom ramen för det nya gymnasialsta-

diet, yrkesutbildande delen, kanske främst inom ramen för nuvarande 
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Ålands yrkesskola, finner möjlighet att ge den här utbildningen någor-

lunda kontinuerligt i kombination med andra utbildningar. Det är ett 

helt annorlunda tänkande som jag märker att både utbildningsministern 

och centerns lagtingsgrupp har uttalat sig positivt för i dag. Vi är glada 

för bytet av fot, till den delen. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag tror att den frisinnade gruppen inte har läst texten till 

punkt. Det nämns att till de delar vi inte har möjligheter här ska vi ha 

samarbete med skolor utanför Åland. Men det är inom den åländska 

gymnasialstadieutbildningen som morgondagens naturbruksutbildning 

ska erbjudas. Vi är alldeles precis överens. Under läsåret 2010- 2011 

kommer vi att planera en utbildning där vi samordnar så att näringens 

behov av kompetens tillgodogörs. Man efterfrågar också vad den stude-

rande önskar. Man kan välja inriktningar som är mera inriktad mot ho-

tell- och restaurangsidan, i de fall man är mångsysslare och är intresse-

rade av gårdsturism och liknande. Det finns också de som har mera ut-

byte av bygg, maskin, verkstad och liknande precis som de utbildningar 

som finns inom yrkesskolan. Plus att det inom samtliga inriktningar 

finns ett stort behov av företagsekonomi som finns i dagens handelslä-

roverk. Så det är precis på det här sättet som det är tänkt att det ska 

byggas upp. Jag tror att det var samma tänkesätt man hade inom struk-

tur-07. Vi vet att det här är ett steg i den riktningen, att det blir en så li-

ten del kvar att det inte är motiverat att upprätthålla en hel skola för det. 

Så det är så resonemanget går. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det viktiga för oss är att alltid arbeta mot ett rimligt mål. 

Där hörs det nu att vi kan vara överens. Sedan har jag trott att vicelan-

trådets förmåga och min förmåga var ungefär lika stora när det gäller 

läsförståelse. Jag hade t.o.m. hoppats att vicelantrådets var något bättre. 

Vi får väl tillsammans sätta oss ner och läsa vad som verkligen står i 

landskapsregeringens förslag och hur det har presenterats utåt till all-

mänheten. Det har varit en ganska tydlig bild som skiljer sig från den 

som vicelantrådet påstår och som har resulterat i att vi har skrivit vår 

utomordentliga motion i det sammanhanget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Lagtingsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Jag skulle inledningsvis vilja jag tacka ltl Roger Jans-

son för hans del i de diskussioner som försiggick mellan Frisinnad sam-

verkan och landskapsregeringen. Jag delar helt ledamotens uppfattning 

om att det föregick i en mycket konstruktiv anda. 

När det gäller självstyrelsen och klumpsumman känner jag också att 

vi står väldigt, väldigt nära varandra. Jag skulle vilja erinra att centerns 

vice gruppledare Henry Lindström redan i sitt inledningsanförande lyfte 
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fram ramlagen och därigenom också beskattningen som en viktig del i 

den här ramlagsdiskussionen. 

När det gäller skärgårdstrafiken och de rosor som där utdelades an-

gående omstrukturering av trafiken så tar jag till mig och avser att för-

söka verkställa så gott jag kan. 

Ltl Roger Jansson, replik    

Fru talman! I det frisinnade gruppanförande valde vi i år att inte tala om 

självstyrelsens utveckling dess mera eftersom de ekonomiska problemen 

är så stora och väsentliga. Jag är naturligtvis glad över trafikministerns 

brinnande intresse för den ramlagsmotion som vi har liggande till be-

handling i lagutskottet. Centern har visat sig stöda de tankarna. Tankar-

na har tillkommit i ett samarbete mellan olika politiker här i lagtinget. 

Sedan när det gäller arbetet som förestår på trafikavdelningen så är det ett 

verkligt ”megaarbete”. Jag hoppas ministern så fort som möjligt skall lösgö-

ras från Skarvensoppan så att hon kan ta tag i de här tunga och svåra frågor-

na. Jag vet själv, eftersom jag har jobbat med sjöfartsfrågor, att det är ett rik-

tigt stort problem, men det kommer att kunna lösa sig om man jobbar på rätt 

sätt.  

Lagtingsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Vad gäller utmaningarna inom skärgårdstrafiken är det 

min bestämda uppfattning att om vi inte klarar av att hantera kostnads-

utvecklingen inom skärgårdstrafiken kommer vi inte att ha möjligheter 

inom dagens ekonomiska ramar att upprätthålla en trafik. Därför är det 

med största glädje som jag tar till mig all den kunskap och all den hjälp 

som kan fås av Ålands lagting när det gäller att hantera den här svåra 

frågan, som är ytterst, ytterst viktig inte bara för skärgården utanför 

hela Åland. Den dagen vi inte har en fungerande skärgårdstrafik då har 

vi inte längre ett hela Åland. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är helt överens med trafikministern om det resone-

manget. Jag vill dock korrigera på en punkt. Det räcker inte att göra nå-

gonting åt kostnadsexpansionen. Problemet är att vi har en struktur i 

vår skärgårdstrafik som ”världsdyrast” vill jag påstå när det gäller sjö-

fart. Vi har på fartyg, som går 16 timmar sju dagar i veckan, upp till tre 

besättningar, i något fall t.o.m. något mer än tre besättningar. Medan 

hela den kommersiella sjöfarten i landet och i Skandinavien kör 24 

timmar per dygn sju dagar i veckan med två besättningar, ibland t.o.m. 

något mindre. Det är naturligtvis en sådan kostym som vi måste inhand-

la. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tyckte personligen också de diskussioner vi förde, på 

delvis frisinnad samverkans initiativ och lantrådets initiativ kombinerat, 

var goda och konstruktiva. Som här framgick i anförandet så delade vi 

synpunkter. Vi hade liknande synpunkter i många frågor, vilket nu också 

realiseras i budgetförslaget. Däremot är jag oerhört förvånad över fri-
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sinnades avhopp från de här diskussionerna. Det skedde en måndag el-

ler tisdag. Fredagen före hade jag diskuterat frågan i förbifarten med ltl 

Johan Ehn och sagt att på måndag eller tisdag kommer ni att få ta del av 

mera material i skrift för att vi skulle diskutera vidare. Från den tid-

punkten var det ett ytterligare två veckor fram till dess att budgetförsla-

get skulle klubbas. Tid och möjligheter fanns, men av någon anledning 

så dog diskussionerna. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Vi förde diskussioner med landskapsregeringen. Vi förde också 

samtidigt diskussioner med medlemmarna i centerns och liberalernas 

lagtingsgrupper. Jag förstår att finansministern i ett skede tyckte att det 

ändå kanske var viktigast att man skulle informera och föra diskussioner 

med sina egna lagtingsgrupper och ge dem informationen, särskilt före 

man gav informationen till oss. Det gjorde att vi blev i en patt situation. 

Vi kunde inte fungera när vi inte fick några svar på våra frågor och våra 

resonemang, som var hållbara i förhållande till den budget som skulle 

läggas fram. Prioriteten för lagtingsgruppen, även om de mötena kanske 

inte var så många möten, blev starkare för landskapsregeringen. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag kan givetvis inte känna till vilka diskussioner med en-

skilda lagtingsledamöter som frisinnad samverkan förde i den här dis-

kussionsprocessen. Landskapsregeringens vilja att diskutera tror jag 

inte att man på något sätt kan bestrida. Den fanns där ärligen. Hade dis-

kussionerna tillåtits fortsätta, vi ska komma ihåg att det var frisinnad 

samverkan som beslöt att avbryta dem, så kunde vi kanske ha fått mera 

ut av frisinnad samverkans åsikter längre fram. Det fanns ytterligare två 

veckor tid att diskutera. Någon illasinnad kan ju kanske ana här ändå att 

det sist och slutligen blev lättare att prata om ansvar än att ta ansvar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det där sista tar jag bestämt avstånd ifrån. Något sådant 

vill jag inte höra. Det har ingenting med verkligheten att göra. Vi är seri-

ösa i vår politik, speciellt i vår ekonomiska politik. Vår tanke har varit att 

vi delger finansutskottet, där vi inte har säte och stämma, våra synpunk-

ter huvudsakligen via finansmotioner, som alla är väldigt seriösa vill jag 

påstå. Sedan är den här processen att rädda landskapets ekonomi lång-

siktig och att få den i balans så fort som möjligt. En process som den här 

landskapsregeringen har framför sig till stora delar. Vi är beredda att 

fortsätta att vara konstruktiva i vårt samarbete med också landskapsre-

geringen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Ltl Jansson nämnde finansmotion nr 24. Genom att 

slopa anslaget för tunnelutredningen får vi inte någon prislapp på en 

tunnel. Det anser jag är olyckligt. Vi behöver en gång för alla få bekräftat 

vad förverkligandet av en tunnel kostar. Inför arbetet med trafikplanen 

skulle det vara bra att veta vad prislappen blir. Det står på sidan 22 i 
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budgeten att man under året ska börja arbetar med trafikplanen. Då 

kommer nog också säkert alla dessa argument, som finns i motion nr 24, 

som FS har lämnat in, att diskuteras. Där kommer säkert också andra 

farkoster in. Kombikatamaraner tror jag kan vara ett bra komplement i 

synnerhet på de längre linjerna i väntan på att kortruttsystemet blir bra 

uppbyggt. Nog måste vi väl komma vidare. Det tror jag att frisinnad 

samverkan också vill. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Ltl Sundblom utgår ifrån att en tunnelplanering som är 

gjord ska kunna förverkligas. Därför vill han så hemskt gärna ha en pris-

lapp på den. Vi vet ju ungefär vad den kostar men det kan röra sig om 

skillnader på tiotals miljoner mellan den högsta och lägsta beräkningen. 

Den satsning man nu avser göra på 900 000 euro kommer inte att klar-

göra alla de frågetecken. Särskilt som planeringen av tunneln ur säker-

hetssynpunkt kanske inte är den bästa. Men det är ju inte det viktiga. 

Det viktiga är att man får hela paketet klargjort. Det finns gott om tid i 

framtiden, om det visar sig att det finns en politisk enighet om att för-

lägga en stor del, nästan största delen av skärgårdstrafiken över Föglö, 

att sedan göra de utredningar för kanske en ny planerad Föglötunnel 

som erfordras. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Ja, inte är det så livsviktigt på det viset att tunneln för-

verkligas. Blir prislappen fel så då måste vi börja tänka annorlunda. Får 

vi en prislapp så använder vi ju den i den framtida utredningen. Hur ska 

allt bli? Vilka skärgårdssamhällen ska dras över Föglö i en framtida tra-

fik? Det är ju bra att ha en prislapp på allting när vi planerar. Som det 

har varit nu sedan 1975 har man rullat bollen framför sig. En gammal 

lagtingsman sade åt mig att när man inte byggde när man hade chansen 

att bygga ut kortruttsystemet så blir det kanske aldrig förverkligas. Det 

här hotet när man hela tiden rullar bollen framför sig så kommer man ju 

aldrig till skott. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Ltl Sundblom säger rimligen alldeles korrekt inledningsvis 

att det inte är så viktigt om tunneln förverkligas. Men man vill ha en 

prislapp på den. Man vill alltså att 900 000 euro av skattebetalarnas 

pengar ska flyttas till något företag utanför Åland, för att man vill han 

prislapp. Ltl Sundblom och landskapsregeringen kan gå ner till trafikav-

delningen och få den prislappen nu med detsamma. Det finns utred-

ningar där när det gäller den här frågan. När vi tar hela paketet med 

skärgårdstrafiken med de totalinvesteringar som behövs, om det är 10 

eller 20 miljoner i differens så är inte det avgörande för hela projektet. 

Det är hur den övriga delen kommer att se ut för att vi ska få en kost-

nadseffektiv kortruttstrafik. Så kom inte dragande med det här att man 

behöver få en prislapp nu  2010. Den behöver man eventuellt 2013 eller 

2014. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag får tacka ltl Jansson för ett intressant och välfor-

mulerat inlägg som vanligt. Vad gäller specifikt sjöfartens verksamhets-

förutsättningar är det ju en berättigad frågeställning som den frisinnade 

gruppen gör. Vad kan vi göra för att befrämja näringens livsvillkor? Är 

det inte som så, bästa ltl Roger Jansson, att skrivningarna i nästa års 

budgetförslag motsvarar den njugga verklighet vi lever i vad gäller 

åländsk behörighet och sjöfarten? Vid sidan av att kunna befrämja ut-

bildning inom sjöfarten är vi ju vingklippta när det gäller att vidtaga 

konkreta åtgärder. Min frågeställning är: Är det inte behörighetsfrågan 

vi bör koncentrera oss på, utgående från den ramlagsmodell, istället för 

att utreda desto mera sjöfartsklustrets etc.? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Behörighetsfrågan är på lång sikt intressant, men blott på 

lång sikt. Därför att det kommer att gå tio år eller längre förrän vi får en 

rimlig behörighet när det gäller sjöfarten, om vi mot förmodan skulle 

kunna skapa någon slags rimlig enighet i landskapet först. Finansutskott 

efter finansutskottet har ju sagt att den frågan inte är intressant under 

den tid jag har varit med. Jag tycker att de har ordentligt fel. Därför att 

vi har ganska mycket behörighet när det gäller sjöfarten och dess kring-

näringar. Det totala sjöfartsklustrets innehåll menar jag att är en av 

framtidens största näringar som kan växa mer än någon annan näring 

här i landskapet och skapa långt mera sysselsättning än vad det gör idag. 

Då måste landskapsregeringen gå i spetsen för det resonemanget och 

utvecklingen. Därför har det tidigare tagits fram program för att man 

skulle kunna skapa ett kluster för norra Östersjön med Åland som bas. 

Det ger i sig utvecklingsmöjligheter för befintlig näring och utvecklingen 

av näringen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Det är mycket sant som ltl Roger Jansson säger. Att vi 

tidigare hade från åländsk horisont, som tidigare lantråd Jansson vet 

mycket väl, haft välformulerat program som faktiskt har gjort nytta när 

det har gällt att övertyga Helsingfors om behovet av ett sjöfartsstöd värd 

namnet. Men i det här läget ser jag lite dystert på det hela. Vi har ju inte 

längre Ålands Redarförening. Man har valt att utvandra. Färjorna flag-

gar ut och redarföreningen utvandrar. Det är väl synonymt med att man 

inte tror på att vi, utan behörighet, kan påverka sjöfartens livsbetingel-

ser. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det sorgliga, som jag upplevde i budgeten, var att man tala-

de om tonnageskattelagstiftningen som om det var landskapsregering-

ens sjöfartspolitik. Ett lagstiftningsförslag som nu ligger i riksdagen som 

är i stort sett värdelöst såsom det är utformat, med de exit regler som är 

intagna i det osv. Det är orsaken till att vi har tagit i tydligt i den här frå-

gan. Exemplet från slutet på 90-talet, när vi tog fram ett sjöfartspolitiskt 

program för Åland, är bra på det sättet att det innebär att nästan alla re-

dare och ledningar i den åländska redarkretsen, också från arbetsgivar-

sidan sade att det var på tiden att självstyrelsen engagerar sig sjöfarts-
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frågor också. Nu vet vi vad ni vill, att ni vill ha en utveckling. Det här 

budskapet gick inte sedan fram till lagtinget. Jag tror att både näringsut-

skottet och finansutskottet var negativa till att ha den här positiva ap-

proachen när det gäller vår främsta näring. Men jag vädjar igen till det 

här lagtinget att göra ett nytt försök. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack fru talman! Lantrådet inledde sitt anförande med att säga att det är ett 

svårt läge. Jag håller helt och hållet med om det. Därför tänker jag inte heller 

någon allmän politisk betraktelse. Jag tänkte koncentrera mig på budgeten 

och också kommentera den sifferexersis finansminister Perämaa gav. Jag 

kom till lite annan slutsats än honom. Så jag hoppas han dyker upp så små-

ningom. På sid. 7 i budgeten står det: ”Budgetförslaget för år 2010 uppvi-

sar ett ackumulerat underskott om nästan 49 miljoner euro som vid slutet 

av år 2012 enligt ovanstående kalkyl stigit till ca 69,3 miljoner euro, varvid 

dock utjämningsfonden om 46,7 miljoner euro har tagits i användning.” 

Dessa summor är sammantaget 116 miljoner euro dvs. på tre år kommer 

över en tredjedel del av budgetomslutningen på 310 miljoner euro gå upp i 

rök. Ett 37 procentigt underskott för att vara exakt.  

Utöver det så tar landskapsregeringen från pensionsfonden så mycket la-

gen bara medger 15,5 miljoner vilket leder till att pensionsskulden inför fram-

tiden bara ökar samtidigt som sagt utjämningsfonden töms på tre år. Det här 

är siffror som skulle få vilken företagsledare som helst fullständigt sömnlös. 

Av de misstag eller den handlingsförlamning som denna regering gjort sig 

skyldig till bör vi dra klockan tillbaka ganska exakt ett år för att finna det 

största misstaget. I fjolårets budgetdebatt stod både näringsministern och fi-

nansministern och framhöll att lågkonjunkturen inte skulle komma att berö-

ra Åland så mycket. Jag hörde till dem som protesterade kanske mest högljutt 

mot det resonemanget och nu ser vi vart det barkade. 

Vi kan konstatera att landskapsregeringen hade ca 12,7 miljoner euro med 

sig, märkväl, i överskott från år 2008. Det var ett överskott som faktiskt var 

hela 22,7 miljoner om vi beaktar de 10 miljoner som fördes över till utjäm-

ningsfonden det året. Det här överskottet har under detta år vänts till ett 

budgetunderskott på -24 miljoner euro. 

Främst beroende på att landskapsregeringen inte vaknade i tid blir år 2009 

långt ett förlorat år när det gäller budgetsaneringen. Det gör situationen än 

alvarligare nu. Siffrorna är direkt skrämmande.  

I en ekonomisk kris gäller det att använda sig av de klassiska medlen att 

gasa och bromsa. Att gasa i en situation utan att ha beskattningsrätten är för-

stås inte det enklaste. Därför bör de möjligheter som finns för att stimulera 

ålänningarnas köpkraft användas fullt ut. Det så kallade allmänna avdraget i 

kommunalbeskattningen är något som stärkt ålänningarnas ekonomiska rö-

relseförmåga med 4,1 miljoner euro. Så mycket tar landskapsregeringen ur 

ålänningarnas fickor nästa år.  

Finansminister Perämaa visade att det inte sker några försämringar för 

ålänningarna och han hänvisade till att vi inför andelsskatteavdrag. För jag 
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noterade formuleringen, vi inför. Det är ju de facto någonting som man har 

gjort på rikssidan, vi har bara åkt med på medarna.  

Tittar vi på verklighet för en Mariehamnare t.ex. har liberalerna varit med 

om att först höja kommunalskatten för att nu ytterligare lägga sten på bördan 

genom ta bort den här avdragsmöjligheten. Nog börjar liberalernas valslogan 

”mera i plånboken” skorra allt ihåligare. Falsk marknadsföring av guds nåde 

är vad det är. 

Fru talman! För att hjälpa ålänningarna i en svår ekonomisk tid föreslår 

Ålands Framtid, i likhet med flera andra, att avdraget ska kvarstå. Utöver de 

besparingsmotioner som vi lagt för att finansiera det här, föreslår vi också att 

arbetet med att revidera avräkningsgrunden tas i på allvar. Landskapsreger-

ingen skriver om den saken i allmänna motiveringarna på ett sådant sätt att 

var och en inser att det inte kommer att bli något. 

Vi vet alla att av våra skattepengar får vi tillbaka ett belopp motsvarande 

0,45 % av statens inkomster, minus lån. Vi vet också att denna avräknings-

grund, det som i dagligt tal kallas klumpsumman enligt 47 § i självstyrelsela-

gen kan ändras som det står i lagen ”om grunderna för statsbokslutet ge-

nomgår ändringar som väsentligt inverkar på avräkningsbeloppets storlek, 

skall avräkningsgrunden ändras”. Och det är just vad som hänt. Landskaps-

revisorerna tog upp den här problematiken på ett mycket förtjänstfullt sett i 

sin senaste berättelse. De nämnde fem orsaker till att Åland förlorat pengar 

på grund av att staten lagt upp sin budget på ett annat sätt. 

1) En utökad nettobudgetering, 

2) ändrade verksamhetsformer (inrättandet av affärsverk osv. som ställs på 

sidan om statsbudgeten), 

3) förändrad finansiering av FPA, 

4) förändringar i statens budget och bokslut till följd av EU-inträdet, t.ex. 

införandet av interventionsfonden för jordbruket, 

5) förändringar som berör statens fonder. 

Nettobudgeteringens inverkan från år 1993 till 2009 skulle enligt reviso-

rerna uppgå till sammanlagt ca 100 miljoner euro i minskade intäkter till 

landskapet Åland. En förvånansvärt stor summa som enbart tar upp den för-

sta av de fem faktorer som jag nämnde. Isolerat för sig under 2009 kalkylerar 

revisorerna med att rikets nettobudgetering minskat avräkningsgrunden med 

5 miljoner euro. 

Märkväl det allmänna avdraget kostar bara hälften av det här. I dessa tider 

speciellt, men annars också måste landskapsregeringen driva på sådana här 

saker. Det går inte bara att lämna det och flyta, när Åland förlorar hundratals 

miljoner som vi enligt nuvarande system faktiskt har rätt till. Det här måste 

finansutskottet granska speciellt noggrant, det står så mycket pengar på spel, 

värderade ordförande i finansutskottet. 

Fru talman! Apropå att gasa och bromsa, när det gäller budgetomslutning-

en på i runda tal 310 miljoner som jag nämnde tidigare. får social- och hälso-

vårdsavdelningen 117 miljoner ca 37 % av helheten. Utbildningsavdelningen 

får 57 miljoner ca 18,5 % av helheten. Medan näringsavdelningen som ska 

hjälpa till att lägga grunden vår välfärd genom att stimulera näringslivet 

minskar kanske mest, procentuellt sett, i budgetförslaget, 23 miljoner ca 8 %. 

Det här om något visar att denna landskapsregering inte har någon närings-

politik. Det finns inte några utvecklingsprojekt för typ IT branschen som ro-

par efter folk. Inte heller för högteknologisk industri, för livsmedelsindustrin 
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som vi vet att är viktig för folk. Greentech som har diskuterats, var finns det 

ett resonemang om grön tillväxt, om sjöfarten? Överhuvudtaget om man läser 

igenom budgeten så hittar man ganska lite. Då känns det lite märkligt när 

man från regeringens håll pratar om att man vill stimulera tillväxten.  

  Anslagen till näringslivets organisationer dras ner. Man försöker t.o.m. 

dra in projekt från näringslivet exempelvis ”starta eget” från handelskamma-

ren där man betalar ett stöd för verksamheten, men att i stället ta in den un-

der teknologicentret kostar tydligen inget.  

Ålands turistförbund får minskade anslag för att marknadsföra Åland som 

turistmål, som flera har varit inne på. Samtidigt som vi kan konstatera att i 

omkringliggande regioner satsar man mycket på att möta lågkonjunkturen 

just med turistmarknadsföring.   

Likväl som man börjar med att bygga en stadig grund när man bygger hus, 

måste det också finnas en stadig grund för samhällsekonomin att vila på. 

Grunden i det fallet är näringslivet och landskapsregeringen presenterar i sitt 

budgetförslag en synnerligen skranglig grund för den åländska välfärden att 

stå på framöver. 

Det här måste FU titta extra grundligt på, om ordvitsen tillåts. 

Det är självklart att både utbildningssektorn och sjukvården, där de stora 

pengarna finns, måste nagelfaras noga ur ekonomisk synvinkel. Men det är 

med sorg man ser att en av de äldsta utbildningarna i landskapet kommer att 

läggas ner. Jag talar förstås om naturbruksskolan. Tänk om vännerna i cen-

tern hade vågat gå vidare med struktur-07 i stället för att lägga den reformen 

i valpåse. Vi var så här nära i stora utskottet att få det på plats. Om det modet 

funnits hade säkert lantbruksutbildningen funnits kvar i landskapet även i 

fortsättningen. Jag ber speciellt finansutskottet se på vilka möjligheter det 

finns att samverka om resurserna på gymnasialstadiet, i likhet med vad flera 

andra har varit inne på. Det här är viktigt inte bara för landsbygdscentret 

utan för hela lantbruksnäringen. Vi vet vilken debatt som har föregått runt 

jordbruket och det här budgetförslaget ger ytterligare negativa signaler. Det 

är inte bra. Jag vill nämna två punkter till helt kort.  

Beträffande vården så kan den, som tar del av ÅHS protokoll, se att i bud-

getbehandlingen i ÅHS styrelse, den 15 september ser man att det är inte lätt 

att prioritera inom hälso- och sjukvården. Jag måste säga att sett ifrån sidan 

så tycker jag att regeringspartierna den gången verkade vara beredda att ta 

mera ekonomiskt ansvar.  

Det känns för en utomstående som om de sparförslag som presenteras av 

ÅHS förvaltning skulle vara så upplagda att de inte går att ta politiskt. Försla-

get om att lägga ner mottagningen i Godby är ett tydligt exempel. Ingen vill ju 

lägga ner en välfungerande verksamhet och på det sättet försämra vården för 

dem det berör. Det är byråkratin inom vården som måste minimeras, det är 

där sparförslagen skall sättas in. Av den senaste forskningen i Norden på om-

rådet så framgår det att endast en tredjedel av arbetstiden används för pati-

entbemötande. Så det finns mycket att göra här. Speciellt med beaktande av 

att när det kommer arbetskraft både från Finland och från Sverige till ÅHS så 

förvånas de över hur mycket byråkrati det finns i en ändå så liten institution 

jämfört med vad de är vana vid. Så siffran på en tredjedel kanske inte ens hål-

ler inom ÅHS. 

Avslutningsvis, fru talman, i dessa tider är det inte försvarligt att lägga yt-

terligare 900 000 euro på nya undersökningar om Föglötunneln. Jag har va-
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rit en av förespråkarna av detta projekt under förutsättning att investeringen 

betalar sig genom minskade kostnader för skärgårdstrafiken. Jag har inte 

tyckt att ren populism skulle få sänka också detta projekt. Men jag tycker inte 

riktigt att trafikavdelningen på sistone stärkt sina aktier som en seriös plane-

rare. Ålands Framtid vill se svart på vitt vad vi kan vinna i ekonomiskt hänse-

ende på inbesparingar inom skärgårdstrafiken, därför har vi skrivit på en mo-

tion som obunden samling har lämnat in.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Tack fru talman! Pensionsansvarsskulden ökar, säger ltl Anders Eriks-

son. Det stämmer inte. Det är snarare så att skulden kommer att minska 

eftersom nyanställda överförs i ett privat företags pensionsansvarssy-

stem. Vi har också sagt att vi nettofonderar fortfarande, vi för in mera i 

pensionsfonden än vad vi tar ut. Det här påståendet stämmer inte. Pen-

sionskostnader kommer däremot att stiga med åren. 

Det är intressant att just ltl Anders Eriksson förlitar sig till avräk-

ningsgrunden och möjligheten att ändra den. Landskapsregeringen sä-

ger i budgeten att vi jobbar med den frågan. Men att just ltl Anders 

Eriksson fokuserar på en självstyrelsemekanism som lösningen på våra 

ekonomiska problem samtidigt som man strävar mot självständighet. 

Det är intressant i sig. Sedan också att ltl Anders Eriksson, som var med 

om att ta över LFA-stödens kostnader till självstyrelsesystemet, totalt 

sett än summa på 26 miljoner euro, är den som står och pratar att man 

ska ta tag i den frågan på allvar. Intressant! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om jag börjar bakifrån så var summan fel. Vi bör också notera att hela 

lagtinget, märkväl, var helt eniga inkl. liberalerna och socialdemokra-

terna att man skulle göra det här övertagandet. Det bör man ha klart för 

sig.   

Jag hoppas att finansminister Perämaa är så saklig att han har note-

rat att under de år jag har varit här som representant för Ålands framtid 

så har jag alltid försökt använda självstyrelsesystemet på bästa sätt för 

ålänningarnas fromma. Det erkännandet hoppas jag att jag kan få. När 

jag noterar att det finns en grund för att vi ska högre klumpsumma tyck-

er jag att man bör föra fram det. De formuleringar som finns i allmänna 

motiveringen är alltför vaga. Därför har jag speciellt fokuserat på det 

här.  

När det gäller pensionsskulden, okej, om vi leker med ord, pensions-

kostnaden kanske man kan säga, den ökade kostnaden för pensionerna 

är ju också en pensionsskuld, eller hur finansministern? 

Landskapsregeringsledamoten  Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Givetvis är det så. Vi säger i budgetförslaget att eftersom 

pensionsutgifterna ökar så kommer vi i den situationen fortfarande att 

se till att det ska vara en nettofondering. Det finns ingenting i budgetför-

slaget som säger att vi kommer att gå in för att dränera pensionsfonden. 

Alltså ta ut mera än vad som förs in. Det här behöver tydliggöras. 

Fortfarande är det märkvärdigt när man hör ltl Anders Eriksson säga 

att vi ska ta tag i avräkningsgrunden och höja avräkningsbeloppet. När 

just ltl Anders Eriksson kanske som näringsansvarig var den som enskilt 
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har påverkat till att vi har tagit på oss kostnader, utan att fokusera på 

avräkningsbeloppet och förändringar i samband med det. Det ackumu-

lerade underskottet år 2012 skulle ha sett annorlunda utan ltl Anders 

Erikssons ageranden då. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är lite förvånad över finansminister Perämaa för han brukar vara en 

schysst debattör. Han vet att det han sade sist inte stämmer. Det har sä-

kert sett ganska likadant ut ännu. Det har varit en sådan finanspolitik 

som har drivits de sista åren att de pengar som har kommit in, de ska gå 

ut och med råge. 

När det gäller det här med pensionerna så det är ett maximalt uttag 

som man har gjort, så maximalt som lagen bara tillåter. Skulle lagen ha 

sett annorlunda ut så är jag faktiskt oroad över att man kanske har tagit 

ut ännu mera ur pensionsfonden. Det var det jag menade med maximalt 

uttag. Det jag sade som svar på finansministerns sifferexercis att för 

budgeten 2009 så hade man, om man beaktar det som infördes också i 

utjämningsfonden år 2008, ett överskott med sig på 22,7 miljoner. Det 

har vänts till ett underskott på 24 miljoner. Nog kan vi väl ändå enas om 

att 2009 har varit ett ganska förlorat år i ekonomiskt hänseende. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Tack ltl Anders Eriksson, jag antecknar så noga jag kan 

allt som ledamöterna vill att vi ska ta upp i finansutskottet. Beträffande 

klumpsumman så är det ingen ny historia. Om jag minns rätt, har vi be-

handlat det i samband med tilläggsbudgeten. Nu håller vi också på att 

behandla det igen i och med revisorernas berättelse. Vi ännu inte har be-

tänkande klart där. Vi ser det naturligtvis som en möjlighet, det nämnde 

vi redan i tilläggsbudgeten. Vi kommer att trycka på ytterligare både när 

det gäller revisorernas berättelse och nu i budgeten. Hittar vi några nya 

korn så kommer vi naturligtvis att vaska fram dem. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag vet att ltl Eliasson är en gentleman och försöker lyssna 

på det som förs fram det, oavsett vem som för fram det. Det tycker jag är 

bra. Tittar man på självstyrelselagen är det ganska bra formulerat, tyck-

er jag. Har det skett några ändringar i grunden för avräkningsbeloppet 

så ska det höjas. Det formuleras klart också hur man ska gå tillväga. Jag 

är faktiskt lite förvånad över att det arbetet inte har startat upp. När det 

gäller landskapsrevisorerna så är det sällan man blir så glad när man får 

ta del av ett så väl genomarbetat dokument som landskapsrevisorernas 

senaste berättelse. För mig är det speciellt trevligt, för det ganska sällan 

som vi från Ålands framtid har möjlighet att ha representanter med och 

påverka arbetet. Med det har vi haft den här gången, tack vare att vår 

vice ordförande, Rolf Granlund, är landskapsrevisor och har drivit på 

mycket för att få fram de här siffrorna. Därför tror jag också det har bli-

vit så pass bra. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Det är bra. Revisorernas berättelse är bra. Den här dis-

kussionen har ju faktiskt startats upp redan tidigare. I våras hade vi om-
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fattande diskussioner i finansutskottet om hur man skulle kunna expan-

dera klumpsumman. Regeringen har ju också satt i gång arbetet med 

det, som finansministern just berättade. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! När ltl Eliasson säger att det här diskuterade man i våras i 

finansutskottet. Vi är medvetna om hur vår ekonomiska situation ser ut. 

Det är inte så mycket att fundera på utan man måste faktiskt börjar age-

ra. Det här skyller jag inte på finansutskottet. Det har diskuterats för 

över ett halvår sedan, utan att det har hänt något. Det står så här i all-

männa motiveringen; ” man har haft inledande kontakter med reger-

ingen i Helsingfors och eftersom arbetet ännu är i initialskedet finns 

det ingen grund för att i kalkylerna över de kommande årens inkoms-

ter anta att avräkningsgrunden ändras”. Jag läser det på det sättet att 

man utgår ifrån att man inte kommer att få till stånd någon ändring av 

avräkningsgrunden. Det tycker jag är en väldig uppgiven formulering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det finns en hel del som kan och ska göras när det gäller 

näringspolitiken. Allvarligt talat, läser man tidigare budgetar så är det 

inte så där jättesprittande när det gäller näringspolitiken. Min fasta 

övertygelse är att näringspolitikens svar inte, per automatik, är mera 

stöd och bidrag. Det tror inte jag på. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det tror inte jag heller. Jag tror att landskapets roll för det första ska 

vara att försöka jobba aktivt för att minska byråkratin, inte öka den när 

det gäller näringslivsutvecklingen. Man ska vara med, via högskolan, få 

fram kompetens som näringslivet behöver. Man ska också vara med att 

driva det som jag efterlyste, utvecklingsprojekt sida vid sida med när-

ingslivet. Man måste ha en aktiv dialog med näringslivet. 

När det gällde det som ministern nämnde stöd och bidrag, om vi ska 

vi få till stånd investeringar speciellt i en kärv ekonomisk sits som vi har 

nu, så är det också viktigt att det finns medel som man kan stimulera fö-

retagen så att de kommer över den nödvändiga tröskeln för att göra in-

vesteringar. Allt det där är viktigt. Men mycket av det saknas i den röda 

boken. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag anser att landskapsregeringen har en aktiv dialog med 

näringslivet. Det är allt från jordbrukare, fiskodlare, service- och tjänste-

företag till avfallshanteringsföretag. Det är en pågående dialog hela ti-

den. 

Sedan en passus till det allmänna avdraget. Att införa det ökade 

grundavdraget betyder troligtvis att det kommer att konsumeras mer i 

det åländska samhället. Allmänna avdraget var mest gynnsamt för hög-

inkomsttagare. Genom att man höjer grundavdraget så får låginkomst-

tagarna ett högre skatteavdrag.  All tillgänglig fakta visar att det går di-

rekt till konsumtion. 



  

  187 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Sista delen är jag inte helt säker på att jag förstår. Tittar man på kon-

junkturpolitiken, både österut och västerut man kan till om att titta till 

USA, det man försöker få till stånd allra främst är just en ökad konsum-

tion. Det där uttalandet förstod jag inte alls. Om jag får skoja, biträdan-

de näringsminister Sjögren pekar på att man har en aktiv dialog. Jag vet 

inte hur aktiv den dialogen har varit av naturliga orsaker. Men jag ser att 

Ålands Handelskammare, Ålands Turistförbund, t.o.m. Köpmannaföre-

ningen skriver om det här. Köpmannaföreningen skrev lite försynt att 

det kanske inte blev någon företagsamhetens år detta år men kanske 

nästa år? Kan vi då få vara med på ett hörn? Jag tyckte det var en syn-

nerligen hovsam formulering får jag väl lov att säga ifrån Köpmannafö-

reningens sida. Summan av kardemumman, branschorganisationer 

undrar ju vad som händer. Inte tror jag att dialogen är så där jätteinten-

siv. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det är ett önsketänkande att tro naturbruksutbildningen 

skulle locka flera sökande. Att det skulle bli mera attraktivt att utbilda 

sig inom naturbruk som femtonåring för att man omorganiserar gymna-

sialstadiet. Struktur-07 skulle ha lett till att vi skulle ha fått en skola, en 

gymnasieskola. Problemet är just att attrahera femtonåringar att studera 

naturbruk. En stor orsak är att när man är 15 år och har sin färdiga ut-

bildning när man är 18 år, så har man inget företag att ta över. Man har 

kanske inte resurser och möjligheter att starta upp ett eget. Jordbruks-

företag är så stora att de har möjligheter att ersätta en på heltid. Därför 

går man ofta in i en annan gymnasialstadieutbildning och söker sig se-

nare, när man är mogen att börja jobba med jordbruket, in på vuxenut-

bildning.  När det gäller vuxenutbildningen kommer vi, när näringen 

behöver naturbruksutbildning, att tillse att den kommer att finnas här 

på Åland. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst har utbildningsminister Lundberg rätt. Själva grundproblemet är 

att det inte har funnits tillräckligt med sökande. Sedan kan man säkert 

ha synpunkter på utbildningen som sådan också. Men ändå, med struk-

tur-07 eller om vi kallar det för den gemensamma sammanslagna yrkes-

inriktade gymnasieutbildningen, hade det kunnat finnas en möjlighet att 

man skulle kunna ha haft ett utbildningsprogram kvar. Nu vet jag, det 

sägs nu för tiden att det ska vara så, men när man läser budgeten får 

man den uppfattningen att man ska skicka våra åländska ungdomar 

utanför Åland för att skaffa sig den utbildningen. 

Till sist när det gäller det låga antalet sökande. Jag tror att den debatt 

som sker omkring den här näringen bidrar nog inte till att attrahera 

femtonåringar till den här utbildningen. Ungdomarna ser sin mor och 

far jobba sju dagar i veckan och man får höra ifrån lagtinget att det är en 

lyxtillvaro de befinner sig. Debatten överhuvudtaget främjar inte flera 

sökande till den här skolan. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag stöder helt och fullt att debatten är olycklig. Jag vet inte 

vad jag ska kalla det för att använda ett representativt ord. Det är jakt, 

det är nästan drev som går mot jordbrukarkåren. Man glömmer alldeles 

bort hur viktig den är som ett näringslivskluster på Åland. Jag har fasat 

många gånger och tänkt hur det har varit inom sjöfartsutbildningen för 

inte alldeles länge sedan. När det visade sig att intresset för sjöfart var 

oerhört lågt, då var det både näringen och föräldrar inom sjöfart som 

sade åt sina barn att inte utbilda sig inom sjöfarten, visade det sig. Nu 

har vi en framtidstro inom sjöfarten. Jag hoppas också att vi ska få en 

framtidstro inom jordbruket. Men redan i tilläggsbudgeten såg vi att just 

nu kan vi inte upprätthålla en hel administration och en hel skola för att 

klara av gymnasialstadiet som helhet. Så ledsam är utvecklingen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag får be fru talman om ursäkt. Jag tror vi börja komma 

lite på sidan om replikskiftet. Jag kan bara konstatera att utbildnings-

ministern och jag är överens om den situation som råder nu. Att det an-

tagligen inte leder till att man får flera sökande till den här utbildningen. 

Vi får väl hoppas att man lyckas styra upp den här debatten lite mera 

sakligt. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Den mest är vältaliga av våra lagtingsledamöter har just 

hållit sitt anförande. Han brukar säga att han ska försöka hjälpa mig, 

personligen, väldigt ofta. Då får jag en känsla av att han inte riktigt me-

nar vad han säger. 

När det gäller olika projekt för företagande på Åland så har vår bud-

get faktiskt ganska många insatser som man kan göra för både interna-

tionalisering, rådgivning och investeringsbidrag. Just när det gäller in-

vesteringssidan har företagen under det gångna året, och även just nu, 

en väldig hög vilja att investera så att man ska stå väl rustad när kon-

junkturen vänder. Det är också glädjande att kunna konstatera att med 

den näringspolitik som har bedrivits, kanske ända från ltl Anders Eriks-

sons dagar, så har vi en god sysselsättning med relativt låg arbetslöshet, 

trots att arbetslösheten ser ut att kunna öka. Jämför vi oss med våra 

närliggande regioner så har vi stått oss bra. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När jag brukar säga att jag vill hjälpa, så är det säkert så. Men det har 

inte hjälpt fast jag försöker hjälpa. Det är klart att vi har en god syssel-

sättning. Det här är lite samma resonemang som vi hade för cirka ett år 

sedan. Det gäller hela tiden att se framåt. Siffrorna har ändrats ganska 

mycket om vi drar klockan ett år tillbaka. Det kan se ännu värre ut om vi 

vrider klockan ett år framåt. Det är nog väldigt viktigt att man följer 

med. När man följer med vad som händer och sker bara via AMS inom 

arbetsmarknadspolitiken, inget illa om AMS, men då är man lite för sent 

ute. Det är då de här krisåtgärderna måste till. Det jag saknar i den här 

budgeten är frågan om vad man vill satsa på, när det gäller den framtida 

näringspolitiken. Vad vill man satsa på när det gäller sjöfart, när det 
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gäller IT och när det gäller högteknologisk industri. Ingenting av det kan 

jag utläsa och det gör mig orolig, näringsminister Mattsson. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Jag kan i varje fall för min del utläsa att det finns satsningar 

på både IT och framförallt sysselsättning i olika utbildningsändamål. 

Det var någon som efterlyste den här intressanta kommande debatten 

nästa vecka om det spörsmål som ligger i lagtinget. Jag har noterat att ltl 

Anders Eriksson inte har undertecknat spörsmålet. Av någon anledning 

är han inte enig med resten av oppositionen. 

Angående turistförbundets neddragna budget sade jag redan tidigare 

i replik till vice talman Lindholm att vi har valt att lägga pengar på två 

filmprojekt. Vi har valt att lägga pengar på sport och evenemang som 

har en åländska profil som syns utanför Åland.  Avsikten är att vi ska 

bredda det utbud av destinationsmarknadsföring som kan behövas. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Näringsministern säger att det finns satsningar på IT, det finns sats-

ningar på sysselsättningar. Jag ser verkligen fram emot näringsminis-

terns anförande, så att vi får höra riktigt hur det här ligger till. Och kom 

inte dragande med de där två filmprojekten en gång till, utan det som 

jag har efterlyst.  

Vad beträffar att jag inte har undertecknat spörsmålet så är det ju för-

stås att jag vill hjälpa till, som vanligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack fru talman! När det gäller den här utbildningen för naturbruk så 

står det faktiskt i motiveringarna på sidan 27; "i syftet att trygg behovet 

av gymnasialutbildning inom naturbruk inleds partiellt samarbete 

med motsvarande utbildningar i närregionerna och med och åländsk 

gymnasialstadieutbildning". Så det står faktiskt i motiveringarna så jag 

tror att ltl Anders Eriksson har missat de raderna. 

Sedan till ÅHS, administrationen är stor inom ÅHS, säkert inom 

andra sjukvårdsförvaltningar också, det kan jag kanske hålla med om. 

Jag hoppas att den inte är större än inom andra sjukvårdsförvaltningar. 

Med organisationsförändringar och strukturella förändringar, som ock-

så kommer och som inte syns i den här budgeten, men vi måste ändå 

komma till det så hoppas jag också att vi ska kunna minska på den byrå-

krati som är onödig. Jag vet faktiskt inte i dagsläget vilken byråkrati som 

kan vara onödig. Vet ltl Anders Eriksson det? Jag är tacksam för upplys-

ning. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller naturbruksskolan så har jag den här skrivningen under-

struken med gul tusch. Jag har definitivt läst den och inte riktigt förstått 

vad det betyder. Vad ska ske på hemmaplan, vad ska ske utanför Åland? 

Nu har det ju kommit förtydliganden men när man läser budgeten så är 

det inte så lätt att förstå vad som menas. 
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När det gäller byråkratin så försökte säga att nog är det någonting 

som är fel om en tredjedel enbart, märkväl, av arbetstiden går åt till pa-

tientbemötande. Det här är ju uträkningar som har gjorts i Norden ock-

så i Sverige. Jag har hört flera inslag radions P1, folk blir oerhört förvå-

nande hur lite man egentligen hinner med det direkta patientbemötan-

det i stället för mycket, mycket annat som ska rapporteras och kontrolle-

ra i sju olika varv. Det som man har hört, också när det kommer folk hit 

både från Sverige och från Finland, att de tycker att byråkratin inom 

ÅHS är orimlig. Jag är glad att vi fick revisorerna att titta på det här. 

Märkväl, det har inte gjorts någon revision av ÅHS tidigare vilket också 

är jättemärkligt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack fru talman! Jag hoppas att man kan komma till något slags resultat 

om det är en överbyråkrati. Det hoppas jag verkligen. Jag kommer att 

jobba för det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är glad för det. Med tanke på att det är 37 procent av landskapets 

hela budget som går till hälso- och sjukvårdssektorn är det väldigt vik-

tigt att man driver också den verksamheten så ekonomiskt som möjligt. 

Vi måste också vara medvetna om de utmaningar som vi står framöver 

när det gäller åldringsvården och en alltmer åldrande befolkning. Det är 

väldigt viktigt att man har fokus på det här. Jag känner mig glad över att 

ltl Dahl, som är en av styrelsemedlemmar i ÅHS om jag inte har helt fel, 

säger att det här vill man verkligen titta på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Med tanke på den betydelse jordbruket och trädgårdsnäringen 

har både direkt och indirekt för det åländska näringslivet och exporten från 

landskapet, känns det frustrerande med alla inbesparingar som drabbar just 

jordbruksnäringen i synnerhet när man jämför näringsavdelningen med 

andra avdelningar. 

Det är slopande av investeringsstöd för nästa år, nedskärningar i verksam-

heten vid Ålands försöksstation, avgifter på avbytarservicen och nedläggning 

av naturbruksskolan i Jomala. 

Det är just i samband med lågkonjunkturer som det krävs visioner, så att 

man inte slår sönder strukturer, som är viktiga på lång sikt. 

Herr talman! Det är en ren kapitalförstöring att sälja ut Jomala gård med 

en nybyggd lösdriftsladugård för ca 400 000 euro eller mera. Dessutom har 

skolan en fin maskinpark samt byggnader som är i gott skick. Oberoende av 

om traktorer och övriga maskiner är nya eller annars är i gott skick får man 

endast en liten del av värdet för dem vid en försäljning.  Inte heller får man 

tillbaka de pengar man satsat i ladugården. 

Herr talman! För mig spelar det ingen roll om skolan heter naturbrukssko-

la eller yrkesskola med jordbruksinriktning, huvudsaken är att man där be-
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driver en vettig verksamhet. I kristider ska man satsa på utbildning och se till 

att folk har jobb. När krisen väl är över behövs en kunnig personal.  

Vi vet också att yrkesskolan behöver utrymmen. Dessa finns utrymmen på 

naturbruksskolan i Jomalaby. En landsbygdsföretagare idag behöver vara 

närmast mångsysslare och tusenkonstnär för att klara sig i ett småskaligt 

samhälle. Därför kunde man i stället för att lägga ned naturbruksskolan ha ett 

brett samarbete mellan yrkesskolan och naturbruksskolan inom områden 

som är viktiga för landsbygdsföretagare t.ex. byggteknik, maskinteknik, fö-

rarutbildning för entreprenadmaskiner utöver den traditionella lantbruksut-

bildningen. En nedläggning av skolan kan även medföra svårigheter för 

landsbygdscentrum och hushållningssällskapet. 

Herr talman! Avyttrar man mark från Jomala gård drabbas även försöks-

stationen. Ålands Försöksstation har genom åren varit till stor hjälp för frukt- 

och grönsaksodlare genom att de prövat ut nya lämpliga sorter som fått god 

framgång på marknaden såsom kinakål, olika slag av lökväxter för att nämna 

några.  

Nu i denna lågkonjunktur behöver man väl verkligen också stimulera verk-

samheter, som prövar nya sorter, som passar i det åländska klimatet.   

 Herr talman! Jordbruket har alltid haft en stor betydelse för det åländska 

näringslivet. Det är därför viktigt att hitta nya lösningar för att våra ungdo-

mar ska få en bra undervisning som blivande landsbygdsföretagare.   

Jag tycker än en gång att Jomala gård inte ska säljas. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag tycker att ltl Roger Slotte höll ett mycket bra anföran-

de som innehöll lite visioner för naturbruksskolan. Då kan jag inte låta 

bli att fråga mig varför inte ltl Slotte har framfört de här i diskussioner-

na med regeringen? Centern ju ändå med på nedläggningen av natur-

bruksskolan. Har man inte kunnat föra de här diskussionerna internt? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Visst är vi med regeringen. Vi har diskuterat frågan och vi 

har varit överens om att det ska bli förändringar inom naturbrukssko-

lans utbildning. Men att det skulle vara en nedläggning, det har inte vi 

sagt. Vi har sagt ungefär så här som jag säger här att det skulle vara ett 

samarbete mellan yrkesskolan och naturbruksskolan. Att man försöker 

hitta nya former för utbildningen. Det är inte viktigt vad skolan heter 

men det är viktigt att man har en vettig verksamhet. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, då kanske man kan räkna med att en stor del av centerns ledamöter 

kan stöda t.ex. den socialdemokratiska motionen som handlar om ett 

ekologiskt utvecklingscentrum på gården. Som en utvecklingsmöjlighet 

få in nya kurser, nya utbildningsmöjligheter för skolan, att se till framti-

da verksamheter med ekologisk odling i centrum. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Ett ekologiskt centrum är ganska nytt för oss nu. Men visst 

kan man i utbildningen, inom naturbruksskolan eller yrkesskolan vad 

nu institutionen sedan fram kommer att heta, också sikta på ekologisk 
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utbildning inom jordbruket. Det är inte några problem med det. Det 

gäller bara att hitta formerna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag respekterar väldigt mycket ltl Slottes åsikter. Jag för-

står att han för fram de synpunkterna också. Men jag måste också, i lik-

het med ltl Aaltonen, ifrågasätta lite hur budgetarbetet har sett ut? Det 

parlamentariska systemet går ut på att regeringen kommer med förslag, 

som det finns en majoritet för redan bland dem som stöder regeringen i 

lagtingssalen. Hela det parlamentariska systemet slår lite snett och blir 

lite fel om det är så att det finns flera, som ltl Slotte i den centerpartis-

tiska gruppen, som tycker likadant. Min fråga är kanske fel ställd i en 

replik, men det skulle vara intressant att höra om ltl Slotte är ensam om 

den här åsikten eller om han tror att det finns flera i centergruppen som 

tycker likadant? 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det är så att jag har märkt under den här debatten att ock-

så utbildningsministern diskuterade stort sett i samma tankegångar som 

jag framför här. Vi är helt ovetande om varandra till den punkten. Där-

emot har vi diskuterat i stort sett samma sak på gruppmötena. Den där 

skrivningen kanske inte blev den allra bästa. Det har pratats om läsför-

ståelse och annat här i salen. Det kan hända att man får sätta en del på 

det kontot också. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack herr talman! Det skulle kanske vara på sin plats att ha en förtroen-

deomröstning om landskapsregeringen har majoritet från centergrup-

pen. Nu passar väl det inte in i den här debatten just nu. Det ska bli in-

tressant att se hur den fortsatta debatten kommer att bli nu när 

gruppanförandena är avslutade och det första inlägget från politikern 

här i lagtingssalen var de facto från ltl Roger Slotte. Jag ska med intresse 

följa debatten och se vart det här ska leda. Lite krångligt blir det nog att 

få ihop det på slutet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag ska sätta igång klockan. Jag fick mycket kritik senaste året 

när jag överskred min taltid med 150 procent i förra budgetdebatten så jag 

ska försöka hålla mig till den rekommenderade tiden denna gång. Däremot 

kommer jag att begära flera anföranden istället.  

Jag ska börja med att ge lite beröm och säga att det finns mycket bra i den-

na budget, men sen säger det politiska systemets spelregler med parlamenta-

rismen att jag ska leta fel och brister samt kritisera regeringens förslag. Så jag 

tänkte fortsätt mitt anförande med det. 

Det finns några, enligt mig, fundamentala fel med denna budget som jag 

ser det. För det första att den är nio månader för sen. Finanskrisen dök upp 
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för ca 15 månader sedan och budgetdebatten förra året gick ut på att vi då in-

såg allvaret i världsekonomin och att det skulle komma att drabba, Finland 

och sålunda Åland. Lagtinget gav regeringen bakläxa på budgetarbetet och 

föreslog att de skulle komma med en ny reviderad budget i den första 

tilläggsbudgeten. Av den vart det inte så mycket. Så denna budget är ett ex-

empel på att det nu är ”för sent att stiga tidigt upp”.  

Men nog om historiebeskrivningen. Nu har vi en budget för 2010 att be-

handla och ska jag ta upp ett moment, som jag ser viktigare än andra, så är 

det förslaget om att det allmänna skatteavdraget ska upphöra, vilket jag inte 

tycker. Men innan jag går in och argumenterar för behållande av det allmän-

na avdraget samt mina övriga motioner så vill jag ta tillfället i akt och hålla ett 

allmänt näringspolitiskt anförande, vilket jag brukar göra i budgetdebatten. 

Så även i år.  

Jag vill börja med att titta på landskapsregeringens satsningar förra året. 

Det var då företagsamhetens år och då ställer jag mig frågan, vart tog det vä-

gen? 

Med tanke på att det under de senaste 15 åren varit mera lönsamt att inve-

stera i aktiemarknaden på börsen än att investera i företag lokalt på Åland är 

det närmast ett mirakel att det över huvudtaget startats några företag på 

Åland. Landskapsregeringens satsning för ett år sedan om företagsamhetens 

år 2009 såg jag verkligen fram emot. 

Jag trodde att landskapsregeringens vision med den satsningen skulle vara 

att göra Åland till det ställe i Norden, Europa eller varför inte världen där det 

verkligen ska lönar sig att arbeta och starta företag. Där förutsättningarna 

inte är lika bra som övriga världen, utan bättre.  

Det var kanske lite väl höga förväntningar ifrån min sida på vad landskaps-

regeringen kan göra, men någonting kunde jag väl förvänta mig. Jag måste 

medge, jag har inte sett mycket konkret av den satsningen.  

Jag tror att ålänningen i grunden är ett av världens driftigaste folk, se bara 

vad som skapats här sedan 60-talet. Visst är det åländska näringslivet, dess 

vidd och bredd otroligt imponerande med tanke på att vi bara är ca 28 000 

personer men vi har ca 2 200 företag registrerade här.  

En av de stora satsningar som landskapsregeringen ville med företagsam-

hetens år och fortsätta att jobba med under år 2010 är att satsa på kvinnor 

och kvinnligt företagande. Det i sig är givetvis inget fel i men jag är övertygad 

om att kvinnor startar egna företag om förutsättningarna finns. Jag anser inte 

att landskapsregeringen ska uppmuntra kvinnor att starta företag för star-

tandets skull. Det viktiga är att det finns förutsättningar för dem att överleva 

och expandera. 

Att skapa arbete åt sig själv som enmansföretagare är inte och har aldrig 

varit svårt på Åland. Det kan man enkelt se bara genom att titta på hur många 

företagare och företag vi har. Vi har förmodligen flest företagare per capita i 

världen.  

Det som är svårt är att få företaget att växa och expandera och utmaning-

arna som kommer med det. Tillväxt som Åland är i behov av kommer så fort 

som företagen anställer en eller flera personer till sitt bolag. Sålunda är det 

där man borde sätta in resurser och fokus. Ge förutsättningar för småföreta-

gare att anställa flera. Inte i första hand få folk att sluta sina nuvarande jobb 

och starta flera enmansföretag, ibland också för att konkurrera med sina nu-

varande arbetsgivare. Vi borde se till att enmansföretagare och småföretaga-
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ren vill anställa fler personer, särskilt människor som inte har jobb, det är då 

tillväxten kommer. 

Vi obundna har förslag på hur det här skulle kunna sporra politiskt, från 

regeringens sida, genom att anta Gun-Mari Lindholms motion nr 66 om slo-

pandet av arbetsgivaravgifter. Hon kommer att prata mer om det senare i ta-

larstolen. 

Ett annat sätt är att göra det enklare att anställa och göra sig av med an-

ställda som inte fungerar. Jag har pratat om det under många år. Jag har sagt 

en mening de sista sex budgetdebatterna och jag säger den igen: Trygga jobb 

finns bara i företag som går bra. Trygga arbetsplatser kan aldrig lagstiftas 

fram. Ju krångligare det är att knyta till sig och skilja sig från medarbetare, 

desto mer drar sig man också från att anställa. 

Näringspolitik är en politik som stimulerar tillväxt. Näringspolitik för före-

tagande är en politik som inte bara går ut på bidrag i alla tänkbara former. 

Det är en politik som handlar om hur vi skapar förutsättningar, exempelvis 

genom att fortsätta privatiseringen inom flera områden. Och se samhällets 

roll som en upphandlingsenhet och myndighetskontrollsfunktion. Välstånd 

skapas inte genom politiska ingrepp utan genom att människor har möjlighet 

att bygga upp företag, ackumulera kapital, investera och vilja arbeta. 

Om politiker tror att det är de som driver tillväxten så kommer satsningar 

på fel saker att göras oberoende av vilka politiker som sitter vid makten vid 

aktuellt tillfälle. Det finns många exempel men jag ska inte räkna upp dem 

nu. 

En av de absolut viktigaste punkterna som landskapsregeringen borde job-

ba med är att överta mer och utöka självstyrelsen inom de områden som har 

med företagandet att göra. Så att vi kan driva en aktivare näringspolitik ifrån 

den här salen. Jobba för att överta företagsbeskattningen, arbetsmarknadsla-

garna, lagarna gällande exempelvis alkoholförsäljningen och många andra 

områden också. 

Landskapsregeringen utsåg år 2009 till företagsamhetens år. Även om vi 

inte såg så mycket av det så borde landskapsregeringen utse 2010 till självsty-

relseutvecklingens år och verkligen komma med förslag till förändringar som 

gör att vi kan stimulera näringslivet. Det som är bra för företagen blir ju ock-

så bra på sikt för Åland. 

Herr talman! Tiden börjar ta slut. Jag ber att få återkomma med flera anfö-

rande om mina motioner under de kommande dagarna. Jag kommer att ar-

gumentera ganska hårt för behållandet av skatteavdraget. Jag kommer att 

förklara hur vi kan spara mycket pengar med att behålla service och kvalitet 

med mina tio motioner bland annat om Jumbolans, ökad fastighetsförsälj-

ning, effektivisering av lagtingsarbetet och minskad ombyggnad av Självsty-

relsegården. Jag kommer också att återkomma med min syn på det parla-

mentariska systemet. Som vi kunde konstatera hos föregående talare, så ver-

kar det finnas en liten brist någonstans. Är det så att det här budgetförslaget, 

som vi behandlar, inte har stöd av alla de ledamöter som sitter i landskapsre-

geringen? Vilket jag tycker att det borde ha. På sikt kanske vi måste titta på 

om det finns ett annat system än det parlamentariska systemet. Det kommer 

jag också att återkomma till. 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Företagsamhetens år kommer att redovisas lite senare. Det 

här året är ju inte riktigt slut, vi ska hinna göra en hel del. Jag kan med-

dela att det har startats väldigt många företag under det här året som 

gått. Stöden från samhället har också varit stora till investeringar, till att 

strukturera om företagen och få dem att expandera. 

Vi hade ett jättestort seminarium som heter Working Bee. Om jag inte 

missminner mig så uttalade sig ltl Karlström att han skulle närvara vid 

de aktiviteter som skulle arrangeras under det här året som gått. Men 

tyvärr får jag konstatera att jag inte har sett hans närvaro. Alla ska vi 

vara med, Karlström, det är ett politiskt ansvar att vara med i det här. 

När det gäller påståendet att vi har flest företag per tusen invånare så 

stämmer nog det. Vi ligger väldigt högt. Vi har ett projekt med coaching 

när det gäller kvinnligt företagande. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Först till Working Bee, det har varit ett seminarium om jag 

inte minns helt fel, i början var företagsamhetens år. Jag tror att det 

finns flera än i jag i näringslivet som skulle ha sett flera seminarier. Det 

finns säkert många olika orsaker till varför man inte kan gå på allting 

som arrangeras. Det kom aldrig flera seminarier och samarbeten som 

riktades till näringslivet runt företagsamhetens år. Jag tycker inte man 

kan säga att företagsamhetens år 2009 har varit en succé. Men jag hop-

pas att jag har fel och att det verkligen har kommit ut mycket mer än vad 

jag vet om. 

Angående det här att det har startat väldigt många nya företag under 

företagsamhetens år 2009, som jag försökte säga i mitt anförande, det är 

inte det som man ska sätta fokus på. Fokus borde sättas på att få de be-

fintliga företagen att känna att man har en näringskraftig politik bakom 

sig där man vågar anställa flera och hitta sätt för bolagen att anställa fle-

ra. Inte bara skapa arbeten till sig själv som en enmansföretagare. Alla 

företag är givetvis bra, men vi har ganska många företag som vi konsta-

terade. Vi har ganska få företag som anställer flera. Det är det som vi 

från obunden samling hela tiden försöker förespråka. Kan vi få dessa 

2000 företag att anställa en person till, då blir Åland den mest dynamis-

ka näringslivsregionen i världen kanske. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Till det här sista så har vi inte ens möjlighet att få in så där 

många människor i arbetslivet just nu. Det finns inte så många lediga. 

Som jag sade tidigare så kommer vi väldigt snart att har behov av mera 

invandring av arbetskraft än för tillfället. 

Redan under det här året, företagsamhetens år har det kommit cirka 

200 personer till det åländska näringslivet i olika former av rekryte-

ringsuppdrag, som företagen själva står för, utan att AMS gjort särskilt 

mycket åt det. Men AMS har en egen ”arbeta- och bo” roll på Åland. 

Man är med och skaffar hit arbetskraft. 
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Det samhället i övrigt står för väldigt bra är den infrastruktur som fö-

retagen behöver ha. Se bara på Ålands Industrihus, vilken lycka det har 

varit på vägen. Den har tyvärr hamnat att gå i stå på grund av en anmä-

lan. På vägen har den ändå sett till att flera stora företag har utvecklats. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tillbaka till förslaget om vtm Gun-Mari Lindholms motion som är ett 

exempel på vad landskapsregeringen borde jobba på för att stimulera 

näringslivet. Istället för pumpa in bidrag som man har gjort i många oli-

ka sammanhang och sporra människor att sluta sina jobb för att starta 

egna företag. Vi har en helt annan syn på näringspolitiken. Vi borde allt-

så jobba för att företagen kan anställa flera. Är det så att det finns brist 

på bostäder, så får vi diskutera det. Det är då tillväxten kommer när fö-

retagen börjar anställa flera. Vi kommer att återkomma i den här dis-

kussionen många gånger, särskilt i det näringspolitiska spörsmålet som 

vi ställde för några dagar sedan. Jag kommer att återkomma i många an-

föranden till så vi kan ta diskussionen då. Det är alltid lite ont om tid. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Kvinnor startar företag om förutsättningar finns säger 

ltl Karlström. Vad är det för förutsättningar som saknas? Är det de tänk-

ta slopade arbetsgivaravgifterna? Jag vet inte riktigt vilka avgifter man 

menar med det, om det är enbart socialskyddsavgifter eller något annat? 

Sedan nämner också Karlström arbetsmarknadslagarna, att man skulle 

överta dem från rikets behörighet. Man kan också följa dem som finns 

idag. Är det så att personal inte sköter sig så finns det regler för hur man 

kan avskeda sådan personal. 

 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var många frågor i en replik som kanske är svårare att 

svara på en minut. För det första, kvinnor startar företag om förutsätt-

ningarna för företaget finns, det är jag helt övertygad om. De startar inte 

företag för att de ska slippa betala arbetsgivaravgifter åt sig själv. Det var 

två helt skilda saker. Arbetsgivaravgifterna är för företag som kanske vill 

anställa en arbetslös ungdom, som annars går på utkomststöd eller ar-

betslöshetsersättning. Min grundidé är att det inte är någon skillnad på 

män och kvinnor när de ska starta företag. Finns viljan och drivkraften 

att tjäna pengar, jobba hårt och skapa något eget så startar man ett före-

tag. Det är ingenting som man sporrar och uppmuntrar så mycket. Det 

ska finnas naturligt i systemet med den näringspolitik som landskapsre-

geringen bedriver. Att man ger förutsättningar för kvinnor och män att 

starta och driva företag fritt efter eget tycke. Politiker ska inte komma 

och säga att ni ska starta företag och ge avdrag på städtjänster, för att 

det tror vi att kvinnor utnyttjar mera och kan starta företag inom detta 

område. Vi ska ge konkreta förslag till möjligheter för vem som helst att 

starta ett företag oavsett om man är man eller kvinna. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Talman! Jag tror att alla de förutsättningarna finns. Jag ser inte några 

hinder för att varken kvinnor eller män skulle kunna starta företag. Är 

det så att man vill anställa och arbetsgivaravgifterna är ett stort problem 

så kanske det är någonting att titta på. Vad vet jag? Man har vi den be-

hörigheten med alla arbetsgivaravgifter idag, om man konkluderar och 

kallar allt arbetsgivaravgifter? 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var precis det mitt anförande gick ut på. Det är ingen 

skillnad på kvinnor och män, det finns ingen anledning att fokusera ex-

tra hårt på att få kvinnor att starta företag. Fokusera mera på att öka 

tillväxten genom att ge förutsättningar för företag att kunna anställa. Då 

är Gun-Mari Lindholms motion nr 66 ett exempel som går ut på att man 

kan lyfta bort arbetsgivaravgifterna eller socialskyddsavgifterna som fö-

retagen betalar om man anställer arbetslös ungdom under ett år. Min 

följande synpunkt som jag brukar debattera här i talarstolen är att man 

borde göra om arbetsmarknadslagstiftningen också. Men jag tror jag får 

ta det i ett nytt anförande. Då kan vi anpassa systemet till det småskaliga 

Åland. Arbetsmarknadslagarna är byggda efter stora industrier i Fin-

land, för skogs- och metallindustri. Det passar inte riktigt alltid in på en 

småföretagare som idag är ensam och vill anställa en person till. Det är 

ganska stort steg att ta det första steget och anställa någon. Men det kan 

vi inte ta ett replikskifte. Jag kan återkomma till det i ett nytt anförande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Tack herr talman! En lågkonjunktur är en strukturell omvandling i sig självt. 

Se bara på bilindustrin. Det har kommit nya krav p.g.a. klimatkrisen och 

hållbar utveckling, vi ser också förändringar på grund av den demografiska 

utvecklingen och IT-revolutionen. Allt är det här skapar ett förändringstryck 

som gör att arbetsmarknaden måste omstruktureras. Det vi ser i Sverige, se-

dan den här krisen började 2008 och fram till den är slut, så tror man att en 

kvarts miljon arbetsplatser försvinner. Sådana arbetsplatser som kanske ald-

rig kommer tillbaka. Nu är det tid att definiera, vad är det som är gammalt, 

vad kan vi lämna därhän, vad är det som är nytt och som borde ges utrymme 

att få växa? Vi står inför förändringar, det är helt klart. Regeringen ger ett 

visst uttryck för det. Man visar på att man minskar fokus till viss del på pri-

märnäringarna genom en avveckling av naturbruksutbildning, försöksstatio-

nen o.s.v. Men det finns en hel del ytterligare att göra. 

Om vi ska föra det åländska samhället framåt mot en trygg framtid med en 

stabil arbetsmarknad så är det tre saker vi borde fokusera kring. För det för-

sta, en aktiv egen näringspolitik. För det andra, en fortsatt satsning på ut-

bildningssektorn för att skapa konkurrenskraft och framtida tillväxt. Och för 

det tredje, ett aktivt integrationsarbete och bostadsbyggande. 

Oppositionens och näringslivets upprop efter en näringspolitik måste man 

ta på allvar. Det krävs att samhället deltar både med lagstiftning och politiska 

beslut. Det krävs att samhället deltar med stimulans och politisk samordning. 

Det är väldigt viktigt att näringslivets aktörer känner att de är med i det här 
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arbetet. Det är också viktigt att turismbranschens aktörer känner att land-

skapsregeringen har ett engagemang för den näringen. Det är viktigt att små 

och stora företag får känna att det finns någon som bryr sig om dem, och inte 

bara att näringslivet går som tåget. Bristen på näringspolitik måste definitivt 

åtgärdas. 

Politiken har stora möjligheter att påverka inför framtiden. Jag tror att vi 

kan bestämma rätt långt vilka jobb vi vill ha i framtiden genom att göra stra-

tegiska investeringar och lägga riktningen mot den samhällsutveckling vi vill 

se. Där är IT-branschens akuta rekryteringsbehov väldigt aktuellt, småföreta-

gen och boendet inom turismnäringen. Socialdemokraterna har lagt fram en 

motion om att det nu är dags att lägga fram ett näringsekonomiskt politiskt 

program för en kvalitetshöjning inom turismen. 

Vad gäller utbildning så betonar expertis, som hanterar arbetsmarknads-

frågor och konkurrenskraft, utbildningens värde och vikt. Just nu ser vi, mer 

eller mindre, en nedrustning av Högskolan på Åland. Det tror jag faktiskt är 

fel politik. Högskolans budget minskar över två år med 850 000 euro. Det är 

otrolig stor nedskärning. Samtidigt som vi konstaterar att behovet av utbild-

ning inom högskolan ökar med 60 procent. Högskolan ska ju vara en av de 

mest centrala tillväxtmotorerna. Den här häftiga neddragningen gör det svårt 

för ledningen att driva verksamheten framåt i stabil riktning. Jag tror det är 

viktigt när man skriver ett treårigt utbildningsavtal att man gör upp också om 

pengarna. Under vilka förutsättningar ska högskolan verka? Det är tråkigt att 

inte landskapsregeringen ser högskolans potential och dess roll för den fram-

tida ekonomin. 

Jag är också oroad över att antalet nybörjarplatser inom gymnasialstadiet 

är så få. Det är rätt snålt tilltaget med 200 platser. Jag frågar mig om det fyl-

ler behovet och målet av att alla som lämnar grundskolan ska få en åländsk 

studieplats. Jag frågar mig också om man har beaktat det arbetsmarkandslä-

ge vi befinner oss i med hög arbetslöshet för unga. Framför allt är det inom 

praktisk yrkesutbildning som det saknas platser, i och med att 18 platser nu 

faller bort från naturbruket. Det är viktigt att även mindre studiemotiverade 

elever har en plats. 

Det skulle säkert vara möjligt att ha en mycket mera flexibel anpassning till 

behovet i en större skola. Den ska vi väl få se verklighet av, även om det ännu 

kommer att ta en tid. 

Min tredje punkt var det fortsatta integrationsarbetet. Där är det viktigt att 

inflyttningen fortsätter. Det är avgörande för att vi är fler människor som kan 

få arbetsmarknaden att fungera. För att flera ska kunna flytta in behöver vi ha 

fler bostäder att erbjuda. Därför är det viktigt att landskapsregeringen över-

väger, inför nästa års budget, att plocka in medel för fortsatta bostadslån. 

Det som jag tycker är allvarligt med budgeten, kanske rent ut sagt ett miss-

lyckande, är i den mån de svagaste i vårt samhälle drabbas av nedskärningar-

na. På den punkten tycker jag att landskapsregeringen har ett särskilt ansvar. 

Socialdemokraterna kommer inte att vara nöjda med detta.  

Elever med särskilda behov drabbas av nedläggningen av läromedelscen-

tralen. Gamla och sjuka drabbas av nedskärningar inom ÅHS. Då menar jag 

särskilt Övergårds.  

Skärgårdsborna drabbas också. Det är sällan vi har sett ett sådant oerhört 

ointresse för skärgårdsborna som det är i den här budgeten. Finansminister 

Perämaa tror att den gruppen ska visa förståelse. De är säkert vana att vara 
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nöjda med ganska lite. Men att vara så här bortglömda och ignorerade har jag 

inte varit med om förut. De tremiljoners nedskärning på skärgårdstrafiken, 

själva livsnerven, vet vi ännu inte hur den kommer att slå. Även privatise-

ringar som aviseras oroar många anställda förstås. 

Här finns också nedskärningar i hälsovårdarberedskapen. Vi ser inte nå-

gon skärgårdspolis. Det är heller inte någon vidare satsning på kultur, barn 

och unga. 

Jag tror att man hellre skulle se pengarna användas för få personer snarare 

än att 900 000 euro går till en tunnelutredning. 

Sådant som jag tar upp här är frågor som jag anser att slår mot verksamhe-

ter som redan idag har en väldigt svag ställning.  

Vad gäller de permitteringar som landskapsregeringen föreslår så tycker 

jag det är viktigt att man tar med sig det beskedet i alla fall från min del. Om 

alla ska permitteras så har inte alla lika goda förutsättningar att klara av ett 

bortfall av en halv månadslön. De som har höga inkomster klarar säkert av att 

lägga upp sådana reserver att man kan ta ett bortfall av en halv månadslön. 

Däremot finns det sådana med små inkomster där månaden är längre än vad 

lönerna räcker till. För dem blir det här är en väldigt tuff sak. Jag önskar att 

regeringen försöker skilja på detta, om man nu tänker göra verklighet av den 

här permitteringscirkusen.  

Vad gäller den ekonomiska politiken vill socialdemokraterna gärna disku-

tera pensionsfonden och vad som är långsiktigt klokast. Att under flera år 

framöver ta ut maximala belopp ur pensionsfonden eller om det är långsiktigt 

klokare att försöka värna dess tillgångar, placera dem väl och låta dem växa. 

Det här hoppas jag att vi ska kunna diskutera vidare i finansutskottet. 

Vi har också skrivit en motion om att uppta ett lån för byggandet av sjö-

fartsmuseet. Vi vill lyfta diskussionen med lån också i lagtingets diskussioner 

om budgeten. Är det bättre att tömma alla reserver än att i god tid låna mind-

re belopp till enskilda projekt? Vi vill också diskutera huruvida pensionsfon-

den borde värnas. Det här tycker vi är viktiga diskussioner. 

Jag vill avsluta repliken som kom från liberalernas Folke Sjölund, där han 

påstod att han och hans parti har fått reda upp efter socialdemokraterna i re-

geringen. Jag vill påstå att det inte var en dålig situation eller ett dåligt bord 

man kom till med 150 miljoner i likviditet, varav 47 miljoner i utjämnings-

fonden. Det här är nu ett kapital som ni har att förvalta. 

 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Först när det gäller gymnasialstadieutbildningen och in-

tagningen inkommande höst, kan jag säga att man säger från arbets-

marknads håll att man sällan har haft en så god situation och så välskött 

gymnasialstadieantagning som denna höst. Jag tror att ltl Gunell kan 

vara trygg med att vi kommer att sköta det lika väl inför nästa höst. 

När det gäller högskolans ram så följer landskapsregeringen den ram 

som lagtinget har godkänt. Sedan är det också väldigt mycket löneutgif-

ter inom högskolan, det är de två veckors avlöning som gör att det ser 

mera ut än de tio procent som ltl Gunell har varit med och godkänt. Jag 

har även läst ltl Gunells reservation, där det står att inbesparingarna ska 

göras men tydliga prioriteringar för att kunna göra inbesparingarna. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag har inte skrivit någon reservation angående högskolan. Det finns 

ingen reservation där annat än om pensionsfonden. Däremot vad gäller 

studieplatserna på gymnasialstadiet inför hösten 2010 skulle jag gärna 

vilja ha lite mera information om 201 stycken nybörjarplatser inom 

gymnasialstadiet. Det tillkommer ytterligare några platser inom det ett-

åriga programmet yrkesstart. Är det här tillräckligt antal platser i rela-

tion till dem som lämnar årskurs nio. Är det också ett tillräckligt antal 

beaktande arbetsmarknadsläget för ungdomar? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Ltl Camilla Gunell har skrivit under en reservation där det står; "land-

skapsregeringen omförhandlar utbildningsavtalet med Högskolan på 

Åland i syfte att i samråd med högskolan överenskomma om tydliga 

prioriteringar för att möjliggöra att inbesparingen görs ". Sedan när 

det gäller intagning till gymnasialstadiet så kommer den här siffran att 

ligga någonstans mellan 1,37 och 1,5 beroende på kontinuerliga diskus-

sioner med studiehandledare och med speciallärare för att se var det 

kommer att stanna ungefär. Målet är att samtliga ungdomar, precis som 

i år, ska ha en meningsfull sysselsättning när hösten kommer. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tar det som ett löfte att det här ska fungera väl under hösten 2010. 

Att det också skapas tillräckliga platser för sådana som kanske inte di-

rekt tänker sig en akademisk karriär. Och att det också finns tillräckligt 

många praktiska och tekniska utbildningslinjer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det var intressanta uppslag som ltl Gunell kommer med 

för turismens framtid när det gäller behovet av standard förhöjningar 

inom login. Det finns inom det system och regelverk, som vi har idag, ett 

gott stöd att göra det här. Det kan hända att vi kan göra det ännu tydli-

gare. Det är lite bekymrande att vi har ett par stycken projekt som har 

blivit beviljade stöd just i uppgradering och förbättring, men som på 

grund av kraven av säkerhet vid annan finansiering inte har klarat av att 

genomföra sina projekt. Det här är allvarligt. Däremot har det byggts ett 

antal nya högklassiga stugor under det gångna året. Det är ju jättebra. 

En annan stor problematik som turismbranschen har idag är genera-

tionsväxlingen. Den måste vi sätta ännu mera fokus på. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker absolut det ligger i samhällets intresse att se till att det finns 

ett konkurrenskraftigt boende inom turismen. Annars tror jag vi har 

byggt förgäves bland annat sådana satsningar som Alandica och dylikt. 

Frågan är om inte regeringen skulle fundera på nytt, om det här syste-

met, som man har nu, har gett ett sådant här klent resultat. Om det 

finns ytterligare saker man kan göra för att få till en mera offensiv sats-

ning för upprustningen. 



  

  201 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är alldeles riktigt. Vi behöver noggrant titta igenom 

systemet vi har. Det kanske är otillräckligt, det kanske behöver några ex-

tra åtgärder. Det har ändå fungerat något så när, men behovet just nu 

börjar bli ganska stort när det gäller högkvalitativt boende. Det som är 

det största problemet inom den biten är nog hotellstandarden för de ho-

tell som finns på Åland och de hotell som finns i staden. Hotellen har 

inte den standard som motsvarar kraven och önskemålen från den eve-

nemangs- och konferensturism som vi ser att håller på att växa fram. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är viktigt att inte landskapsregeringen lämnar det här vid en from 

förhoppning. Utan att man nu går vidare och ser till att man får till 

stånd en dialog och en överenskommelse om att det här kan göras. Vi 

vet att just boendet det största hindret för turismnäringens utvecklande. 

Att boendet är så pass dåligt som det är. Det kommer in klagomål till 

dem som säljer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Camilla Gunell får revidera sin syn på landskapsreger-

ingen och skärgården. Jag vill påstå att landskapsregeringen har en 

mycket, mycket god kontakt med skärgårdsborna. Senast i fredags var 

stora delar av landskapsregeringen till skärgårdsnämnden där vi disku-

terade budgetförslag och lade ett regionalperspektiv på våra respektive 

avdelningar. Den här landskapsregeringen har också varit ut på besök 

till alla skärgårdskommuner, förutom Vårdö. Vi har diskuterat framtida 

utmaningar. Ser jag på mitt eget ansvarsområde diskuterar vi allt från 

helikoptertransporter till Kumlinge apotek. Vi tittar på den här stora re-

gionalpolitiska satsningen att trygga vattenförsörjningen i skärgården. 

Det är någonting helt nytt som välkomnas av skärgårdskommunerna. 

Det var ett axplock. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror det är otroligt viktigt när man kommer med sådana här stora 

nedskärningsbesked, just inom trafiken som är en så viktig livsnerv, så 

borde man kanske koppla det till ett mera regionalpolitiskt resonemang 

om den här regionens framtida förutsättningar. I budgetens allmänna 

motiveringar finns det inget sådant kapitel. Ordet skärgård nämns, men 

det är just och just, i den regionalpolitiska avdelningen. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! För den här landskapsregeringen är skärgården inget re-

servat. Vi ser Åland som en helhet. Det är kanske därför man inte har 

plockat ut precis just skärgården.  

När det gäller skärgårdstrafiken så finns det en uttalad och klar mål-

sättning från den här landskapsregeringen. Vi vet att vi har tuffa bespa-

ringsbeslut där också. Det finns en uttalad målsättning att det inte i för-

sta hand ska drabba turerna. 
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Jag vill fortsätta på de områden som berör mitt ansvarsområde. Vi 

pratade om barnskyddsjouren. Vi pratade om integration inom barnom-

sorgen för de barn som har ett annat modersmål än svenska. De har 

skärgårdskommunerna varit en fena på, att ha framförhållning och ut-

nyttja det anslag som landskapsregeringen har tillsatt för integration av 

barnen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det jag saknar är ett helhetsperspektiv på den här regionens framtida 

utveckling. Det finns ju inte i den här budgeten. Det finns ökade pengar 

till apotek, det är säkert bra. Men i övrigt så är det ju mest neddragning-

ar. Ett resonemang om hur man ska fortsätta att hålla den här regionen 

levande, trots de betydande inbesparingar som man kommer med, det 

finns inte. Det efterlyser jag här och nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Gunell nämnde finansmotion nr 48, angående enhets-

lånen. I motionen framkommer det att socialdemokraterna vill att man 

ska uppta medel för budgeten 2011. I dagsläget finns det lite pengar kvar 

på det här momentet. Vi har från landskapsregeringens sida beslutat att 

inte tillföra nya medel till momentet. Där har vi kanske den ideologiska 

synpunkten om landskapet ska agera bank eller inte? Det är en skild frå-

ga, men i alla fall har vi beslutat oss nu. Men för att kunna gynna bo-

stadsproduktionen så har vi systemet med räntestöd kvar. Så ser vi på 

det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det kom fram redan i behandlingen av tilläggsbudgeten, där landskaps-

regeringen föreslog att bostadslånen skulle utgå som system helt och 

hållet. Då sade finansutskottet att det ska vara kvar. Det har över tid vi-

sat sig vara det mest gynnsamma systemet för att gynna bostadsbyggan-

det. Angående räntestödet så konstaterar man i dagsläget att räntorna är 

så pass låga att behovet av räntestödet inte är så angeläget. Jag vet att 

det finns medel kvar på det här kontot för tillfället. Men för att få till 

stånd ytterligare bostadsbyggande och framförallt ta ansvar för att det 

inte avstannar, såsom det gjorde i början av 90-talet, så är det viktigt att 

man framöver kommer med nya besked. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Den här landskapsregeringen tar ansvar för bostadspro-

duktionen. Därav orsaken att det här momentet de facto finns kvar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag vill tacka för att det finns kvar. Det var ju både finansutskottet och 

lagtinget som beslutade det i samband med betänkandet om den första 

tilläggsbudgeten. Det var ju tur att lagtingsmajoriteten där hade en an-

nan uppfattning än vad landskapsregeringen hade. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Ltl Camilla Gunell var inne på permitteringar. Hon 

hoppas verkligen att landskapsregeringen inte behöver ta till permitte-

ringar. Det kanske finns andra sätt att spara in motsvarande två veckors 

lön. Skulle det vara så illa att man måste ta till permitteringar så finns 

det ändå stöd för permittering. Man kan få permitteringsstöd från fack-

et, åtminstone för en vecka. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag hoppas, i likhet med ltl Dahl, att det inte är något som behöver för-

verkligas. Att man kan hitta andra sätt att lösa frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Jag vill ge ltl Gunell beröm för att hon lyckas klaga på hela 

budgeten. Det är inte så mycket som är bra.  

Jag vill ytterligare ge beröm till ltl Gunell för att hon värnar om skär-

gården. Det tycker jag är behjärtansvärt. Det är synd bara att inte ltl Gu-

nell var med när socialdemokraterna skötte skärgårdstrafiken. Då fick vi 

skärgårdsbor lida. Då låg skärgårdsfärjorna upplagda i Möckelö. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Då var jag inte med, nej. Jag vet inte hur gammal jag var ens vid det 

ögonblicket. Jag gör som Tarja Halonen jag glömmer inte var jag kom-

mer ifrån. Däremot så undrar jag vad ltl Sjöstrand har varit under den 

här budgetbehandlingen? Inte har han ställt sig upp och talat för skär-

gårdens väl och ve i alla fall. Då kanske resultatet kunde se bättre ut för 

den regionen. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Det finns någonting som heter att man har två öron och en 

mun. Det betyder att man ska lyssna mera än vad man pratar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, men ibland måste man höja sin stämma också ltl Sjöstrand. Det und-

rar jag om har skett under den här beredningen.  De som bor i den här 

regionen har ändå hoppats på att nu finns Margaret Lundberg, Torsten 

Sundblom, Leo Sjöstrand, Anders Englund, Mats Perämaa och Veronica 

Thörnroos här och för deras talan. Det tror jag att skärgårdsborna tror 

på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för ett intressant och engagerat 

anförande som ltl Camilla Gunell framförde. 
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Det har knappast undgått ltl Gunell att vi har ett skarpt ekonomiskt 

läge. Landskapsregeringen har valt att göra sina prioriteringar på vård, 

omsorg och skola. Men vi har inte glömt skärgårdsregionen. När ltl Gu-

nell drar på sig domedagsprofetskappan och ser svart, då väljer jag att 

konstatera skarpt läge och ta fram kreativa lösningar. Jag kan garantera 

ltl Gunell att jag kommer att göra allt som står i mänsklig makt för att 

garantera och trygga skärgårdstrafiken. 

Sedan en kompletterande fråga, den beramade hälsovårdarberedska-

pen, som uppenbarligen ska dras in, kan ledamoten precisera var och 

när så ska ske? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror det är väldigt viktigt att man i det här skarpa läget kan ingjuta 

hopp och tro om att det finns en framtid. När jag tittar på den by, som 

både Thörnroos och jag känner väl till, fick jag i går besked om att den 

nästsista barnfamiljen nu flyttar. Det är en tragisk utveckling. Det är 

sorgligt att se att det sker och att väldigt lite görs för att förhindra det. 

Jag hoppas att man kan ingjuta mera positiv kraft i den här regionen om 

att det finns en framtid även där. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Ja, det är också min målsättning. Däremot avstår jag 

från att här i lagtingets plenisal kommentera interna kommunala ange-

lägenheter. Eftersom de styrande i Brändö kommun inte har möjligheter 

att försvara sig. Jag kan säga att jag inte har arbetat för den nedläggning 

som nu sker i södra Brändö. Jag har arbetat emot den på alla tänkbara 

sätt. När det sedan gäller skärgårdstrafiken så tar jag tacksamt emot råd. 

Jag tar tacksamt emot stöd, speciellt när det börjar blåsa. Det kommer 

det nämligen att göra när avtalen med Sjömansunionen ska omförhand-

las. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag anser ju att Åland är allas ansvar, alla vi som sitter här och framför-

allt är det landskapsregeringens ansvar. Sedan kan man säga vad som är 

kommunala beslut om vad som är landskapets beslut, men nog har 

landskapsregeringen ett helhetsansvar också när det gäller den regio-

nen. Det är det som jag saknar i den här budgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Pensionsfonden, socialdemokraterna försökte i samband 

med första tilläggsbudgeten skapa en bild av att landskapsregeringen 

dränerar pensionsfondsmedel för att balansera budgeten. Den frågan 

diskuterades av finansutskottet är jag rätt säker på. Jag vill minnas jag 

själv deltog i en sådan diskussion i samband med tilläggsbudgeten. 

Landskapsrevisorerna har på ett bra sätt tagit tag i frågan därefter och 

beskrivit en situation där vi har en rätt god täckning av pensionsan-

svarsskulden, i förhållande till andra pensionsfonder i vår omgivning. 

Det sker en nettofondering. Vi skriver i budgetförslaget att vi kommer 

att fortsätta med det framöver också. Pengarna har förvaltats väl både i 
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ingång till lågkonjunkturen och också nu när börsen har gått upp, vågar 

jag hävda. Vad gäller pensionsfonden har vi en rätt god situation. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är bra. Det är den diskussionen som jag efterlyser med den här mo-

tionen. Jag tycker det är viktigt att vi nu tittar på samtliga våra tillgångar 

i landskapet, även då pensionsfonden. För alla dem som är beroende av 

den här fonden i 30 år framåt så är det viktigt att vi har en klar och tyd-

lig politik för hur den används. Vi har tidigare försökt att bara ta 50 pro-

cent av pensionskostnaderna ur fonden för att stärka dess tillgångar. Nu 

vet vi också att inbetalningsmängden minskar i och med att man gick 

ner till 17 procent från 22 procent. Därför vill jag gärna ha en diskussion 

både här i lagtinget och även i finansutskottet huruvida det är klokare 

eller mindre klokt att värna den här fonden och göra den långsiktigt 

stark. Kanske vi i sista ändan ändå vinner på det. Då behöver man betala 

ut mindre över budget. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Betala mindre över budget då eller betala mindre över 

budget nu, det kan man ju förstås diskutera. Vi har en lagstiftning som 

reglerar hur mycket vi kan ta ut från pensionsfonden till budgeten. Vi 

följer lagstiftningen, det sker en nettofondering, även om avgifterna för 

de anställda, summan som går in minskar. Vi kommer att fortsätta med 

en nettofondering. Vi har i nordiska jämförande sammanhang med övri-

ga pensionsfonder en väldigt god täckning av pensionsansvarsskulden. 

Hur vi hanterar pensionsfonden är absolut inget stort problem i den här 

ekonomiska situationen. Det finns betydligt annat som är mer proble-

matiskt. Som till exempel att socialdemokraterna föreslår en påspädning 

av utgifterna väldigt mycket samband med den här budgeten. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker det är viktigt att diskutera den här saken. Det handlar också 

om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Därmed behöver man ock-

så pensionsfondens tillgångar. Sedan skäms jag inte alls över de finans-

motioner vi kommer med. Jag tycker de är mycket kloka och bra och tar 

sikte på framtiden. Jag tycker det är vår uppgift att se till att vi kan in-

gjuta ett visst hopp om att Åland kommer att klara den här krisen. Att 

vi, trots allt, har en ganska robust och stabil och ekonomi. Det är därför 

vi tar fram det här med budget i balans och kräver att landskapsreger-

ingen också kan beskriva vad det betyder på lång sikt. Inte bara in och ut 

under budgetår. Det finns mycket att lära och tänka på där, minister Pe-

rämaa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag skulle vilja höra eller veta om någon i lagtinget kan säga att 

det är något område som inte är viktigt att satsa på när det är ekonomiskt 

svåra tider. Förebyggande hälsovård, ökat kursutbud, näringslivsutveckling, 

infrastruktur, utbildning på alla nivåer, konst och kultur, sociala reformer, 

krisberedskap osv.  
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Man måste våga prioritera. Det krävs strukturella förändringar! De båda 

meningarna har skallat i den här salen de senaste åren. Nu slutar vi prata. Nu 

ska förändringar genomföras och prioriteringarna är presenterade. Enskilda 

kan säkert tycka att en del av prioriteringarna är fel eller oroas över föränd-

ringar som sker. De kanske räds över att lämna de trygga och invanda sätten 

att erbjuda service eller rutiner som uppbyggts under många år. Att tala om 

en förändring är en sak, men att vara med och genomföra den är en annan.  

Vi står inför en tid nu när det inte går att förvänta sig att som politiker bli 

populär. Det handlar om att visa att man kan ta ansvar och få ålänningarna 

att känna trygghet över att vi kommer att klara krisen och bibehålla en god 

nivå på samhällsservicen framförallt inom våra kärnområden. Vi föreslår en 

rad åtgärder, dels i led att åstadkomma en strukturell balans i landskapets 

budget på sikt och dels för att på kort sikt åstadkomma besparingar.  

Utbildningen är ett prioriterat område. Trots det har givetvis inte utbild-

ningsbudgeten kunnat gå ograverad förbi utan inbesparingar. Vårt ansvar är 

att se till att vi långsiktigt kan hålla en hög nivå med hanterliga undervis-

ningsgrupper i grundskolan. Att vi på gymnasialstadiet kan erbjuda våra 

ungdomar en studieplats så att de inte i unga år ska behöva lämna Åland 

samt en högskola som svarar mot näringslivets och de offentligas behov så att 

Åland kan utvecklas. För att stimulera sysselsättning och även möta upp 

samhällets behov av flexibilitet vad gäller kompetens är det även mycket vik-

tigt med en fungerande vuxenutbildning. Särskild uppmärksamhet kommer 

vi 2010 att rikta mot att förebygga och motverka den ökade ungdomsarbets-

löshet, som tenderar att uppkomma, och resultatet från undersökningen häl-

sa i skolan i syfte att främja våra ungdomars psykiska välmående. 

En strukturell förändring som berör grundskolorna är indragningen av lä-

romedelscentralen som separat enhet. Läromedelscentralen har servat både 

grundskolorna och gymnasieskolorna men också dagis och medborgarinstitu-

tet och många andra med läromedel och andra pedagogiska hjälpmedel. Den 

servicen kommer i framtiden att tillgodoses på annat sätt, särskilt med beto-

ning på specialpedagogiken.  

För utbildningsbudgetens del presenterar vi en hel del strukturella föränd-

ringar i 2010 budgeten. Medan 2011 budgeten kommer att innehålla verkstäl-

lighet av mycket av det som vi presenterar nu. Det pågående arbetet med 

gymnasialstadiereformen är synnerligen central i det långsiktiga omstruktu-

reringsarbetet. En omstrukturering som planeras vara genomförd till hösten 

2011, som sätter studerande i centrum för att trygga ett mångsidigt utbild-

ningsutbud där resurser och kompetenser inom gymnasialstadiet ska tas till-

vara på optimalt och effektivt sätt.   

Vi har diskuterat morgondagens naturbruksutbildning så jag kommer inte 

att upprepa det. Vuxenutbildningen inom naturbruk som erbjuds idag vart-

annat år kommer vi fortsättningsvis att erbjuda. Vilken aktör det blir arbetar 

vi med just nu. 

Under läsåret 2010-2011 kommer vi att planera en utbildning där våra yr-

kesutbildningar samordnas så att primärnäringens kompetens tillgodoses. 

Till de delar vi inte har kompetens på Åland att erbjuda hela utbildningen så 

söker vi samarbete med utbildningar i våra omgivande regioner. Jag har läst 

skrivningarna på nytt och förstår nu hur ltl Roger Jansson läst. Partiellt för-

lägga, vad betyder det?  Nåväl. Jag tror vi är helt eniga om hur vi har tänkt att 
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det här ska vara. Håller finansutskottet med ltl Roger Jansson om att det är 

otydligt så har jag ingenting emot att det skrivs tydligare.  

Högskolan är en viktig faktor för näringslivets utveckling på Åland. Vi har 

till detta läsår haft ett rekordantal sökande. Vi gläds både åt studerande ut-

ifrån men tycker även att ett antal studerande från Åland visar att högskolans 

attraktionskraft har ökat. Särskilt glad är jag att kunna konstatera att IT-

utbildningen, i enlighet med vårt handlingsprogram, utvecklats och att sam-

arbetet med våra lokala företag har ökat. 

Jag vill passa på att berömma högskolan och lyfta den som ett exempel på 

att den klarar av att arbeta systematiskt och strategiskt framåt trots ett spar-

beting på 10 procent, som lagtinget slog fast i ramarna från tilläggsbudgeten 

2009. En konsekvens är att den landinriktade elektronikutbildningen frångås 

och utbildningen koncentreras mot sjöfartsområdet. 

Landskapsregeringen och högskolan kommer under 2010 att tillsammans 

utarbeta en strategi för uppföljning av verksamheten och uppställa mål för 

den tillämpade forskningen vilket påtalades som en brist i den auditering 

som genomfördes vid högskolan för en tid sedan.  

I tilläggsbudgeten för 2009 aviserade vi en strukturell förändring vad gäll-

er verksamheten som idag är förlagd till Navigare. Den operativa vuxenut-

bildningen och samordningen av den kommer att handhas på distans av han-

delsläroverket. Ansvaret för lärplattformen fronter överförs på utbildnings-

avdelningen inom centralförvaltningen. 

År 2011 ska ett driftsbolag för sjöfartsutbildningen tas i bruk. Under 2010 

färdigställs den affärsplan och det förberedande arbete som redan har inletts. 

De olika resultatenheterna, som idag ansvarar för sjösäkerhetscentret, skol-

fartyget Mikael Sars och simulatorerna, kommer att ingå i bolaget. Även ut-

bildningens upplägg kommer att genomgå en förändring som jag ber att få 

återkomma till i början av nästa år. 

Ungdomsverksamheten kommer att resultera i bl a att utveckla ett forum 

för barn och unga där man aktivt känner delaktighet och inflytande. Spän-

nande utvecklingsdiskussioner förs med Ålands ungdomsförbund om nya 

möjligheter. 

Förutom det, kommer särskild uppmärksamhet att riktas mot sysselsätt-

ningssituationen. Ungdomsarbetslösheten är idag 3 procent högre än mot-

svarande tid i fjol. I förhållande till våra grannar i öst och väst, där var fjärde 

ungdom är arbetslös, är en arbetslöshetssiffra på 9 procent kanske inte är så 

alarmerande. Men landskapsregeringen tar den ökande sysselsättningsbris-

ten på största allvar. Ett nära samarbete mellan AMS och utbildningsavdel-

ningen där även förslag till åtgärder tas fram fortsätter. Vi stöder via Europe-

iska socialfonden medel till ett projekt med ungdomslotsverksamhet. Vi har 

Katapult, vi har folkhögskolan och vi har möjlighet till läroavtal men vi har 

också planer att starta upp ytterligare projekt. 

Målet ska förstås vara att få ett riktigt jobb, men jag är inte främmande för 

att man även kan screena inom landskap och kommuner om det finns projekt 

som kunde genomföras för att hålla ungdomarna sysselsatta parallellt med 

arbetssökande. 

Herr talman! För att hålla mig inom tiden så är det främst områden som 

genomgår förändringar som fått utrymme i mitt anförande. Detta ger inte en 

rättvis bild av landskapsregeringens prioriteringar. Kultur och idrott får i det 

närmaste oförändrade anslag för föreningsverksamhet. Ytterligare satsar vi 
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extra pengar på Åland Uniteds UEFA spel, för PAF Open, för långfilm som 

destinationsmarknadsförare och vi öronmärker en del resurser hos kulturde-

legationen för kultur i skärgården. 

Herr talman! Flera av de finansmotioner som lagts fram är frågor som fi-

nansutskottet och lagtinget redan har godkänt. Det visar på svag politisk stra-

tegi när man först biträder en åtgärd att den ska genomföras och sedan i mo-

tioner ett halvt år senare är man emot förändringarna. 

Den politiska utmaningen kommer nu att visa var politikerna som vågar ta 

ansvar finns.  

Herr talman! Framtagande av budgeten för 2010 har varit en arbetsam 

process. Det finns många omfattande förändringar för en stabil framtida ut-

bildningspolitik. Vi har även vinnlagt oss om att informera enskilda berörda 

liksom hela avdelningen under hela processens gång. Jag vill också passa på 

att berömma personalen för allt arbete som lagts ner för att få fram förslaget 

till budget för 2010. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Tack för ett rappt inlägg i debatten. Det var mycket. Jag 

vill höra lite mer om läromedelscentralen och att man ändå ska garante-

ra behovet av specialpedagogiska resurser. Det kan hända att jag inte 

har läst varenda en mening så grundligt i budgeten. Men är det någon-

ting som nu har tillkommit efter att vi har fått budgeten? I så fall, hur 

ska det gå till? 

Det andra är att det tydligen också finns behov av läromedelscentra-

len för integrationsutbildningen. Det kanske också borde beaktas. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag kan tyvärr inte komma med några detaljer kring hur 

den verksamhet, som idag bedrivs vid läromedelscentralen, exakt kom-

mer att se ut inom kort. Det diskuteras bl.a. om när man vill ha en mera 

omfattande biblioteksverksamhet inom gymnasialstadiet så kan man 

sköta den verksamheten inom de lokala biblioteken. Andra delar kom-

mer att finnas inom Katarina lånesystemet. Det finns också ett internt 

system där man kan ladda ner filmer och liknande. Det tror man att 

kommer att finnas interaktivt. När det gäller just specialpedagogiken är 

det ett arbete som pågår, egentligen som en följd av det specialpedago-

giska utvecklingscentrum som kommunerna inte var beredda att vara 

med och satsa på. Det arbetet pågår parallellt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är intressant information. Det här specialpedagogiska 

centrumet var något som vi förde fram under senaste period. Det är bra 

om det blir någonting av det där. Jag tycker också det är löftesrikt det 

som ministern säger att läromedelscentralen inte till alla delar ska slak-

tas. Det finns funktioner och behov som man måste värna om också i 

framtiden. Det finns ju också personal som är kompetent på det här om-

rådet. Deras erfarenheter och kunnande kan ju då tas till vara. Det här 
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kanske är någonting nytt som har tillkommit. Det är bra. Jag hoppas att 

finansutskottet tar fasta på det här. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här är ingenting nytt. En strukturell förändring är ofta 

just så att man kanske ger en viss service på ett sätt, på en plats. Själva 

verksamheten och lokalen läggs ner, men innehållet, den verksamheten 

ska leva vidare på ett nytt sätt, det sade vi redan i tilläggsbudgeten. Det 

är det som vi arbetar med nu. Det specialpedagogiska centret och tan-

karna som fanns där var, enligt kommunerna och också med vår eko-

nomiska situation, väl ambitiösa. Vi jobbar just nu tillsammans med 

Speres, som är en handledare som är med och hjälper oss med special-

pedagogik och som också jobbar i nära samarbete med specialpedago-

gerna. Där finns också ett utvecklingsarbete, där vi funderar hur vi ska 

trygga specialpedagogikens tillgång till speciella hjälpmedel i framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill tacka för vicelantrådets tolkningsflexibilitet när det 

gäller den framtida lantbruksutbildningen. Låt oss ändå vara ärliga och 

läsa budgeten på sidan 153. Landskapsregeringen skriver; "avsikten är 

att partiellt förelägga valda delar av utbildningsblock inom allmänna 

ämnen till åländsk gymnasialstadieutbildning". Där säger man parti-

ellt, vi säger hela. Landskapsregeringen säger partiellt.  

För det andra, yrkesinriktat utbildningsblock förläggs till en samar-

betspartner utanför Åland. Där säger vi att en betydande del av dessa 

yrkesinriktade utbildningsblock också kan läggas in under den åländska 

gymnasialstadieutbildningens organisationen. Medan landskapsreger-

ingen säger att så är det inte. 

Jag är tacksam för den här omtolkningen av landskapsregeringens 

budgetbeslut, som här har gjorts i plenum. Jag hoppas att finansutskot-

tet tar det till sig. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag har absolut ingen prestige i den här frågan. Det är inga 

bekymmer alls. De delar som vi har tänkt oss och planerat hela vägen, 

som också har diskuterats under många års tid, har varit de delar som 

finns inom hotell- och restaurangskolan. Där finns det flera områden 

som har nära koppling till naturbruksutbildningen. Sedan har vi också i 

dagens yrkesskola både bygg, verkstad och fordon, de riktigt praktiska 

områdena som man ägnar sig åt också i jordbruk. Sedan kommer det att 

finnas specialinriktningar inom yrket lantbruk, som vi inte kommer att 

kunna ge på en hög nivå på Åland. Det kommer vi i så fall att behöva få 

från närliggande naturbruksutbildning som finns runt omkring oss. Man 

kommer att göra sin praktik och man kommer att göra delar av utbild-

ningen, precis som man gör idag i naturbruksskolan, i företag på Åland. 

Det kommer att finnas delar inom den yrkesutbildande delen som 

kommer att behöva tas bortifrån, om det inte blir en sådan efterfrågan 

att vi i dimensioneringsbesluten kan t.o.m. starta upp renodlad linje. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Jag hör att vi är överens mer och mer med utbildningsminis-

tern. Jag antar därför att finansutskottet kan formulera det här såsom vi 

har formulerat det i vår motion. Tror utbildningsministern att hon får 

med sig regeringsparterna, liberalerna också på det här, när man en 

gång har gått in för ett något annorlunda upplägg än enligt budgeten? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är exakt så som jag framställer det här, som vi också 

har diskuterat oss fram runt bordet. Det finns inte några bekymmer 

kring det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ålands sjösäkerhetscentrum har sedan bildandet utveck-

lats till något som håller på att bli riktigt bra. Nu har vi, till vår stora för-

tjusning, uppfattat att man också försöker binda ihop de övriga special-

enheter man har till ett resurscentrum, med Michael Sars och simulato-

rer o.s.v. Det här tycker vi låter väldigt bra. Det som har varit ett pro-

blem och fortsatt är ett problem inom det här kontot, är att tanken från 

första början var att Ålands sjösäkerhetscentrum skulle vara en självfi-

nansierade enhet. Man gick in för nettobudgetering och man skulle se 

till att man fick in de kostnader man hade i form avgifter för de här kur-

serna. Nu ser vi att det finns ett anslag på 100 000 euro för nästa år, vil-

ket om man jämför med bokslutet från 2008 som låg på 58 000 euro, är 

rätt mycket. Jag noterar också att man under budget 2009 hade en be-

tydligt större summa. Finns det inte några möjligheter att kunna pressa 

ner det här så att man faktiskt får en nettobudgetering plus minus noll? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! De här har jag funderat väldigt mycket på. Jag har också 

granskat inkomsterna och utgifterna från sjösäkehetscentret. En relativt 

stor andel av de inkomster som inflyter till sjösäkehetscentret kommer 

ifrån våra gymnasieskolor och vår högskola. Det betyder att jag har kon-

staterat att jag kanske är nöjd med att utvecklingen har gått framåt och 

att den fortsätter att gå framåt. Att man bedriver en bra marknadsföring 

och man har lyckats få många utifrån ytterligare med i det här. Nu år 

2010 kommer vi att lägga fokus på att få det här bolaget bildat och få af-

färsplanen i gjord. Jag tror inte vi kan ha fokus på dubbla spår. Rätta 

mig om jag har fel. Nu i januari kommer vi att ha en projektledare där vi 

kommer att jobba med den här delen. Målet är att bolaget ska vara i 

bruk 2011. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag kanske inte ser det riktigt som två dubbla spår. Jag 

tycker det är bra det arbete som man nu gör. Som jag ser det, skulle det 

vara en förberedelse för om det blir ett bolag. Jag utgår ifrån att när bo-
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laget kommer i gång så kommer det att krävas att man har plus minus 

noll resultat åtminstone. Man ska väl förhoppningsvis i framtiden kunna 

producera ett visst överskott så att man också sedan kan skapa en reserv 

för att göra nyinvesteringar som kommer att behövas. Jag hoppas ändå 

på att man kommer att titta på de här bitarna och faktiskt få den här 

verksamheten att gå plus minus noll. Vi ska också komma ihåg att, pre-

cis som ministern nämnde, det inte bara är våra egna skolor som är be-

talare av det här. Det är ju faktiskt också rederier både här hemifrån 

men också utifrån. De facto blir det här en form av en liten subvention 

som vi ger i det här fallet. Grundtanken, om man går tillbaka till den, var 

att det här centret skulle vara självfinansierade. Naturligtvis är det väl så 

att det här förhoppningsvis kommer att lösa sig med bolaget. Som ett 

steg på vägen i den ekonomiska situationen som vi nu befinner oss i så 

borde man faktiskt ha kunnat åstadkomma detta redan nu. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det här är vägkosten som sjösäkehetscentret har fått hela 

tiden, utan att de har fått det som ett tydligt krav i denna budget, att det 

ska vara plus minus noll. Det medger jag villigt. Det har att göra med att 

det är Mariehamn stads räddningsverk, det är våra skolor, det är hög-

skolan o.s.v. som också skulle få betala mera för det här, förutom de fö-

retag som finns utanför. Målsättningen är att det ska öka. Vi ska jobba 

mot det. Vi hoppas att se ett bättre resultat än det som vi har med här i 

budgeten. Jag uppfattar nu att om vi ska få framgång och få fart på det 

här bolagsarbetandet så behöver vi har huvudfokus på det här. Men 

ändå ska man ha målet för ögonen. Det högst prioriterade just nu är att 

få till stånd omorganiseringen. Jag tror också att det kommer att gå att 

sälja betydligt mer när vi helheten är samlad och vi har en mer effektiv 

organisation. Ju effektivare vi blir, ju bättre prisbild kan vi ha gentemot 

dem som vi ska sälja till och därmed också förhoppningsvis sälja mer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Man märker under dagens diskussion att man behöver få förtydliganden 

på saker och ting annars kan det vara risk för att man missuppfattar 

varandra. Jag vill också kommentera det som vicelantrådet tog fram. 

Om man har varit med och tagit beslut i samband med tilläggsbudgeten 

då ska man sitta här och nicka och vara med på allting som kommer i 

budgeten. Det kan jag naturligtvis inte gå med på. När tilläggsbudgeten 

kom fanns där sådana skrivningarna som nästan var omöjliga att förstå 

vad de betydde. Finansutskottet frågade ibland både politiker och tjäns-

temän, det var inte alla gånger man fick några klara besked. Man får be-

skeden att det här kommer vi att dra ner på. Det ska ordnas på annat 

sätt. Annat sätt, det är oklart vad det ska innebära. Man hade kanske 

hoppats på att se vad budgetluntan sedan innebär och kanske här få 

mera specifika beskrivningar. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det finns alltid ett försvar för hur man agerar på ett eller 

annat sätt. Men jag håller fast vid att det är viktigt, om man ska ha en 

politiskt stark strategi, att man vet vad man beslutar om och att man 

också håller fast vid det. Visst ger det ju en märklig bild när man först, 

t.ex. när det gäller läromedelscentralen säger att den verksamheten på 

plats ska läggas ner men fortsätter på ett annat sätt, vilket har stått i 

tilläggsbudgeten, och sedan nämner oppositionen det inte med ett ord 

om en riktning åt något håll. Men sedan lägger man finansmotioner. Jag 

tycker att man har rätt att lyfta upp det i alla fall. Det verkar liksom som 

om socialdemokraterna minsann aldrig har gått med på något. Men det 

är enkelt att vara ansvarstagande på ett ställe om man inte behöver vara 

det på ett annat ställe. Det vill jag lyfta fram. Ärlighet varar längst. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja tack, det vill jag säga. Nu tycker jag att vicelantrådet går lite för långt 

här. Det är ju helt klart så att man måste få specificerat vad som menas 

med saker och ting, att göras på ett annat sätt. Mitt ansvar handlar om 

att se till att landskapsregeringen kan garantera att elever med särskilda 

behov i framtiden också får vad de behöver. Att grundskolan fortsätt-

ningsvis är likvärdig i den meningen att alla kan få tillgång till material. 

Också kommuner som inte är så starka och framförallt små skolor. Det 

här vill jag ta ansvar för. Jag frågar nu utbildningsministern hur hon ser 

till att hon kan garantera att det här fortsätter på ett "annat sätt". 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag är helt säker på att ltl Gunell har fått svar på de frågor 

hon har ställt, såvida hon har ställt frågor i finansutskottet och också i 

lagtinget. 

När det gäller läromedelscentralen så är det ett samarbete mellan 

landskapet och kommunerna. Kommunerna har medverkat genom 40 

procent av inbetalningarna. Kommunerna har inte prioriterat, man har 

inte velat ha någon utveckling. Man har också varit väldigt måttligt en-

gagerad i läromedelscentralens utveckling genom tiderna. Det har varit 

ett bekymmer. Det är också någonting som vi har satt en stor vikt vid i 

diskussionerna nu med kommunerna när det gäller grundskolan. Det är 

kommunerna som har ansvaret för grundskolan. Jag kan inte garantera 

att kommunerna kommer att vilja gå med på den lösning vi presenterar i 

framtiden. Om man väljer att inte komma med, då får man lösa det på 

ett eget sätt. Men det är kommunernas självbestämmande som leder till 

det. Jag kan inte överta kommunens roll så länge kommunen har ansvar 

för det. Men vi har ett utvecklingsansvar för grundskolan, det kommer vi 

att ta. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Hilander 

Talman! Vad gäller budgeten i helhet tänker jag inte gå in desto närmare på 

den. Där har vtm Lindholm föredragit obundnas åsikter. 
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Talman! Jag vill genom motion nr 35 belysa de oklarheter vad gäller ansvar 

mellan ÅHS och kommunerna genom att till motiveringen under kapitel 

45.01 allmän förvaltning fogas ett nytt tredje stycke med följande lydelse: 

"Landskapsregeringen konkretiserar åtgärderna om ett geriatriskt sjukhus 

och företar en ekonomisk utvärdering med anledning av äldreomsorgspla-

nen". 

Talman! Anledningen till detta är idag oklarheter mellan landskapet och 

kommunerna. Vissa kommuner idag börjar ta på sig stora delar av kostna-

derna för de ansvarsbitar som borde ligga på ÅHS. 

Talman! Jag vill med detta stöda de små kommunerna genom att land-

skapsregeringen visar i vilken riktning man tänker arbeta och med det visar 

kommunerna vart man är på väg. När kommunerna gör sina budgetar i dag 

råder det en stor oklarhet. Man gissar sig fram och spelar lite på hur många 

platser man idag kommer att utnyttja på Gullåsen. 

Talman! Jag vill tacka dem som har jobbat med äldreomsorgsplanen. Det 

är ett jättebra verktyg för oss här i lagtinget att sätta oss in i äldreomsorgen. 

De har kommit fram till ett jättefint mål år 2020. Jag tycker kanske att det 

målet borde komma lite tidigare. 

Talman! Jag blir också orolig när jag hör här i salen hur man diskuterar 

omkostnaderna vad gäller Övergårds. I vissa fall vill man att man påför dem 

till kommunerna.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är egentligen en ganska viktig del i det här som vår nya 

ltl Johan Hilander lyfte fram här. Det är osäkerheten när det gäller an-

svarsfördelningen mellan kommunerna och ÅHS. Egentligen finns det 

idag inte några oklarheter alls. Det är alldeles klart att ÅHS ansvarar för 

sjukvården också i kommunerna. Problemet är att kommunerna kanske 

i vissa fall har tolkat fel eller av välvilja har man valt att anställa t.ex. 

sjuksköterskor till omsorgshemmen, som ska ge boendeservice och ing-

enting annat. Här finns det en liten villervalla. Jag tycker jag det är bra 

att man lyfter det. När ltl Hilander föreslår att man ska konkretisera åt-

gärderna för ett geriatriskt sjukhus så är det lite tidigt. Det pågår ett ar-

bete i en grupp som ÅHS styrelse har tillsatt, utredningen över 

Gullåsens framtid. 

Ltl John Hilander, replik 

Talman! Det är skönt för mig att höra att ltl Carlson delar uppfattning-

en, att det idag råder oklarheter helt tydligt. Eftersom vissa kommuner 

idag satsar på egen sjukvård, vilket borde ligga under ÅHS. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ja, det är vissa kommunerna som har gjort det. Jag tror att 

de har gjort det utan att tänka efter. De har gjort det i välvilja men har 

inte insett att egentligen har de tagit över ÅHS ansvar, utan att någon 

har bett om det. Det finns flera kommuner som har sjukskötare anställ-

da. Det är bra för de klienter som bor på omsorgshemmen. Men det är 

inte nödvändigt, ÅHS har ansvaret. Men jag vill ännu säga att det är för 

tidigt, anser jag, att konkretisera åtgärder för att skapa ett geriatriskt 

sjukhus. Där är vi inte färdiga. Den här gruppen borde ännu få arbeta 

färdigt med just den frågan. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Hilander tar upp ett väldigt viktigt område och ett an-

geläget ärende, som också flera politiska partier har finansmotionerat 

om. 

När det gäller ÅHS är det min bestämda uppfattning att man i framti-

den behöver stärka primärvården och också hemsjukvården. Jag delar 

den uppfattningen som ltl Gun Carlson anförde. Det finns en grupp som 

tittar på de här frågorna. Dessutom ska landskapsregeringen titta på 

vårdkedjorna för att försöka klargöra vem som har vilket ansvar. 

Ltl John Hilander, replik 

Herr talman! Det gläder mig än en gång att även minister Katrin Sjögren 

är insatt och är medveten om att det här behöver göras och att den här 

gruppen är verksam. Jag vill ytterligare upplysa om att dessa Gullåsens 

avgifter är en stor del inom de små kommunernas budgetar. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Man får också glädja sig åt den debatt som nu har initie-

rats och de som är verksamma och tar ansvar över De Gamlas Hem. Det 

finns också en diskussion som man behöver föra ute i kommunerna om 

var man ska ha plats för demensboende och var man ska ha sina institu-

tionsplatser? Institutionsplatser är också en del i hela äldreomsorgsked-

jan. Det finns en viktig diskussion i kommunerna att föra också. 

Ltl John Hilander, replik 

Herr talman! Minister Sjögren tar upp De Gamlas Hem, där råder det 

också en viss ovisshet vad gäller demensvården. Där har man en prov-

verksamhet över demensvård. Man vet inte vems ansvar det ligger på 

idag. Regeringen kommer inte med konkret vägvisning om vart man är 

på väg. Vi väntar med spänning på den här gruppens utvärdering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Jag har trott att jag är en ganska open minded per-

son. Men jag konstaterar att jag tydligen har för trånga glasögon på mig. 

Om någon skulle ha frågat mig vad ltl Hilander kommer att ha i sitt 

jungfrutal så hade jag inte sagt geriatriskt sjukhus, komplettering av 

motiveringen. Därmed inte sagt att det inte är viktigt. Jag tolkar också 

det intresse som ltl Hilander har, att det också finns ett stöd för det ar-

betet som landskapsregeringen bedriver vad gäller att samutnyttja re-

surser inom socialvården och hälso- och sjukvården, speciellt i de mera 

perifera kommunerna och ute i skärgården.  

Ltl John Hilander, replik 

Talman! Det gläder mig att minister Thörnroos inte hade förväntat sig 

att jag skulle hålla detta anförande. Jag kommer direkt från kommunal-

politiken och ser de här bekymren och jobbar med de frågorna i budget-
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tider just nu. Jag ser givetvis att det är ett stort samarbete som kommer 

att lösa den här frågan.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Min uppfattning är att framtidens åldringsvård i 

mångt och mycket baseras på hemsjukvård. Jag vet att man tidigare 

inom Mariehamns stad för några år sedan gjorde en utredning, där det 

visade sig att det var fortsättningsvis billigare och oftast kvalitativt bätt-

re med hemsjukvårdsbesök. Man kan ha så många som fem besök per 

dygn och ändå är det billigare rent ekonomiskt än att ha de äldre in-

skrivna vid en institution. Med det ökande antalet åldringar står vi inför 

en stor utmaning. Det ska bli intressant att tillsammans, också då med 

ltl Hilander, arbeta framåt för Ålands bästa.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Även om jag uppfattar att anförande kanske mera tog syfte 

på den kommunala ekonomin så är det i grund och botten en så bra åld-

ringsvård som möjligt som det handlar om. Därför tycker jag det är 

klädsamt, i likhet med flera andra, att lagtingets troligtvis yngsta leda-

mot just tar upp de frågorna. Jag konstaterar att det här med ansvarför-

delning mellan kommuner och landskapet är någonting som speciellt 

engagerar lagtingsledamöter ifrån Eckerö. Jag hade ju glädjen att få 

Brage Eklund med mig under förra mandatperioden. Då tog han också 

upp de här frågorna. Det som framkom i tidigare replikskifte att vissa 

kommuner kanske har gjort för mycket. Då ställer man sig frågan om de 

har gjort för mycket för att skapa en så bra åldringsvård som möjligt el-

ler omsorg i kommunerna, ska de då straffas i ekonomiskt hänseende? 

Det är en intressant fråga som kanske finansutskottet kan titta på? 

Ltl John Hilander, replik 

Talman! Det är roligt att flera ledamöter är engagerade i samma riktning 

i den här frågan. Jag vill tacka Anders Eriksson för hans stöd i frågan. 

Det han belyser här är att flera kommuner börjat arbeta och ta egna ini-

tiativ i frågan. Det påskyndar ytterligare arbetet från landskapsregering-

ens sida att gå in och vara den styrande parten i det här. 

 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Vi står i ett allvarsamt ekonomiskt läge. Jag vill påminna om 

vad jag sade tidigare idag i ett replikskifte. Landskapets budget visar ett un-

derskott på 70 miljoner euro, varav 20 miljoner är finansierat av sparade me-

del, undansatta från utjämningsfonden. Men 50 miljoner lånar vi från vår 

kassa. Räknar man över vad det betyder per invånare på Åland så är det cirka 

2000 euro som vi behöver låna per invånare för att få budgeten i balans. En 

vanlig familj, två vuxna och tre barn, så betyder det att varje familj skuldbe-

läggs med 10 000 euro, för att få årets budget att gå ihop. Då ska man komma 
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ihåg att nästa år, 2011, är vi i samma situation med ett underskott. Det bety-

der att vi ska låna ännu mera. Dessa pengar, de facto, bör på något sätt beta-

las tillbaka även till vår egen kassa. Annars kommer det att påverka framti-

dens välfärd för oss ålänningar. 

Därför, i och med att hela förvaltningen bör se över sin ekonomi, tycker jag 

också att även de partipolitiska kanslierna ska vara med och dra sitt strå till 

stacken. Därför vill jag här presentera obundnas finansmotion nr 29 som ly-

der:   

Lagtingsgruppernas kanslimedel, sänkning av anslag.  Anslaget som stöd 

för lagtingsgruppernas verksamhet, bör följa den övriga förvaltningens spar-

krav. Det är av största vikt att även lagtingsgrupperna deltar i det sparpro-

gram som förväntas av alla som disponerar allmänhetens skattemedel varför 

en tio procents nedskärning av anslaget vore genomförbart. 

 Motiveringen lyder följande: Lagtingets övriga utgifter till lagtingsgrup-

pernas disposition för kansliändamål sänks till 223 200 euro. 

Ltl Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Det var ett intressant påpekande. På det mera över-

gripande planet skulle det också vara intressant att få reda på om ltl 

Mika Nordberg har några andra ändringsförslag? Förutom den här 

ganska blygsamma summan?  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Självklart har vi andra ändringsförslag. Det kommer vi att pre-

sentera här under debattens gång. För att vi inte ska dra ut på tiden har 

vi valt att dela upp det här i flera omgångar. Vi kommer att återkomma 

med flera anföranden i senare skede.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Frisinnad samverkan har lämnat in ett stort antal motioner. Vi 

kommer under debattens gång att presentera och resonera kring de här mo-

tionerna. 

Ursprungligen hade jag idag tänkt diskutera den motion som handlar om 

kommunerna och deras framtid. Men eftersom timmen är sen så väljer jag att 

ta en annan frisinnad motion. Den handlar om de permitteringar som avise-

rats i budgeten alternativt besparingar. Det är en fråga som har var aktuell 

redan när vi diskuterade med landskapsregeringen. Vi sade att på det sätt 

som landskapsregeringen tänker genomföra det här så ställer vi oss inte bak-

om det. Däremot har vi inte sagt att inte permitteringsinstrumentet kan an-

vändas. Varför vi inte ställer oss bakom det här är för att vi tycker att land-

skapsregeringen inte har analyserat de ekonomiska konsekvenserna och kon-

sekvenserna av verksamheterna. Man har inte överhuvudtaget diskuterat 

med personalen. Någonting som liberalerna särskilt kritiserade frisinnad 

samverkan och förra regeringen för när vi skulle göra strukturella föränd-

ringar på museibyrån. Trots att vi förde en diskussion så påstods det här i sa-

len att vi inte överhuvudtaget diskuterade. Nu har man gått ett steg värre när 

man i budgeten presenterar åtgärder utan att personalen har varit involverad. 

Det kan man ju också tänka på.  
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När det gäller konsekvenserna för olika typer av verksamhet så tycker jag 

inte att man har berättat hur man t.ex. ska hantera personalen på skärgårds-

färjorna. Om man permitterade dem, hur kan man köra färjor med persona-

len i land? 

När det gäller gymnasialstadiet så vet vi att det finns domstolsutslag på att 

man inte får permittera på loven. Hur tänker man då göra med gymnasialsta-

dieutbildningen?  

När det gäller den ekonomiska analysen har man inte heller tittat på de 

facto att redan i fjol tog ett stort antal anställda ut sin semesterpenning i le-

dighet. Då blir det ju ingen nettoförtjänst för landskapet år 2010 när man vid-

tar den här åtgärden. 

Utgående från det här resonemanget och att man överhuvudtaget inte har 

gett ordentliga direktiv så tycker vi att landskapsregeringen måste komma 

tillbaks i första tilläggsbudget och reda ut alla oklarheter och konsekvenser av 

det här beslutet, som vi tycker att känns lite panikartat i budgetens elfte tim-

me. Det här är en fråga som är viktigt för oss, men särskilt viktig för all per-

sonal som berörs, som idag känner att man inte överhuvudtaget har varit 

med i processen. Det är ovanifrån som man har beslutat om den här frågan. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! När man kommer till sådana här beslut så är det givetvis 

efter en omfattande diskussion av ett ekonomiskt läge. Och om vad som 

bör vidtas för att man ska få ekonomin på en hållbar nivå på sikt. Förut-

om alla de strukturella åtgärder som vi vidtar, som vi har beskrivit här 

redan idag, så kommer det till några sådana här saker också för att ytter-

ligare hjälpa till. Det är ju förstås inte så lätt att föra en sådan här dis-

kussion med personalen på förhand till alla delar. Det är det inte. Det är 

ingenting som ändå kommer att väcka någon uppskattning. Via facken 

har vi i varje fall redan för ett halvt år sedan nämnt den här möjligheten 

att vi kanske kommer till det här. Om man inte via frivilliga avtal kan nå 

lösningar. Den diskussionen har vi fört och kommer att föra med fackfö-

reningarna ännu här framöver. Senaste vecka hade vi ett informations-

möte, med de personer som är budgetansvariga och som berörs av det 

här, om hur vi avsett att detta ska genomföras. Direktiv har getts.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

När ledamot Perämaa och liberalerna var i opposition då ansåg man att 

det var lätt att föra de här diskussionerna. Det var en nödvändighet att 

man skulle föra de här diskussionerna. Medan det idag är svårt och det 

är eländigt att göra det här. Där ser man hur makten förändrar politiska 

linjer och synsätt på olika frågor. Det skulle också vara intressant att 

höra hur ledamot Perämaa har tänkt lösa den här frågan på gymnasial-

stadiet. Hur ska man kunna bedriva undervisning samtidigt som man 

har lärarna permitterade? Eftersom man inte får permittera lärarna på 

loven. Det skulle vara intressant att höra. Hur kan man köra skärgårds-

färjor med personalen permitterade i land, utan att det blir mer kostna-

der? Kan ledamot Perämaa ge ett trovärdigt svar på det här så kanske vi 

inte drar den här motionen till omröstning. 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är ju intressant att ltl Strand redan nu aviserar att man 

kommer att dra tillbaka motionen. Det är ju ett steg i rätt riktning, anser 

jag. Lärarna är i en speciell situation. Det framgick helt klart i de direk-

tiv vi har gett åt de budgetmomentansvariga. Det finns också problem 

vad gäller sjötrafiken. Men inbesparingen ska göras. I första hand ge-

nom frivilliga kollektiva avtal, precis som vi skriver i budgetförslaget. I 

andra hand via semesterpenningsuttag i form av ledighet. Först i sista 

sker det via permitteringar. Vi måste ju klara av steg ett och steg två 

först, innan vi kommer in på diskussionen om permitteringar. Jag för-

står att det är politiskt kanske lämpligt för frisinnad samverkan att först 

lyfta upp permittering, steg tre i den här processen, för att den är be-

svärligast. Låt oss nu hantera det den väg som vi har föreslagit. Först 

steg ett och sedan steg två, och kanske steg tre till slut. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Det är intressant att ledamot Perämaa lyfter upp steg ett, ett hot till 

facken. Går ni inte med på lönesänkningar så permitterar vi. Det är 

ganska märklig arbetsmarknadspolitik. 

En annan sak, som jag noterade när jag läste budgeten, var att inom 

vissa avdelningar har det funnits utrymme att sätta in semestervikarier 

och tillfälliga tjänster. Den avdelningen som det syns tydligast på är fi-

nansavdelningen, som antagligen har känt till det här. Naturligtvis ryker 

de här semestervikarierna och tillfälliga tjänsterna så behöver ingen 

permitteras. Medan andra avdelningar, institutioner, skolor och liknan-

de tvingas att vidta de här åtgärderna. Jag uppmanar finansutskottet att 

verkligen studera och fundera och kanske be landskapsregeringen att 

återkomma med ett hållbart resonemang kring den här frågan. 

Talmannen 

Nästa anförande hålls av ltl Johan Ehn i morgon kl. 09.30. Diskussionen avbryts här 

och återupptas vid morgondagens plenum. De som finns upptagna på talarlistan kvar-

står.   

För kännedom 

2 Avskaffande av allmänna avdraget 

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010) 

3 Landskapsandelarna 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010) 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i morgon onsdag den 18 november kl. 09.30. Plenum är avslutat.  

(Plenum avslutades kl. 16.53). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering 28 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Barbro Sundback för deltagande i Nordens 

Instituts styrelsemöte. Godkänt. 

 Remiss, fortsatt behandling 

1 Budget för landskapet Åland 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Diskussion. 

Diskussionen avbryts här och återupptas vid morgondagens plenum. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman, bästa lagtingsledamöter! Budgetdiskussionen har nu kört igång 

på allvar. Jag får för min del konstatera att den här budgetdiskussionen är 

svårare än normalt. Inte bara på grund av det ekonomiska läget utan också på 

grund av att jag upplever att den budgetbok som vi har den här gången är be-

tydligt svårare att följa med än tidigare när det gäller vad landskapsregering-

en har föreslagit och vad de olika anslagen innehåller. Orsaken är att man 

från landskapsregeringens sida har valt att plocka bort vissa specifikationer 

och detaljer som åtminstone för oss i oppositionen är ganska viktiga för att 

kunna göra en korrekt bedömning av vad landskapsregeringen föreslår. Det 

här är någonting som jag tycker att man nog borde fundera på till de kom-

mande åren. Att komma tillbaka till det läget som vi hade fram till fjolårets 

budget, att det under varje kapitel finns en specifikation över vad man avser 

att använda medlen, visavi resekostnader, visavi personalkostnader osv. Nu 

får man bläddra fram och tillbaka i budgetboken för att söka de här uppgif-

terna. Vissa uppgifter går helt enkelt inte att få fram på det här sättet. Det är 

inte bra ur ett rent överskådlighetsperspektiv och för att vi ska kunna disku-

tera den här budgeten på bästa möjliga sätt. 

Herr talman! Den andra biten av mera formell grund, innan jag kommer in 

på själva ärendena i sak i budgeten, så kan jag inte heller låta bli att konstate-

ra att upplägget för årets budgetdebatt kommer att göra att vi kommer att ha 

svårt att föra en debatt som ligger på en sådan nivå och på ett sådant sätt att 

vi faktiskt kan gå igenom budgeten . Få fram de förslag som är goda också 

från regeringspartiernas sida och oppositionen sida. Nu är det bestämt i tal-
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manskonferensen att alla går upp och håller sina anföranden ostrukturerat 

huller om buller. Det finns ingen ordning i debatten. För den som sitter på 

utsidan och ska lyssna på det här måste bli otroligt konfunderad. En av oss 

pratar om skärgårdstrafiken för att i följande anförande övergå till att prata 

om Ålands hälso- och sjukvård. Jag tror att hela budgetdebatten förlorar på 

det här upplägget. Även här hoppas jag på att vi i framtiden ska kunna funde-

ra på om det ändå inte är bättre att gå tillbaka till det systemet som har rått 

ett par år tidigare. Att vi diskuterar budgeten avdelningsvis och på det sättet 

kan hålla ihop de olika ämnesområdena och få en klar och tydlig struktur i 

diskussionerna. Om det är så, jag säger om det skulle råka vara på det sättet 

att diskussionen för den skull blir längre så är det för mig ganska oviktigt. 

Budgeten är ett av de viktigaste dokument vi har på bordet här under årets 

lopp. Då måste vi också kunna sätta lite tid på det. Nåja, det var om budge-

tens upplägg. Jag ska övergå till det som jag hade tänkt prata om vad gäller 

sakinnehållet i budgeten. 

Ltl Hilander startade igår upp en debatt som gällde äldreomsorg. Vi från 

den frisinnade gruppen har en motion gällande just äldreomsorgen. År 2006 

hade dåvarande landskapsregering tagit fram en rapport för äldreomsorgen 

på Åland. Den rapporten lade en färdplan för hur äldreomsorgen på Åland 

skulle utvecklas fram till 2020, om jag inte minns fel. Vad jag har förstått har 

också den sittande landskapsregeringen konstaterat att den rapport ska tjäna 

som grund för hur man fortsätter att utveckla äldreomsorgen på Åland. 

En av de bitarna som finns där är, precis just det som ltl Hilander tog upp, 

Gullåsens omvandling till ett geriatriskt sjukhus. Effekten av det här kommer 

att bli att vi får fler och fler äldre som kommer att vårdas och få sin omsorg i 

kommunernas institutioner. Det är inte så att kommunerna ska undandra sig 

det här tvärtom. Jag tycker det är en perfekt nivå att lägga omsorgen på den 

kommunala nivån. Men bekymret som dyker upp är gränsdragningsproble-

met, som också diskuterades i går. De, som nu flyttar från Gullåsen till de 

kommunala institutionerna, kommer också i mycket hög utsträckning att 

vara i behov av sjukvård. I det läget kommer det att bli svårt att dra skiljelinje 

mellan vad som är omsorg och vad som är sjukvård. 

I rapporten är det här just en av de sakerna som förutsägs, gränsdrag-

ningsproblematiken kommer att dyka upp. Man säger också där, 2006, att en 

utredning om de ekonomiska konsekvenserna och hur man ska tackla de här 

problemen behöver komma fram. 

Vi efterlyser inte bara den här utredningen utan efter det behöver vi också 

komma till någon typ av färdplan. Hur ska vi nå det här? Jag är helt medve-

ten om att ÅHS lagen säger att för sjukvård är ÅHS ansvarig, för omsorgen är 

kommunerna ansvariga. Men om man går man tillbaka och läser i rapporten 

konstaterar man också att vi under en övergångsperiod, processen fram till 

dess att Gullåsen blir ett geriatriskt sjukhus, ska det finnas en viss försiktig-

het i hur man tolkar lagstiftningen. Så att kommunerna har möjligheter att 

förbereda sig för det här. 

Det var väldigt intressant att höra att det som ofta brukar beskrivas som ett 

Mariehamns problem, vilket för mig hela tiden har varit helt obegripligt, inte 

enbart är ett Mariehamns problem utan det är ett precis lika stort problem 

för de små kommunerna. Det här problemet för kommunerna, precis som ltl 

Hilander var inne på, kommer att växa. Jag hoppas därför nu att vi kommer 

till det läget att vi får ordning och reda i det här.  
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Därför har vi lagt finansmotion nr.13, som beskriver att vi vill ha fram den 

här utredningen på bordet så snabbt som möjligt. 

Vi ska hålla oss ifrån att diskutera kommunalpolitik här. Men eftersom det 

i gårdagens debatt framskymtade sådana saker som att Mariehamn och land-

skapet skulle föra förhandlingar om att Mariehamn ska överta Övergårds, 

måste jag ställa frågan till landskapsregeringen. På vilket sätt skulle dessa 

förhandlingar i så fall fortgå? Representanter för staden var kallade till land-

skapsregeringen, om jag inte missminner mig den 20 oktober, för att diskute-

ra äldreomsorg. Då presenterade landskapsregeringen, företrädd av minister 

Perämaa och finanschef Eriksson, ett förslag om att staden skulle överta 

Övergårds för att "reda upp sina problem inom äldreomsorgen". Svaret som 

vi gav från staden var att vi ansåg att vi inte hade så stora problem att det här 

var nödvändigt. Vi ansåg att det här inte var en lösning som vi från stadens 

sida kunde tänka oss. Vi sade så här när vi gick, är det så att landskapsreger-

ingen anser att det här är någonting som man vill driva vidare då skickar man 

också ett formellt ärende till oss. Något sådant ärende har jag inte sett. Jag 

ser vad som står i budgeten nu. Jag vill med detta dementera att det i dagslä-

get skulle pågå någon slags förhandling i den här frågan. 

Herr talman! Jag hoppas både för kommunerna och för landskapets bästa 

att vi kommer vidare i de här frågorna kring äldreomsorgen. Där tror jag att 

grundproblematiken ligger just i gränsdragningen mellan vad som är omsorg 

och vad som är vård. Jag tror inte att vi ändå tjänar på att dra upp den raka 

linjen däremellan. Det gäller att hitta ett system för hur vi kan fördela kost-

nadsansvaret mellan kommunerna och landskapet på ett bra sätt. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Ehn väljer att ägna en stor del av sitt anförande åt det 

som talmanskonferensen har avgjort genom diskussion och argument, 

nämligen hur debatten i lagtinget ska föras. Man kan fortsätta föra en 

debatt om det i lagtinget, men det är en formsak. Jag vill i alla fall påpe-

ka, med anledning av det som sades i går, att den samlade majoriteten 

skulle ha gått in för den här debattformen. Så var det inte. Jag var själv 

en av dem som ville ha en annorlunda debatt. Det är ju ingenting att 

fortsätta diskutera det. Det blir nästa gång vi har budgetdiskussion som 

vi tar upp det. 

Angående specifikationerna under avdelningarna. Det skulle förlänga 

budgettexten med tjugotals sidor och det är ingenting som egentligen 

har med politikområdena ska göra. Det är ju ren och skär detaljerad för-

valtning. Jag undrar om inte ltl Ehn har missat riktigt ordentligt här. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Av mitt sju minuters anförande ägnade jag två minuter åt att prata om 

formaliteter. Jag tycker det är viktigt för att få fram bästa möjliga politik 

i ett senare skede. 

Vad gäller frågan om debattformen så sade jag ingenting i mitt anfö-

rande om vem som hade beslutat. Om någon annan sade det, kunde 

repliken har riktat till den personen i så fall. 

Vad gäller specifikationerna så tycker jag för min del och i gruppen 

för vår del att budgeten förlorar på de 20 sidor som nu saknas. Om man 

bara ser ett totalanslag och inte ser hur man har fördelat pengarna så 
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blir det också väldigt, väldigt svårt att komma med konkreta förslag om 

på vilket sätt man kunde skära ner. Informationen i specifikationen på 

hur man har valt att lägga de här sakerna är ganska väsentlig för att få 

ett helhetsgrepp kring hur landskapsregeringen har tänkt sig att jobba 

med saker och ting. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag håller inte alls med ltl Ehn i det fallet. Om det är så att 

specifikationerna är viktiga då är det bara att gå ner till finansavdelning-

en och be att de trycker på knappen "spec" och utskrift så kommer det. 

Finansutskottet kan plocka ner det där. Jag har själv gjort så många 

budgetar att jag vet att det där finns med av tekniska skäl. De politiska 

avgörandena, de finns på alla dessa 500-600 sidor. Varför gå in på de-

taljerna? Det förstår jag faktiskt inte. Jag tycker att det är helt onödigt 

att på detta sätt förlänga debatten, om frisinnad samverkan vill krypa 

ned i detaljerna. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! För att kunna debattera på ett övergripande sätt behöver 

man oftast kunna fördjupa sig i detaljerna. Jag är helt medveten, ltl Er-

land, att man också kan gå begära fram uppgifter som man behöver. 

Men jag kan inte förstå att 20 sidor extra, i den för övrigt rätt tjocka bo-

ken, skulle ha någon betydelse för landskapsregeringen när det gäller att 

ta fram det här materialet. Jag respekterar att ltl Erland och jag har oli-

ka åsikter i den frågan. Men för egen del så tror jag att debatten skulle 

vinna på att vi fick en lite tydligare bild över det hela. Vi får väl se, när vi 

har hela debatten bakom oss, om jag har ändrat åsikt. Men i grunden, 

anser jag fortfarande att för att den här debatten ska kunna föras på ett 

bra sätt här inne i salen, krävs en viss detaljnivå även för oss som ska 

läsa in oss på budgeten. Det är annat för er som sitter i landskapsreger-

ingen och har varit med i hela processen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Ltl Johan Ehn kommer till det här med institutioner och kommunernas 

och landskapets ansvar. Man behöver ha klart för sig, jag vet inte om ltl 

Johan Ehn har det, att vi har tre kommunala institutioner. De har ett 

klart ansvar för hela individen, för hela vården när man ligger inne. Man 

får allting, vård, sjukvård, kläder och mat då betalar man 82 procent av 

sin inkomst. Medan omsorgshemmen ger boendeservice. De boende på 

omsorgshemmen är hyresgäster med normal hyres status. De köper in 

sin service av respektive kommun. Sjukvården är tillsvidare ÅHS ansvar, 

också i omsorgshemmen men inte i institutionerna. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Där går nog våra åsikter isär, ltl Gun Carlson. Angående 

kostnadsansvaret för sjukvården i institutionerna, det finns ingenting 

sagt att kostnadsansvaret skulle ligga på kommunerna. I ÅHS lagstift-

ningen står tydligt och klart att det är ÅHS som ansvarar för sjukvård på 

Åland. När det gäller organisatoriskt, precis som jag var inne på i mitt 
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anförande, har kommunerna, kommunförbundet ett ansvar som institu-

tionsupphållare. Mitt anförande handlade om vem det är som ska stå för 

kostnadsansvaret i det här fallet? Det är ju precis just det som den äld-

reomsorgsrapport som kom 2006 som den landskapsregering, som både 

ltl Gun Carlson och jag stod bakom, tog fram. Om jag inte missminner 

mig så fanns där även representanter från centern. I rapporten lyfter 

man fram just problematiken att det här måste man titta närmare på. 

När trycket på institutionsvården kommer att öka, i och med att man 

gör om Gullåsen till ett geriatriskt sjukhus, så måste man också titta på 

de ekonomiska strömmarna mellan kommun och landskap. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Det är ju kommunerna som äger institutionerna. Ltl Johan Ehn hävdar 

alltså att deras sjukvård inte skulle vara kommunernas ansvar utan ÅHS 

ansvar. Det är en ganska stor sak i så fall om ÅHS och landskapet skulle 

ta hand om all sjukvård som bedrivs på institutionerna. Jag tror också 

att det skulle vara intressant för folkpensionsanstalten att ta del av en 

sådan diskussion. Jag är nog väldigt skeptisk till det att man skulle kun-

na genomföra det. Medan sjukvården i omsorgshemmen är ÅHS ansvar. 

Eftersom man som institutionsboende har en annan status än som hy-

resgäst. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Jag är helt medveten om skillnaderna mellan olika boenden. 

Det är inte det jag debatterar nu. Tittar vi på hur vi har ansvaret uppde-

lat i landskapet idag mellan den kommunala-  och landskapsnivån, så 

var det faktiskt på det här sättet att sjukvården ska skötas av ÅHS och 

omsorgen av kommunerna. Det här tycker jag är problematiskt, det vill 

jag lyfta upp i ljuset. Angående Gullåsen, de klienter som har legat mitt 

emellan och enbart behövt väldigt lite sjukvård och mycket omsorg och 

de som behöver mycket sjukvård, dessa klienter har man kunnat ha in-

skrivna på Gullåsen, men det kommer nu att försvinna. Nu kommer fler 

och fler att flyttas bort eftersom Gullåsen blir geriatriskt sjukhus. I den 

här repliken har vi just belyst problematiken och det som man också i 

den här rapporten beskriver. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tycker det är väldigt viktiga frågor som ltl Johan Ehn 

lyfter fram. Vi har ganska liknande syn på den här problematiken och 

också hur angelägen den här frågan är att få den här strukturen klar-

lagd. Det som förvånar mig lite grann är det som Johan Ehn lyfte upp 

om att förhandlingar har pågått mellan landskapet och Mariehamns 

stad angående ett övertagande av Övergårds. Nu blir det lite oklart för 

mig eftersom man från regeringens sida säger att det har förts förhand-

lingar. Eftersom ltl Johan Ehn är stadsstyrelsens ordförande så borde 

han ju ha insikt i den här problematiken. Har det eller har det inte förts 

förhandlingar mellan staden och landskapet om dessa patienters väl och 

ve? 



  

224 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är antagligen på det sättet att man kan välja att kalla 

vissa saker för förhandlingar och vissa saker för diskussion. Det som 

staden var kallad till den 20 oktober skulle jag inte beteckna som en för-

handling utan som ett diskussionstillfälle där landskapsregeringen läg-

ger fram ett förslag, som vi från stadens sida säger att det här är vi inte 

intresserade av att diskutera. Men om det är så att landskapsregeringen 

vill ha till stånd en förhandling då måste man ju skicka över ett formellt 

ärende där vi sätter oss ner och börjar diskutera de här sakerna. Men vi 

gjorde klart från vår sida att det här var en fråga som inte var realistisk 

att diskutera, varken ur kostnadshänseende eller utgående från att vi 

skulle behöva sköta det här från stadens sida. De patienter, som finns på 

Övergårds, ser inte vi att vi har ansvar för rakt av att hitta lösningar för. 

Det är i första hand en ÅHS lösning. Gäller det klinikfärdiga patienter så 

gäller det att göra precis som vanligt d.v.s. man skriver ut och sedan får 

kommunen tar hand om dem i det skedet. Men någon förhandling har 

inte jag varit med om, som jag upplever det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är bra att få ett klarläggande. Jag tror det är viktigt att fortsättnings-

vis hålla sig till det som vår lagstiftning gestaltar, nämligen att det är 

ÅHS som har hand om vården och kommunerna har hand om omsor-

gen. I det här fallet bör den här avdelningen vara kvar helt enkelt till 

2011. Så enkelt är det. Man ska inte sätta i gång en flyttkarusell. 

Det andra som ltl Ehn tog upp är Gullåsen. Jag skulle vilja veta hur FS 

ser på den saken att vi nu i lagtinget skulle besluta att Gullåsen ska bli 

ett geriatriskt sjukhus och också gärna när det borde bli det? Det skulle 

underlätta för den arbetsgrupp som nu sitter och jobbar med den här 

frågan. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som vi beskriver i vår motion anser vi nu att man borde se 

till att få den här utredningen klar. När man har den klar så stakar man 

också upp den fortsatta tidtabellen kring de här frågorna. Det viktiga är 

nu att få fram grunden till beslutet d.v.s. uppdelningen av var ansvaret 

finns och hur man ska lösa eventuella ekonomiska transaktioner mellan 

de här. Exaktare tidtabell skulle jag vilja överlämna till finansutskottet 

att fundera lite mera kring. Jag har inte en klar uppfattning för min del 

när det här måste ske. Klart är att tidtabellen bör bli fastslagen här nu, 

så att både kommunerna och landskapet vet vad man jobbar efter. Det 

har ekonomiska konsekvenser för båda hur man än gör det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag noterade att ett av medierna hade valt att beskriva dis-

kussionen igår, gällande den här frågan som diskuteras, som om det var 

ett avslöjande om förhandlingar. Ett särdeles stort avslöjande var det ju 

inte eftersom det står nämnt i budgetboken om det. Jag kan inte minnas 

att jag skulle ha sagt att vi förhandlar, men det kan hända att jag minns 
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fel. Det som har föregått är precis så som ltl Ehn sade. Vi hade kallat in 

representanter från Mariehamns stad för att seriöst föra en politisk dis-

kussion om ett problem som finns, som vi vill söka en lösning till. Vad 

man sedan kallar det är kanske mindre betydelsefullt. Vi tog fasta på det 

som representanterna från Mariehamn stad sade, det stämmer att man 

inte uttryckte något större intresse. Man sade att om det kommer det en 

formell förfrågan så kommer man att seriöst behandla den. Det beskri-

ver vi budgetboken att vi kommer att göra. Det är då nästa steg. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det gläder mig att vi kan vara överens om hur det här har 

gått till. Jag kan inte heller komma ihåg huruvida ledamot Perämaa sade 

förhandlingar eller vad han sade i den här senaste debatten. Eftersom 

det framkommer i media att vi skulle ha fört förhandlingar så vill jag på 

det här sättet, också från talarstolen, hävda att jag såg det inte som för-

handlingar, utan som en diskussion där man ville lyfta upp en sak på 

bordet för att sedan eventuellt komma till förhandlingar. Som jag också 

noterade är vi båda överens om att det inte visades något intresse från 

stadens sida. Väljer landskapsregeringen att skicka över ett ärende till 

staden så måste man naturligtvis i det läget behandla det på ett seriöst 

sätt. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag väljer ändå att tolka ltl Ehn att representanterna för 

staden hade ett intresse av själva frågan om hur man ska sköta om de 

äldre och deras omvårdnad. Det kanske var en felsägning i det här fallet 

från ltl Ehn. Landskapsregeringen har ett stort intresse av att lösa såda-

na frågor som berör omvårdnaden av de äldre. Vi såg det som en prak-

tisk möjlighet att staden skulle kunna ta hand om omvårdnaden av de 

äldre som är Mariehamnare. En stor del av dem som är boende vid 

Övergårds är Mariehamnare. Vi såg det som en möjlighet. Vi vill fortsät-

ta att föra den diskussionen. Löftet gavs i varje fall från statsrepresen-

tanterna att frågan kommer att behandlas seriöst. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Att försöka pådyvla mig att vi inte skulle vara intresserade 

av att diskutera äldreomsorg tycker jag var lite väl grovt faktiskt. Det jag 

sade i min replik till landskapsregeringsledamoten Perämaa var att vi 

inte var intresserade av att diskutera ett övertagande. Vid två tillfällen 

under det senaste året har vi tillsammans med landskapsregeringen dis-

kuterat de här frågorna. Vi det ena tillfället tillsammans med minister 

Sjögren och vid andra tillfället med minister Perämaa. Där har staden 

för sin del har visat på vad vi har gjort för att få en så bra äldreomsorg 

som möjligt för våra invånare. Det är ett gemensamt intresse både för 

landskapsregeringen och för kommunerna. När det gäller Övergårds så 

var vi också överens om på det här mötet, ledamot Perämaa, att alla de 

som finns på Övergårds kanske inte ska skrivas ut. Det handlar också 

om att man ska göra andra saker. Det fanns andra patienter som kan 

räknas som klinikfärdiga, inte de som är på Övergårds. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Talman! Jag ser att ltl Ehn och jag delar åsikt, jag är glad för det. Ltl Ehn 

belyser svårigheterna med gränsdragningen mellan ÅHS och kommu-

nerna, det som även jag belyste i mitt anförande igår. Det viktiga i den 

här frågan är det gemensamma mål vi har att trygga vården för våra äld-

re i samhället. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Ltl Hilander lyfte upp en mycket viktig fråga nu. Käbblet får inte bli om 

vi ska ta hand om våra äldre eller inte. Det här handlar enbart om en 

ekonomisk transaktion mellan landskapet och kommunerna. Det är vik-

tigt att vi kommer ihåg när vi för den här diskussionen. Hur ska vi finan-

siera det här i framtiden? Vi är alla besjälade av, som jag upplever den 

här diskussionen, att vi på bästa möjliga sätt också i framtiden ska kun-

na ta hand om våra äldre. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Jag tror att vi kanske alla vet hur ansvaret mellan 

ÅHS och kommunerna ligger när det gäller de äldre. Vi behöver arbeta 

för en samordning mellan hemsjukvård och hemvård. Det tror jag är på 

gång. 

Till det som ltl Ehn nämnde som ett Mariehamns problem, så tror jag 

det är så till en viss del. Flera av klienterna som idag finns, kanske inte 

alla på Övergårds men på Gullåsen, har bedömts som är klinikfärdiga. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! I mitt anförande sade jag att det är inte enbart var ett Marie-

hamns problem, som det beskrivs ibland. Det här är ett problem som ltl 

Hilander tydligt och klart också redogjorde för igår att också finns i 

andra kommuner. Sedan är jag helt och hållet enig i det som ltl Dahl var 

inne på, samutnyttjandet av personalen mellan hemsjukvård och hem-

tjänst. Det är en bra utveckling. Jag applåderar att landskapsregeringen 

också jobbar med det. Det kommer till viss del också att underlätta för 

delar av institutionsvården, inte fullt ut. Där har vi fortfarande den 

grundläggande gränsdragningsproblematiken kvar, som jag ser det. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! När det gäller kommunernas kostnader för Gullåsen 

handlar det idag om utnyttjandegrad. Det blir jättesvårt för kommuner-

na att kunna bedöma hur många de kommer att ha på Gullåsen under 

nästa år när man gör budgeten. Det finns säkert andra sätt att lösa det 

här på, det är möjligt. Som det är idag så är det nyttjandegraden. Där 

bör man väl kanske fundera på om det ska vara på samma sätt när det 

blir ett geriatriskt sjukhus. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är helt klart att gränsdragningsproblematiken är en 

sak som inte landskapsregeringen kan lösa själv. Det gäller att samarbe-

ta, samordna och också resursförstärka både när det gäller ÅHS och när 

det gäller kommunerna. ÅHS bör troligtvis förstärka sina resurser inom 

primärvården och hemsjukvården och kommunerna bör förstärka hela 

sin äldreomsorgskedja. Kommunerna har ansvar för äldreomsorgen och 

institutionsboende. En av gränsdragningsproblematikens kärna är att i 

dagsläget på Gullåsen finns flera äldre som skulle ha sin plats i kommu-

nernas äldreomsorgsboende. Det är ett odiskutabelt faktum. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med om det som minister Sjögren nu säger. 

Jag är också medveten om att vi har en situation där kommunerna inte 

fullt ut har kunnat ta sitt ansvar. Det var också något som förespåddes i 

rapporten som landskapsregeringen nu följer. Den visade också på att 

man dels skulle vidta åtgärder från landskapsregeringens sida och dels 

från kommunerna sida. Jag upplever att kommunerna faktiskt försöker 

rusta för just den här biten. Man bygger ut sin äldreomsorg hemma och 

stärker upp kompetensen. Men då måste man också se till att man fram-

åt har klarhet i hur det här ska finansieras. Jag är helt medveten om att 

det inte är en lätt sak. Jag tror att man kanske behöver titta på om det 

kan göras via landskapsandelssystemet eller att man gör vissa förtyd-

liganden i lagtexter och liknande som gör att det här blir väldigt mycket 

enklare än vad är i dagsläget. Men enkelt är det inte. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Landskapsandelarna har förstärkts med det nya landskapsandelssyste-

met. De har nästan fördubblats. En orsak var äldreomsorgsproblemati-

ken. Jag vill ändå haka på det som ltl Gun Carlson sade och citera äldre-

omsorgsrapporten: "Den huvudsakliga ansvarsfördelningen mellan 

ÅHS och kommunerna kan i generella termer beskrivas så att kommu-

nerna ansvarar för grundservice för de äldres boende i eget hem samt 

inom serviceboendet. Kommunerna ansvarar vidare för vården och 

omsorg vid Det Gamlas Hem, Trobergshemmet och Sunnanberg inklu-

sive ansvaret för den medicinska personalen. ÅHS ansvarar för sjuk-

hus insatser oavsett boendeform exklusive institutionsvård och för 

sjukhusvård. Härav följer att ÅHS och den aktuella kommunen har ett 

gemensamt ansvar för åtgärder och insatser hos de äldre människor-

na i dennes eget hem." 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det där är jag helt medveten om. På det sätt som diskus-

sionen om klinikfärdiga, och hur man där ska föra över ansvaret enligt 

lagstiftning med vårdkostnader och omsorgskostnader, har vi samma 

bekymmer när det gäller institutionerna, som jag ser det. Att anordna 

den här biten ska helt och hållet ligga på kommunerna men däremot är 

finansieringsansvaret, som jag ser det, lite problematiskt med nuvaran-
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de lydelse i ÅHS lagen. Där står det tydligt och klart att det är ÅHS som 

ansvarar för sjukvården. Det är det här som jag ser som problematiken i 

det hela. Jag försöker inte på något sätt undandra kommunernas ansvar 

i det här. Snarare är det min och vår motions syfte att klargöra de här 

sakerna så att vi kan jobba framåt, precis som minister Sjögren var inne 

på, för att få bästa möjliga omsorg för våra äldre nu och i framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Ehn är lite mer hovsam i sin framtoning än gårdagens 

ltl Sundback om hur de här problemen på Gullåsen skulle lösas. Men 

budskapet är detsamma. Att staden inte egentligen vill ta ansvar för sina 

medborgare. Jag är lite bekymrad över det. Jag tycker att staden skulle 

ha varit den som skulle vara mest intresserad av de här förhandlingarna, 

som jag uppfattade att har varit med landskapet. Det är nog dags för 

staden att ta ansvar för sina medborgare. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Tolkningen står ju var och en fritt. Jag tycker det är synd 

att vi ska göra det här till en kamp mellan stad och landsbygd. Men vill 

ltl Salmén göra det så får han göra det. För egen del jag tänker inte gå in 

i den diskussionen. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det är inte frågan om stad och landsbygd utan det är frå-

gan om att var och en kommun tar ansvar för sina äldre. I synnerhet de 

som är färdigt behandlade och tar upp platser och bekymmer för de 

andra som står i kö. 

Angående framtiden och geriatriskt sjukhus håller jag helt med om att 

det måste redas ut snabbt. Men det är dagsläget som jag är mest bekym-

rad över. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ltl Salmén fortsätter att lyssna selektivt i den här frågan, 

kan jag konstatera. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Jag vill fånga upp lite av de saker som har framförts främst från 

gruppanföranden från gårdagen. 

Inledningsvis vill jag påminna lagtinget om att det under många, många år 

har förts en politisk diskussion här i lagtinget om att det krävs strukturänd-

ringar och prioriteringar. Landskapsregeringen är väl medveten om att det 

finns en bred efterfrågan i lagtinget på de åtgärderna. 

Vi har lagt den här budgeten som innebär både steg mot omstrukturering-

ar men också vissa prioriteringar. 

Vad vi menas med omprioriteringar? Är det så att vi tar bort Medis som 

man nästan kunde få intrycket från diskussionen i går? Nej, Medis kommer 
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att finnas kvar. Medis kommer fortsättningsvis att kunna upprätthålla en hög 

nivå. Medis har dessutom fått ytterligare tillskott i ESF medel för att driva ett 

integrationsprojekt. Det finns alla möjligheter att utveckla Medis med de re-

surser som tilldelas. 

Tas läromedelscentralen bort? Ja, men funktioner finns kvar. De överförs 

på andra, men funktionerna finns kvar. 

Tas ÅSUB bort? Dras mattan undan från ÅSUB? Nej, ÅSUB kommer att 

kunna fortsätta med sin kärnverksamhet. 

Försvinner naturbruksutbildningen helt och hållet? Verksamheten i skolan 

försvinner, men utbildningsformer finns kvar. Det kommer att finnas pro-

gram för naturbruksutbildning. Program inom gymnasialstadiet och samar-

bete med andra skolor. 

Tas turistförbundet bort? Nej, det finns fortsättningsvis mycket medel hos 

turistförbundet att fortsätta med destinationsmarknadsföringen. Dessutom 

har landskapsregeringen flera projekt i budgeten som också syftar till desti-

nationsmarknadsföring. 

Jag skulle kunna göra listan längre. Det är såsom landskapsregeringen har 

jobbat. Vi har försökt tänka nytt. Vi är alltså nödtvungna på grund av det kri-

tiska ekonomiska läget just nu på kort sikt. Men vi är också tvungna på lång 

sikt att se om våra strukturer. Få ett bättre grepp om den offentliga ekonomin 

och de offentliga utgifterna. Därför måste strukturändringar till, som jag pra-

tat om i alla dessa år. Men det är egentligen väldigt lite som har gjorts. Men 

nu ska vi med gemensamma krafter komma vidare med det här. Och också se 

till att klara av att verkställa det. 

För landskapsregeringens del har det handlat väldigt mycket om hur vi ska 

utnyttja de resurser vi har och de resurser som vi har kvar efter att vi har pri-

oriterat ner. Hur ska vi på bästa sätt hålla kvar verksamheter? Vi har försökt 

tänka effektivt. Vi har försökt omorganisera. Vi har försökt göra bra, men 

med mindre pengar. Det betyder att det krävs organisationsförändringar. Det 

krävs strukturförändringar. Vem ska göra det och hur ska det göras? Det här 

är någonting som man inte gör över en natt. 

Jag tycker att gruppernas budskap från oppositionen är lite spretig. Jag 

tycker faktiskt att oppositionen är spretig i sina anföranden. 

Obunden säger att det är ett förlorat år. Man har till och med sagt har jag 

noterat, inte i debatten i går, att det här borde ha gjorts 2008. Landskapsre-

geringen har gjort två budgetar, En budget 2009 och nu budgetförslaget 

2010. Det kan ligga någonting i obundnas kritik att det borde ha gjorts redan 

tidigare, flera år tillbaka i tiden när vi hade god ekonomi. 

Socialdemokraterna säger att de är panikåtgärder men säger också att det 

borde ha gjorts tidigare. Man pratar om strukturändringar, men man ska inte 

ha nedskärningar, man ska inte prioritera om. Jag undrar vad socialdemokra-

terna menar egentligen? Jag kommer ihåg socialdemokraterna för ett år se-

dan, då skulle man verkligen spara. Välkomna med, socialdemokraterna. 

Frisinnad samverkan säger att landskapsregeringens budgetförslag är bra 

till 30 procent. Men det borde också ha gjorts tidigare. Jag tror också att nå-

gon pratade om panikåtgärd. Jag tror inte det var gruppanförande. 

Ålands framtid säger att det är ett förlorat år, men det är fel saker, vi borde 

ha lagt på mera stöd. Vi borde inte ta bort så mycket stöd. Vi borde ha mera 

stöd. 



  

230 

Så vad är den samlade bilden av oppositionen och ansvarstagandet? Jag 

tycker att alla grupper har visat med sina motioner ett ansvarstagande. Det 

vill jag säga, förutom då möjligen en grupp. Det vill jag understryka. Det finns 

en beredskap att komma till mötes.  

Det här är landskapsregeringens andra budget. Vi insåg hösten 2008 när vi 

höll på med budget 2009 att nu är det ett ekonomiskt läge. Det var då den 

ekonomiska krisen blev allmänt känd. Det var då man verkligen började se att 

det är kritiskt. Under hösten 2008 förstärktes ytterligare den bilden. När lag-

tinget klubbade budgeten i december hade vi bilden ännu tydligare för oss. 

Alla var eniga om att det måste till ytterligare åtgärder. Trots att landskapsre-

geringen då hade lagt en budget som faktiskt inte ökade utgifterna. Om ni 

kommer ihåg ledamot Perämaas kurva så var det så att 2009 års budget pla-

nade ut utgifterna. Det var ingen ökning. Redan där var det ett trendbrott. 

Sedan lade landskapsregeringen tilläggsbudgeten där tonen angavs. Det be-

hövs mycket mera åtgärder. 

Nu är det budget 2010, där läget är än mer allvarligt, därför att vi under 

hela året har förlorat inkomster. Men sedan tilläggsbudgeten diskuterades 

och beslöts i lagtinget så har ytterligare inkomstbortfall skett. Vi har alltså yt-

terligare mindre pengar att sköta vår verksamhet. 

Det landskapsregeringen föreslår i budgeten är dels långsiktiga åtgärder. 

Det måste vi göra för att ändra våra offentliga utgifter. Vi måste få ett grepp 

om det långsiktigt. Det andra vi göra är kortsiktiga åtgärder, det som beskrivs 

som panikåtgärder, men som nog varslades om i tilläggsbudgeten redan. Det 

måste vi göra för att det ekonomiska läget är synnerligen allvarligt just nu. 

Frisinnades gruppanförande beskrev våra konstruktiva diskussioner som 

vi hade inför budgetbehandlingen. Jag tycker också att de var konstruktiva. 

Diskussionerna var givande. Skulle vi haft mera tid på oss så kanske vi också 

skulle ha kommit lite längre i de diskussionerna. Det fanns en gemensam syn 

väldigt mycket. Frisinnade samverkan säger att man var nöjd med budgeten 

till 30 procent när det gäller strukturförändringar. Så räknade frisinnade upp 

vad man var missnöjd med till 70 procent. Då var utgångspunkten långsiktiga 

strukturella ändringar. Det som ltl Jansson räknade upp i gruppanförandet 

var att det saknades moderna tankar om en omorganisation, en omstrukture-

ring av förvaltningen.  

Det finns i budgeten planer på att vi kommer att göra en omfattande om-

strukturering av förvaltningen. Arbetet är igångsatt. Ledningsgruppen jobbar 

med det. Man kommer under våren att ha en första presentation. Det finns 

långtgående planer på det här jobbet. Det beskrivs också i budgeten att det är 

igångsatt. Utgångspunkten ska vara funktion. Vi vill, eftersom vi har mindre 

resurser, samordna våra resurser för att få ett mer kostnadseffektivt och ock-

så kvalitativt bättre arbetssätt. Därför vill vi samordna och föra samman re-

surser så att vi mera tittar på funktion. Och inte på de avdelningsindelningar 

som vi idag jobbar efter. Alltså tänka nytt. Det handlar om att stödfunktio-

nerna kommer att ses över och förhoppningsvis kunna samordnas. Upphand-

lingssystemen ska samordnas. Det har pratats många år om fastigheterna, vi 

måste göra det och få ett ordentligt grepp om det. Jag kunde räkna upp andra 

sådana funktioner. 

Angående kansliavdelningen, redan i tilläggsbudgeten 2009 angav man 

riktning för en nyordning för kansliavdelningen. När vi är färdiga med den 

reformen så finns inte kansliavdelningen. Det finns stödfunktioner till för-
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valtningen. De stödfunktionerna känner ni alla, eftersom vi har godkänt 

tilläggsbudgeten där det här angavs. Där finns en rättsenhet, det finns en ser-

viceenhet, det finns en extern- och kommunikations enhet och det finns en 

EU-enhet. 

Det här arbetet som har gjort på kansliavdelningen har inneburit att man 

kan dra in åtta tjänster, genom samordning av våra resurser och genom att få 

ihop funktioner. Det är strukturändringar. Det här är ju någonting som också 

kommer att påverka alla avdelningar i förvaltningen. 

Även om ni är missnöjda, ltl Roger Jansson, så finns det med. Då kanske vi 

ökar till 50 procent. 

Kortrutt, helhetsplan, Frisinnad samverkan ville att vi skulle ha en hel-

hetsplan. Vi skulle gå vidare med skärgårdstrafikplanen. Det är också någon-

ting som landskapsregeringen helt har varit inne på. Förutom att vi har pla-

nen, det är ju några år sedan den togs, så måste vi också lägga till kalkyler, 

ekonomi och få helhetsgrepp. Det vill också landskapsregeringen, det skriver 

vi också i budgeten att vi ska göra. Det finns också med, precis exakt det som 

ltl Roger Jansson var missnöjd med igår finns i budgeten.  

Tunnelprojektet har funnits med här i flera anföranden. För tunnelprojek-

tet har det funnits en bred politisk enighet i tidigare lagting om att man ska 

gå vidare med utredningar. Landskapsregeringen är övertygad om att skär-

gårdstrafiken, för att trygga en bra skärgårdstrafik på sikt utan att skära allt 

för mycket i servicen, så måste vi få till stånd ett kortruttsystem. Det är enda 

modellen. För att få till stånd ett kortruttsystem måste vi satsa på invester-

ingar. Det är själva saken. Vi måste ta en investering i taget.  

Investeringarna ska göras. För att vi ska komma vidare med de här kor-

truttsinvesteringarna så måste man förstås ha gjort utredningarna klart, det 

säger sig självt. Driftskostnaderna belastar hela tiden vår budget. Det är enda 

sättet att trygga skärgårdstrafiken på sikt. Vi måste också komma vidare med 

den övergripande planen. Jag har en absolut beredskap att vi kan svänga på 

hela den här frågan. Landskapsregeringen kan ta fram den här planen. Vi kan 

ha de ekonomiska kalkylerna. Vi kan ha den här helhetslösningen, vi kan pre-

sentera det för lagtinget innan vi går vidare med utredningen om tunneln. 

Det tycker jag är viktigt, därför att jag ser att vi måste ha en politisk bred 

enighet kring ett sådant här stort projekt. För det är någonting som kommer 

att finnas över alla år. Långt framöver krävs det politiskt enighet.      

Nu är vi uppe i 70 procent kanske. Den tredje saken var jordbrukspro-

grammet. Landskapsregeringen har inte gjort tillräckligt, när det gäller LBU 

programmet, som Frisinnad samverkan var inne på. De facto, när vi tittar på 

de åtgärder som landskapsregeringen föreslår angående jordbrukssektorn så 

finns det många åtgärder. Man har också från landsbygdens folk utryckt att 

det är katastrof för jordbruket. Det är alltså så att vi går in och strukturerar 

om avbytarverksamheten och försöksstationen. Vi har tagit bort det nationel-

la investeringsstödet. Naturbruksskolan finns inte längre, naturbruksutbild-

ningen kommer att finnas. Det är flera åtgärder. Vi har också sagt att vi 

kommer att gå in i principerna för LBU programmet för att titta att vi faktiskt 

också har den här riktningen, att LBU programmet ska ha en drivkraft, en 

riktning mot en omstrukturering också av jordbruket. Det sker redan idag. De 

investeringar man gör idag, det gör man för att ha ett hållbart jordbruk på 

sikt. Det är viktigt för landskapsregeringens del att vi ska ha ett hållbart jord-

bruk på sikt. Det är viktigt för hela landskapet. Därför vill också landskapsre-
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geringen fortsätta med det LBU program och kompensationsstöd till jordbru-

karna på den nivå som förra landskapsregeringen drog upp riktlinjerna för. 

Det fanns ett program som den förra landskapsregeringen drog upp linjerna 

för. Man hade vissa långsiktiga löften till jordbrukarna och det fortsätter 

landskapsregeringen med. Men vi satsar samtidigt på strukturändringar.  

Jag och landskapsregeringen tycker att jordbruket är så viktigt. Därför att 

jordbruket är avgörande för att vi har en omfattande livsmedelsindustri på 

Åland. Vi har livsmedelsförädling. Vi har behov av nära producerade livsme-

del. Vi vill ha öppna landskap. Därför är jordbruket viktigt och man måste se 

till att jordbruket har förutsättningar för att fortsätta långsiktigt. Jag tycker 

att jordbrukarkåren har fått alldeles för mycket negativt i den här debatten. 

Jag vill understryka att landskapsregeringen stöder den verksamheten och 

vill fortsätta utveckla den på ett långsiktigt hållbart sätt.  

Här kanske vi inte till alla delar är eniga med frisinnad samverkan. Men 

ändå till många delar, för vi pratar om omstruktureringar och långsiktighet i 

båda fall.  

Den sista strukturändringen som jag noterade från frisinnad samverkans 

sida var kommunstruktur.  Som jag tolkade våra diskussioner var att man 

borde sätta igång ett mera långsiktigt arbete tillsammans med kommunför-

bundet, Landskapsregeringen och kommunförbundet tillsammans. Det står 

också i budgeten att det vi har avsikt att utse en arbetsgrupp som ska titta att 

det blir mera förutsägbart, det blir mera långsiktigt, att man ska ta ett gemen-

samt ansvar för den sociala välfärden i framtiden. Sedan förslår inte land-

skapsregeringen någon ändring i kommunstrukturen i den här budgeten. Där 

finns det kanske inte en enighet med frisinnad samverkan. De var de struk-

turändringar som jag uppfattade från frisinnad samverkans sida. Däremot 

hade man andra frågor som man också lyfte upp, tio punkter som var missnö-

jes frågor. Det är helt okej, det måste man ha. Men i de här strukturändring-

arna tycker jag det finns en mycket gemensam syn.  

En sak som ltl Roger Jansson lyfte upp var personalförsörjningsplanen. En 

personalförsörjningsplan har landskapsregeringen antagit. En personalför-

sörjningsplan måste vi ha som ett redskap för att kunna trygga behovet av 

personalförsörjning på sikt. I framtiden kommer det att bli, trots att vi brot-

tas med andra problem, problem att trygga det behov vi kommer att ha. Det 

kanske inte kommer att finnas tillräckligt med människor. Därför måste det 

finnas en rekryteringsplan för hur man gör det. Men i det här skedet har vi 

mycket behov av mera omställningsplaner. Hur vi agerar när vi gör struktur-

ändringar, när personal måste flyttas om och kanske arbetet helt försvinner. 

Då måste det finnas system för det. Det ingår i vår personalförsörjningsplan, 

som ännu inte är fullständigt komplett. Där saknas den här långsiktiga rekry-

teringen. Däremot finns pensionsavgångar under åren 2010-2014 och hur de 

är fördelade i personalförsörjningsplanen. Det finns personalplanering, det 

finns samarbetsförfarande, processbeskrivning hur man går tillväga vid om-

placering och omställningsåtgärder och ansvarsfördelning. Vi har alltså tagit 

en personalförsörjningsplan som ska ligga som ett redskap för enskilda tjäns-

temän när vi har att hantera den svåra situation som vi befinner oss i. 

Från socialdemokraternas sida tycker jag det är otrevligt när man ställer 

olika grupper emot varandra, olika grupper och olika funktioner. Man spelar 

på människors känslor. Man utnyttjar människors känslor, det tycker jag inte 

är riktigt schysst. Alla borde vara med och veta att det här är svårt. Det blir 
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inte lättare av att man försöker utnyttja upprivna känslor och till och med 

försöka blåsa under det i ett sådant här läge. När man pratar om att stäng-

ningen av Övergårds är inhuman och att det är de gamla som kommer i kläm. 

Då tycker jag det är lite grovt, ganska mycket grovt. Därför att Övergårds inte 

kommer att stängas såsom förslaget från ÅHS styrelse ligger. Landskapsre-

geringen beslöt att vi skjuter fram det med ett halvår och inledde diskussio-

nen i första hand med Mariehamn och försöker hitta en lösning på det. Pro-

blematiken är att det finns ett uppdämt behov av att flytta ut människor från 

Gullåsen. Människor som är klinikfärdiga, jag tycker illa om det ordet, men 

människor som kan flytta blir kvar för att inte finns platser i den sociala vår-

den. Vi för diskussioner med Mariehamns stad om vem som har ansvaret, ef-

tersom det är många av dem som är på Övergårds som råkar vara Marieham-

nare. Men det här är en kommunal fråga. 

Jag tycker också illa om att man ställer jordbrukare mot sjukvård. Det är 

också ett väldigt enkelt, lite populistiskt sätt att framställa politiken. Det är 

olika delar. Vi från landskapsregeringens sida värnar hårt om sjukvården. Det 

är ett prioriterat område. Men inte heller sjukvården har gått befriad från be-

sparingar. Där finns också möjligheter att göra ändringar i strukturer, utan 

att den verkliga vården behöver drabba särskilt mycket. Vi har också en plan 

för hur vi jobbar med styrdokumenten, lagar, förordningar och reglementet 

för att styra upp. Vi har satt igång en revision för att få underlag för fortsätt-

ningen. 

Medan jordbruket, som jag redan beskrev, tar sin del i de här inbesparing-

arna. 

Här tycker jag också det är fel att säga att på grund av det görs nedskär-

ningar i Medis är det landsbygden som drabbas. Ja, men vad är det för an-

svarstagande för helheten? Medis, kan också omstrukturera sig. Man kunde 

kanske tänka om med sin kursverksamhet. Kanske ta det här integrationspro-

jektet och göra något väldigt bra av det. Ta till vara den tid man lever i och 

kanske försöka hitta nya vägar. Det behöver inte drabba landsbygden. 

Näringspolitik, det kommer att bli mera näringspolitik under dagen. Lite 

kort vill jag också där göra mina reflexioner om vad som sades från de olika 

grupperna. För det var också rätt intressant. 

Det som förvånar mig var obunden samling och vtm Lindholm. Vtm 

Lindholm uttryckte att landskapsregeringen ska stå och visa vägen. Det är vi 

som ska stå och säga vad näringslivet ska göra. 

Socialdemokraterna sade att vi ska gå in och i princip fixa boendet för tu-

rismen. Det är landskapsregeringen som ska göra det. Det här är väldigt 

konstigt i landskapsregeringens öron. Det är ju inte så att samhället ska gå in 

och styra näringsverksamheten på det sättet aktivt. Landskapsregeringen har 

fullt förtroende för entreprenörerna och företagarna i samhället. Det är de 

som ska driva verksamheten. Det är de som ska ha idéerna. Det är de som ska 

ha visioner för sina företag. Det är också de som ska bära ekonomin i sina fö-

retag. Så måste det ju vara, annars är vi inne på något helt nytt politiskt sy-

stem. Det tycker jag obundna alltid väldigt stark brukar hävda att det är 

marknadskrafterna som gäller och det är den fria företagsamheten som ska 

vara styrande för näringslivsutvecklingen. Då är vi på samma linje. Det är 

helt klart landskapsregeringens syn. 

Ltl Anders Eriksson har det här med stöd. Landskapsregeringen har skurit, 

till vissa delar, i stöd. Vi anser att man bör gå in där och städa upp till vissa 
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delar. Ändra på systemen och titta över principerna. Som jag redan sade, så 

kommer vi också att se på möjligheterna att sammanföra olika stöd åtagan-

den. Vi från landskapsregeringens sida tycker inte det är samhället som ska 

bära upp företagsamheten genom stödåtgärder. Samhället ska finnas som en 

bas och plattform och också som en trygghet för företagare, men inte ta över 

och sköta.  

Riktigt besviken blev jag på frisinnad samverkans anförande, som pratade 

om näringslivsfientlighet. Där vill jag nog ha lite mer konkretiseringar för det 

påståendet. Att landskapsregeringen skulle vara näringslivsfientlig? Om man 

tittar på de skrivningar som finns i budgeten och titta på det år som har gått, 

vilka alla åtgärder och kontakter som landskapsregeringen har haft med när-

ingslivet i rådgivning, stöd, olika projekt, utbildningen och infrastruktur, så 

finns det hur mycket som helst att räkna upp. Sedan finns det alltid gnissel. 

Det finns också näringslivsorganisationer och idkare som inte alltid är glada 

över det som landskapsregeringen säger och gör. Det är helt förståeligt, det 

ska man vara, man ska vara lite blåslampa på landskapsregeringen. Därför 

blev väldigt förvånad på socialdemokraterna som säger att det skulle vara en 

hämnd när man drar ner pengar överhuvudtaget, när vi delar ut pengar till 

turistförbundet och handelskammaren. Vi drar ju ner pengar på alla moment, 

eller hur? Vi försöker omfördela och framförallt försöker vi föra ihop funktio-

ner och få bättre effekt av de pengar vi har. Vi kommer att fortsätta att ha 

samarbete med turistförbundet, handelskammaren och med företagarföre-

ningen. Men vi vill föra samman de här rådgivningsinsatserna så att det finns 

en lucka för en företagare. Jag kunde räkna upp olika kontakter, det kanske 

jag kan återkomma till när det blir frågor om det.  

För min egen del har jag ett system som heter" lantrådets veckans besök", 

där alla ledamöter och avdelningschefer som har möjlighet att följa med, har 

besökt olika företag. Vi har besökt olika organisationer. Vi har regelbundna 

träffar med AMS en gång i månaden för att följa arbetsmarknadens läge och 

hålla koll på att det inte far iväg. Vi har regelbundna träffar med bankdirektö-

rerna, det har vi haft det senaste året och ännu längre än så, där vi håller pul-

sen på vad som sker inom den ekonomiska utvecklingen. Bara som några ex-

empel sedan vet jag att mina kollegor har många olika kontakter inom sina 

områden. Därför att näringslivsfrågor kommer in under alla ledamöters om-

råde. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Lantrådet har fastnat på 30-70. Jag vill för min del och för 

frisinnad samverkans del säga att vi upplever att det finns många goda 

intentioner i budgeten när det gäller strukturella förändringar. 30-70 

kom sig av att det som vi upplever att man kommer att genomföra, och 

där man också ser att pengarna ändrar i budgeten, är inom skärgårds-

trafiken, gymnasialstadiet, marknadsinriktningen på naturbruket och 

liknande. Sedan finns det andra jättegoda saker som privatisering av 

Guttorp och sjösäkerhets centrum. Till många delar är vi överens om 

man genomför de här sakerna. Det var det som vi försökte få fram i vårt 

gruppanförande. Eftersom det inte syns i de tablåer när det gäller utgif-

ter för 2011 och 2012. Men genomför man dem så kommer vi till stora 

delar överens. 
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Sedan när det gäller LBU programmet så fastställde landskapsreger-

ingen det 31.1 2008, man hade före det gjort ändringar 7.12. Vi ville få 

bort stödoptimeringsodlingen och få en mera marknadsinriktning. Det 

står vi fast vid. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker det låter väldigt bra. Kanske vi är uppe i 80 procent 

nu med de saker som ltl Strand sade. De åtgärder som vi för fram i bud-

geten, är vår åsikt att de också ska genomföras. Annars skulle vi inte 

skriva in dem. Då är det också viktigt att ha ett brett stöd för att gå vida-

re med åtgärderna. 

Sedan när det gäller att LBU programmet var färdigt ihop sytt, färdigt 

ihop diskuterat när landskapsregeringen tillträdde, så tror jag det här 

kom upp på vårt bord den allra första månaden. Det var den förra land-

skapsregeringen som drog upp de här riktlinjerna. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Det är riktigt att vi jobbade med programmet. Vi hade inte 

slutligt tagit ställning. De var inte eniga om inriktningen på marknads- 

kontra stödoptimerad odling. Det skulle väl ha blivit en kamp om det 

hade fått fortsätta. Det kan vi lämna därhän. 

Den intressanta frågan, som lantrådet tar upp här och också i media 

som jag kommer att återkomma till i ett anförande och hoppas att lant-

rådet är här, är om kommunerna. Det som står i budgeten är att man 

ska tillsätta en arbetsgrupp för att se på lagstiftningen som reglerar 

verksamheten som kommun. Det är någonting helt annat än kommun-

strukturerna. Min och frisinnad samverkans åsikt är att vi inte kan 

blunda för den här problematiken som finns i vissa kommuner. Man lö-

ser den inte genom enskilda stöd, man bara fördjupar krisen. Men om 

det kan vi ha en särskild diskussion, om lantrådet kan närvara så tar jag 

upp det i mitt anförande. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har räknat med att det säkert kommer att bli en mer allmän 

kommundiskussion, jag deltar gärna i den. Faktum var att när vi hade 

våra diskussioner så pratade vi om det här samarbetet med kommun-

förbundet och hur man ska få det att fungera på ett bättre sätt. Och hur 

kommunerna också ska kunna ha mera långsiktig vetskap om vilka åt-

gärder som är på gång. För det är inte bra, det tycker inte landskapsre-

geringen heller, när saker och ting kommer så pass sent som beror på 

vårt tidsschema för budgetarbete, förstås.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Lantrådet säger att oppositionen är spretig. Det har vi möjlig-

het att vara, för vi är fyra olika partier. Jag förstår att det är viktigt för 
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lantrådet att ha särskilt FS på tåget eftersom centern inte ens är med i 

boskapsvagnen, när det gäller vissa frågor. 

Sedan när det gäller vårt uttalande om att vi redan 2008 sade att man 

borde ha satt spår av det här. Det stämmer helt och hållet. År 2008 då 

insåg vi, inför budgeten 2009, att det var en kris och att man måste göra 

någonting. Vi lade olika förslag, men tyvärr fanns inte den insikten då 

hos lantrådet eller resten av landskapsregeringen. Man fortsatte precis 

på samma inslagna bana. De förslag som vi lade understöddes inte i det 

skedet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag förstod att vtm Lindholm pratade om att det borde ha ge-

nomförts redan under budget 2008. Det håller jag med om. Under goda 

tider när vi har bra ekonomi, det är ju då man ska börja förbereda struk-

turändringar. Det som den här landskapsregeringen råkade ut för var att 

de strukturändringar, som vi hade för avsikt att genomföra, fick vi på-

skynda och göra på betydligt mycket kortare tid. Det är ett stort problem 

idag. Det syntes i budget 2009, vtm Lindholm, att det var ett trendbrott. 

Redan där så planade kurvan ut. Utgifterna steg inte i samma mån som 

de hade gjort tidigare. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Om lantrådet redan 2007 insåg att någonting måste göras då 

hade jag nog förväntat mig att man 2008, inför budget 2009, hade sett 

andra strukturella förslag än det vi såg. 

Sedan är det visst viktigt att lantrådet och landskapsregeringen visar 

vägen för näringslivet. Ger förutsättningar vart det här samhället är på 

väg genom olika lagstiftningsförslag t.ex. vad beträffar miljöåtgärder och 

utsläppsrätter. Man för diskussioner med fiskodlarföreningen, jag tror 

man gör det med jordbrukare. Varför gör man inte det med det övriga 

näringslivet? Vad är det som är viktigt att satsa på Åland? Naturligtvis 

ska inte landskapsregeringen sedan satsa, men man ska visa vägen. Vad 

är det som kommer att behövas i framtiden? Blir det en golfbana i Kas-

telholm? Då finns det ett näringsliv som kommer att börja bygga bostä-

der och infrastruktur runt. Men när det inte tas beslut vet man inte vart 

man är på väg. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu blir jag lite fundersam. Vad menar egentligen vicetalman-

nen med att visa vägen? Är det vi som ska stå och peka vad enskilda när-

ingsidkare ska göra? Det är ju så jag tolkar det här uttalandet. Förut-

sättningarna, det är samhällets roll att se till att det finns bra förutsätt-

ningar och att det finns en plattform för företagare och näringsidkare att 

bedriva och utveckla sin verksamhet. Det är det som ska vara själva 

grunden, infrastruktur. Men vad har inte samhället gjort? Om man tar 

besöksnäringen, tänk på vad som har satsats med samhällsmedel. Det 

finns alla förutsättningar för besöksnäringen att fortsätta utvecklas. Kul-

turturism, idrottsturism, konferensturism, sjöfartskvarteret och sjö-



  

  237 

fartsmuseet som är på gång. Det finns hur mycket satsningar som helst 

ifrån samhällets sida som skapar förutsättningar. 

Det som krävs, om jag lite kort får komma in på besöksnäringen, är 

att vi också får igång utvecklandet av boendet, stugorna och hotellkapa-

citeten. Det kan inte landskapsregeringen gå in och göra. Men vi har nog 

beredskap att stöda både med råd och faktiskt med direkta stöd. Så fun-

gerar det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är kanske lite ovanligt att få recensioner av lantrådet 

för de olika gruppanförandena. Jag tycker det är viktigt att lantrådet kan 

respektera att vi har olika uppfattningar och att vi har olika prioritering-

ar. Hon vill göra nedskärningar på Medis, turistförbundet och ÅSUB och 

annat som jag tycker är väsentliga verksamheter för framtiden. Vilken 

annan ort skär i sina konjunkturinstitut när man befinner sig i en svacka 

och mer än någonsin behöver vägvisning inför framtiden? Det är ganska 

ovanligt grepp. Jag tycker det är en dålig prioritering. För min del tar jag 

hellre bort 900 000 euro för en tunnelutredning, för att istället kunna 

ha ett starkt ÅSUB, ett väl fungerande Medis, ett väl fungerande turist-

förbund där många näringsidkare drabbas om inte turistförbundet kan 

upprätthålla sin marknadsföring. Det är min prioritering och det vill jag 

att lantrådet också respekterar. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Respekt och diskussion är kanske två olika saker. Jag tror att 

jag också kan ha möjlighet att diskutera de olika frågor som har förts 

fram från de olika grupperna. Trots det respekterar jag att man har sina 

åsikter. Jag har inte försökt komma med något åsiktsförtryck. Utan 

tvärtom, jag lyfter upp åsikterna för att de ska få luftas.  

Väsentliga verksamheter säger ltl Gunell. Det tycker också landskaps-

regeringen. Därför finns ÅSUB, därför finns det pengar till Medis, därför 

finns det pengar till nu minns jag inte vad ltl Gunell räknade upp. Alla 

de här verksamheterna kommer att finnas kvar. Men som precis all an-

nan verksamhet så handlar det om att titta på hur man gör verksamhe-

ter. Man måste verkligen se på vilket sätt man utför det som man är satt 

att göra. Kan man göra det på ett bättre sätt? Jag är övertygad om, efter-

som ltl Gunell så starkt framhåller ÅSUB, att ÅSUB kommer att kunna 

utföra sin kärnverksamhet också i framtiden. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Enligt mina uppgifter är det just konjunkturrapporterna som skulle lida. 

Det är ett mycket ett viktigt instrument, menar jag, för framtiden. 

Jag vill särskilja på strukturförändringar, de är mer än välkomna. Det 

har socialdemokraterna efterlyst i åratal, på många olika håll, både inom 

gymnasieskolan, inom ÅHS och andra typer av modernisering av för-

valtningen. Det är också sådant som vi har betonat att är jätteviktigt. 

Men att gå in med kraftiga nedskärningar som till exempel för Medis, 

vilket betyder att 3800 timmar försvinner, nästan en tredjedel av hela 
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utbudet. Har man verkligen gjort en konsekvensanalys av vad det bety-

der att ta sådana stora pengar som man gör? Med tunnelpengarna från 

Föglö kan jag finansiera mina motioner både vad gäller ÅSUB, Medis, 

turistförbundet, läromedelscentralen och högskolan utan problem. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Intressant. Ltl Gunell säger att socialdemokraterna i åratal har 

pratat om strukturändringar. Man har i åratal velat ha prioriteringar. 

Man har i åratal önskat de här åtgärderna. Igår fick vi höra att det var 

panikåtgärder. Det går inte riktigt ihop. 

Jag har noterat att tunnelpengarna ska bekosta ganska mycket. Det är 

egentligen inom tunnelpengarna som de stora inbesparingarna har 

gjorts. När man tittar på socialdemokraternas motioner så var det någon 

som hade räknat ut att det handlar om 15 miljoners utökning av budget-

utgifterna. Jag har inte själv räknat det men det är någon som har räk-

nat på det. Sedan tror jag också att man kan titta på motioner på ett så-

dant sätt att man inte bara ska titta på summan, man ska titta på skriv-

ningar. Det vi nu gör i förvaltningen är att vi skära ner, vi minskar ner, 

det betyder att färre personer ska göra väldigt mycket. Det betyder också 

att varenda en skrivning man gör så lägger man ytterligare på land-

skapsregeringen och förvaltningen att man ska utföra det, kanske utan 

tillräckliga resurser. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är svårt att hinna kommentera lantrådets långa inlägg 

på två minuter. Jag kommer att återkomma till flera av de här frågorna 

under mina kommande anföranden. 

Lantrådet säger att oppositionen är spretig. Det är ju fyra partier från 

vänster till höger. Oppositionen är ingen homogen grupp. Vi behöver 

inte och vi ska inte tycka likadant. Däremot ser jag regeringspartierna 

som spretiga. Vissa av ledamöterna hotar med att åka till Bryssel. Andra 

ledamöter tar timeout. Den tredje argumenterar emot strukturföränd-

ringar i jordbrukspolitiken och den fjärde är första undertecknad av en 

motion i den här budgetdebatten. Vem är det som egentligen är spretig? 

Ja, det är regeringspartierna som spretar. Det parlamentariska systemet 

fungerar inte om det spretar på det här sättet. Det kommer jag att åter-

komma till i mitt nästa anförande om det parlamentariska systemet. Vi 

kan fortsätta den debatten då också. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nej, det är helt klart att fyra olika grupper tycker olika. Det är 

självklart. Det finns också olika åsikter inom majoritetsblocket. Men det 

som lagtingsledamöterna har på sina bord är ett budgetförslag, som har 

antagits enhälligt i landskapsregeringen. Enhälligt, det fanns inte en 

enda omröstning. Det har varit diskussioner med våra grupper som ock-

så ställt sig bakom den här budgetboken. Alla har sina hjärtefrågor där 

man tycker lite extra och det känns extra svårt. I det här läget tror jag att 

vi alla känner att det är extra svårt för vi har alla områden som vi värnar 
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om, och som vi kanske inte skulle vilja gå in och göra så mycket åtgärder 

i. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack talman! Problemet är att systemet säger att regeringen behöver ha 

stöd av sina regeringspartier till den budget de lämnar. Det är där pro-

blemet uppstår när FS har hamnat in på något sidospår i någons slags 

budgetdebattbehandling som vi andra inte är med på, för att eventuellt 

hitta det majoritetsstödet som behövs för den budget som regeringen 

har lagt. Här tycker jag det spårar ur lite. Det kan vi komma till i det par-

lamentariska inlägget som jag kommer med om en stund. 

Det första jag skrev under lantrådets anförande var att det finns väl-

digt mycket positiva strukturella förändringar som man har satt igång. 

Det är kanske det som vi borde diskutera lite mera också. Men när lant-

rådet sedan använder flera minuter till att kritisera oppositionen, att 

den är spretig, så tycker jag lite att man kastar sten i glashus. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den här spretigheten kanske man kan ta med en viss nypa salt. 

Jag ville peka på det här med panikåtgärder, för sent och fel. Det finns 

alla bedömningar av den här budgeten. Panik och det borde redan ha 

gjorts och till och med inom vissa grupper är det både för sent och pa-

nik. Då blir det nog väldigt spretigt. Kanske man inte ska ta det väldigt 

allvarligt att jag använde ordet spretig. 

Däremot tycker jag den parlamentariska diskussionen är viktig som 

ltl Karlström tänker ta upp. För det är väldigt viktigt för vårt system, att 

vi har ett välfungerande parlamentiskt system. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det här med den spretande oppositionen kan vi lämna. I 

och för sig reagerade även jag men i det senaste replikskiftet har vi kan-

ske rett ut den frågan. Jag tycker det är helt naturligt att oppositionen 

spretar. Vi är fyra självständiga partier som inte tar ansvar för de andra 

partiernas politik. Vi ska presentera våra alternativ. 

Någon kommentar kring de diskussioner som den frisinnade gruppen 

har haft med landskapsregeringen. Även jag delar den åsikten om att det 

var konstruktiva samtal. Min uppfattning är framför allt att vi i slutän-

dan hämmades av tidsbrist. Tidtabellen, som vi blev presenterade för, 

var att budgetbeslutet skulle tas en vecka senare efter det möte, var efter 

vi beslöt oss för att inte gå vidare. På det mötet hade vi tänkt oss att vi 

skulle ha fått mera konkreta förslag. Diskussionerna fördes på ett väldigt 

bra sätt. Men den konkreta nivån kom vi aldrig ned på. Det beklagar jag, 

men jag tycker att det kanske går att utveckla det i framtiden. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det tror jag också. Vi har, i lite olika sammanhang, haft opposi-

tionen inbjuden till diskussioner. Det är kanske något man kan fundera 

på. Det kanske man kan fundera på när ltl Fredrik Karlström drar i gång 

den här diskussionen om det parlamentariska systemet och hur man har 
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förhållandet mellan majoritet och opposition. Trots allt, konstaterade 

jag, så nådde vi ganska många procent enighet till slut. Därför var det 

helt uppenbart att det var konstruktivt och bra de diskussioner som för-

des. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som ltl Roger Jansson redogjorde för i vårt gruppanföran-

de så är vår bedömning att vi kom en bit på vägen. 30 procent var en 

siffra som nämndes. Lantrådet har nu försökt att höja den något. Det 

som vi kan konstatera med budgeten, och det som också sades i vårt 

gruppanförande, är att vi ser många positiva spår framåt. Det är många 

förslag som vi helt och hållet kan ställa oss bakom. Men det vi inte ser 

det är i spåren av vad detta kommer att leda till d.v.s. hur det här kom-

mer att påverka ekonomin framåt. Jag förstår att det är svårt att helt 

klart få fram konkreta siffror på vad det kommer att leda till. Men för att 

visa på att man tror på åtgärden tycker vi det vore viktigt att lägga in 

också i sifferdelen, det man tror och avser att åstadkomma med de 

strukturella förändringarna. Det är där vår kärna i kritiken ligger. Det 

kan vi inte se enligt vår analys, framför allt för 2011 och 2012. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Som jag sade redan i tidigare replikskifte, det vi skriver, det av-

ser vi också att gå vidare med. Det kan stämma, det som ltl Ehn säger, 

att när man tittar på utgiftskalkylerna för 2011 år 2012 så kommer 

strukturändringar där att falla ut mera 2011-2012 än vad de här första 

åtgärderna gör 2010. De kalkylerna är inte helt och hållet uppgjorda en-

ligt de planerade strukturändringarna. Men de kommer att utfalla. Det 

ska man ha med också i bakgrunden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Jag vill inte framstå som någon politisk recensent men jag 

tycker personligen att det var det bästa anförande lantrådet har hållit 

under sina år. Många tror förstås att jag säkert bara tänker på det som 

sades om långsiktiga verksamhetsförutsättningar för jordbruket. Det 

vari ett viktigt uttalande från lantrådet. Men det är inte bara det, jag är 

också helt enig om det som sades. Att om vi ska ha en levande skärgård 

och en fungerande skärgårdstrafik framöver så måste man ta i bruk kor-

truttsystemet på allvar. Anförandet innehöll ovanligt mycket konkret. 

Det var ett bra anförande. 

Visst finns det också saker som jag av naturliga orsaker inte håller 

med om. Spretigheten tänkte jag också kommentera men det kan vi 

lämna därhän. Vi kan väl ändå konstatera att oavsett spretighet hit eller 

dit så är vi alla i oppositionen eniga om att i ekonomiskt hänseende är 

2009 ganska långt ett förlorat år. Jag konstaterar att också lantrådet in-

nerst inne är enig med oss om det. Hon sade att det här har vi pratat om 

i alla år, men väldigt lite har gjorts. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag håller inte alls med ltl Anders Eriksson till den sista delen. 

Därför att 2009 var inte ett förlorat år. Vi bröt trenden i budget 2009 

genom att vi där planade ut utgiftsutvecklingen. Vi gick vidare med 

tilläggsbudgeten 2009 där vi ytterligare började sänka utgifterna och 

angav riktningar för budget 2010. När man går in och gör så här stora 

ändringar, när det gäller struktur och prioriteringar, då måste det också 

finnas lite framförhållning och långsiktighet i det arbetet. Det här är 

alltså landskapsregeringens andra budgetförslag. Vi lade inte budgeten 

2008. Det kan man så här efterklokt säga att vi kanske borde ha varit på 

gång redan i budget 2008. Men det var vi inte. Det här var alltså land-

skapsregeringens sätt att styra upp det. Vid första budgeten 2009 satte 

vi i gång arbetet, nu fortsätter vi det. Vi kommer att fortsätta under 2010 

med budgetarbetet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker att lantrådet kan ta fasta på det beröm som jag 

gav. Det som jag avslutade med var ett direkt citat av lantrådet själv, när 

hon sade att det här är det som vi har pratat om i alla år, men väldigt lite 

har gjorts. Det är också det som jag har sagt många gånger. Tittar man 

på siffrorna så hade landskapsregeringen med sig ifrån år 2008 märk-

väl, 22,7 miljoner i överskott, om vi beaktar vad som överfördes till ut-

jämningsfonden. Medan man nu har ett underskott på 24 miljoner. Det 

är det som har hänt under detta, som jag vill kalla det, förlorade år. 

Sedan sades det på Ålands framtids vägnar att det enbart var ett för-

lorat år och att man ville ha mera stöd till näringslivet. Det tycker jag 

inte är korrekt. Det jag pekade på, när det gäller näringslivet, är att det 

måste finnas förutsättningar för näringslivet. Stimulans och utveckling 

är grunden för själva välfärden.  

Den andra saken jag uppehöll mig vid, som är viktigt i ekonomiskt 

hänseende, var det allmänna skatteavdraget som man borde ha kvar för 

att stärka köpkraften hos ålänningarna. De båda frågor anser jag vara 

väldigt viktiga. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen har ett stort budgetunderskott. Land-

skapsregeringen har förlorat nästan en tredjedel av inkomsterna från 

2008 till 2010. Det är självfallet då att budgetunderskottet är stort. Det 

är svårt att hantera. Det är svårt att göra prioriteringar och omstruktu-

reringar för att arbeta ner underskottet. Det är det som landskapsreger-

ingen nu föreslår. Vi föreslår åtgärder för att ta itu med det här. Vi vill ta 

ett ansvar för att få ordning på det. 

Jag håller med om att samhällets del i näringslivspolitiken är att sti-

mulera och ge förutsättningar. Igen ordet förutsättning, jag tycker det är 

nyckelordet i näringspolitiken. Det är samhällets roll att skapa plattfor-

mar. Till den delen är förstås också stödfunktionerna viktiga. Vi har inte 

tagit bort stödfunktionerna. Det finns fortsättningsvis en mängd olika 

stödåtgärder kvar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill tacka lantrådet för seriösa analyser och seriösa 

svar på de frågor vi här har tagit upp. 

De kanske två största problemen är dels landskapsregeringens poli-

tiska leveranskapacitet, för att dra en parallell till varvet i Klaipeda. 

Kommer landskapsregeringen att kunna leverera det man talar om att 

man avser att utreda och hitta lösningar på? Vi har historien till den de-

len som stöd, 2008 års verksamhet och 2009 års verksamhet. En hel del 

har levererats, men en hel del har inte levererats. Det är det som är frå-

geställningen särskilt inför 2010-, 2011- och 2012 års ekonomi. 

Landskapsregeringen, både lantrådet och det liberala gruppanföran-

de, visade att åtminstone en del av regeringen tror att vi kommer att 

komma upp i de här inkomstnivåerna igen, som vi var i tidigare. Det tror 

inte vi alls på. Då har vi ett bekymmer i vår syn i ekonomin framöver. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har nog inte uttryckt det så att vi kommer att komma upp i 

samma inkomstnivåer. Jag förde ett resonemang om hur klumpsumme-

systemet svänger. Det är inte alltid så att man kommer upp till precis 

samma nivå. Jag tror att vi måste finna oss i, åtminstone i de kommande 

åren, att ha en lägre nivå på inkomsterna. Jag har aldrig talat om vi ska 

vara på en jättehög nivå. Därför har jag också understrukit varför det är 

så viktigt att ändra på våra strukturer och de åtaganden som det offent-

liga ska göra. Vi måste alltså anpassa kostymen. Det har jag sagt i mitt 

anförande och det upprepar jag igen. 

Kommer landskapsregeringen att klara av att leverera det som vi nu 

föreslår? Det kommer att vara jättesvårt och det sade jag också igår. Det 

är viktigt att det finns ett brett stöd från lagtingets sida för att gå vidare, 

för att vi ska klara av de svåra efterföljande besluten. Om det är mycket 

diskussioner idag om sparförslagen så kommer varje åtgärd att bli före-

mål för mycket diskussion när det verkställs. Då kommer det att börja 

kännas. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller det sista så finner vi vår roll, i det parlamen-

tariska systemet som ett av oppositionspartierna, att stötta landskapsre-

geringen i sådana nödvändiga åtgärder som vi är överens om att behöver 

vidtas. Det ska var och en framöver som diskuterar parlamentarism gär-

na uppfatta. När det gäller omorganisationen inom landskapsförvalt-

ningen, som lantrådet var inne på i sitt anförande, är det bra att man ser 

på funktionerna. Men vi har gått ett steg längre i vårt resonemang. Vi 

vill renodla landskapsregeringens funktioner till att våra myndighets-, 

planerings- och beställarfunktioner. I minsta möjliga grad utförarfunk-

tioner. Till det här erfordras det en politisk beställning som är tydlig. 

Denna har vi inte kunnat läsa ut ur budgetförslaget. 

Sedan vill jag verkligen tacka lantrådet för handslaget om skärgårds-

trafiken. Plan, först sedan ytterligare pengar i sjön, om jag får uttrycka 

mig lite dumt. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringens vidare arbete med omorganisationen 

kommer säkert att klargöras mera i detalj. Men i diskussionerna finns 

helt klart det här med att skilja på olika roller. Det handlar också väldigt 

mycket om relationen mellan landskapsregeringen och de underlydande 

myndigheterna och förhållande där och hur man också har olika system 

och styr på olika sätt. Det är också en sak som blir föremål för översyn. 

Sedan uppskattar jag verkligen frisinnad samverkans ansvarstagande 

och att man säger att man vill vara med och stötta upp. Det är en svår si-

tuation vi är i. Jag tycker det är positivt när oppositionen också deltar på 

ett sådant ansvarsfullt sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag skulle önska ett klargörande. Ska jag uppfattade det 

som att lantrådet stöder vår motion nr 33, som innebär utvärdering av 

kortrutten innan man satsar 800 000 euro på tunnelutredning? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag går inte in och stöttar enskilda motioner. Jag har lyssnat på 

debatten. Landskapsregeringen har också själva sagt att vi ska göra den 

här utredningen. Vi ska ha en ekonomisk kalkyl. Vi ska få en helhetssyn 

på skärgårdstrafiken. Samtidigt tycker också landskapsregeringen att 

man måste komma vidare med investeringar. För att kunna göra inve-

steringar måste man ha utredningarna klara. Eftersom diskussionen har 

varit så fokuserad på den här tunneln, så kommer det att dra undan 

möjligheterna att få ett jättebrett politiskt stöd för fortsatt kortruttsin-

vestering. Därför säger jag att det finns en beredskap att vi svänger på 

det. Jag tycker att pengarna kan finnas kvar men lagtinget är involverat 

på ett annat sätt, att vi först har en plan. Sedan går man vidare. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Det är lite det som vi vill visa i vår motion. Vi tror att det är en helhets-

lösning som behöver vara aktuell när man talar om förverkligandet, när 

det kommer så långt som till tunneln. Att man även har klart för sig att 

det ska vara en fortsättning, när det gäller kortrutten med nya hamnar, 

för att det ska vara ekonomiskt försvarbart som ett helhetspaket. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker det låter väldigt förnuftet. Precis som jag också nu 

resonerar att vi vill ha den här helhetsplanen. Det är också såsom land-

skapsregeringen har resonerat. Vi vill ha en helhetssyn med ekonomiska 

kalkyler och allting klarlagt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl John Hilander, replik 

Talman! När man läser budgeten talas det mycket om öppna landskap. 

När nu lantrådet nämner öppna landskap, så undrar jag vad lantrådets 

framtidsplaner för jordbruket är när man talar om öppna landskap? Är 

det därför vi ska bedriva jordbruk? I så fall undrar jag över de små jord-

brukarna som jag ser att verkligen håller vårt åländska landskapet öp-

pet. Vid EU inträdet försvann en stor del av de små egna företagarna. 

Idag kan vi läsa i ÅSUB:s statistik att det inte finns många jordbrukare 

kvar. Jag undrar hur lantrådet se på det? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag delar ltl Hilanders bekymmer över de här. Det är precis just 

fingret på den svåra punkten. Det är de småjordbruken med djurhåll-

ning som en gång i tiden har sett till att landskapet har varit betade och 

öppna. Utvecklingen har nu gått i den riktningen att det har blivit större 

enheter. Det har blivit mera mekaniserat, det har blivit mera av ett stör-

re företag. Det är en annan utveckling. I det sammanhanget är det svårt 

för de små enheterna. Det har också förstås med EU stödsystem att 

göra. Det har också att göra med omstrukturering av hela jordbruksnär-

ingen p.g.a. programmen som mycket styr upp dem. Det är EU, men det 

är också en allmän samhällsutveckling, som har lett till fram till det här.  

Eftersom jag själv är född på ett litet jordbruk har jag också väldigt 

noga följt med och sett hur allting växer igen. Det är inte som det var 

förr. Den tiden har vi passerat, tyvärr. 

Ltl John Hilander, replik 

Talman! Det gläder mig att lantrådet delar min åsikt vad gäller de små 

jordbrukarna. Idag känner sig de små jordbrukarna kanske jagade av sy-

stemet där man tvingas att övergå till miljövänligt jordbruk fast deras 

ideologi kanske inte alltid stöder det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack herr talman! Lantrådet säger att regeringen inte ska ta över och 

sköta sådant som är näringslivets kompetens. Men varför tänker då re-

geringen ta över och socialisera företagsrådgivningen? Som enligt bud-

geten föreslås att framöver ska skötas av Ålands teknologicentrum. ÅTC 

är ju en av näringsavdelningens enheter. Varför kan man inte låta 

Ålands handelskammare fortsätta med att sköta och utveckla den här 

heltäckande företagsrådgivningen som eftersträvas? Förstår inte lantrå-

det att handelskammaren känner sig ifrågasatt. Att de känner att inte 

landskapsregeringen litar på deras kompetens när man gör den här 

rockaden. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är rätt intressant att man kallar det att socialisera. Land-

skapsregeringen ger ju samhällsmedel till handelskammaren för att man 

ska sköta vissa tjänster. Vad menar ltl Aaltonen med socialisering? Det 

som föreslås i budgeten är att man ska utarbeta, precis som vi gör med 

andra delar i verksamheter, och man ska sammanföra olika funktioner 
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så att man kommer närmare varandra, så att man får effektivitetsvinster 

och bättre kvalitet på den verksamhet man utför. Redan idag finns det 

ett samarbete mellan handelskammaren och ÅTC, där ÅTC alltmer har 

utvecklats till att bli ett företagarcentrum. Landskapsregeringen efter-

strävar ”en dörrs princip”, att en företagare inte ska behöva springa till 

fyra fem olika instanser. Man ska få all rådgivning, upplysning om stöd 

och alla olika delar i inom företagsverksamhet på ett ställe, detta är syf-

tet. Landskapsregeringen kommer fortsättningsvis att samordna och 

samarbeta förhoppningsvis med både handelskammaren och företagar-

föreningen. Det kommer att bli en upphandling av tjänster. Det är inte 

någon socialisering utan det är någonting som landskapsregeringen re-

dan gör och sätter pengar på. Det är egentligen det som efterfrågas från 

näringslivet. Det är också för att se till att man stöttar nyföretagande och 

småföretagande. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Vi ifrågasätter att företagsrådgivningen ska föras över till en av land-

skapsregeringens enheter. Vi vill att det fortsättningsvis ska ske hos de 

privata organisationerna, som visserligen får stöd från landskapet för att 

upprätthålla den här verksamheten. 

Men varför skriver handelskammaren, turistförbundet och köpman-

naföreningen insändare och ropar om hjälp för att bli hörda? Varför 

kontaktar de oss i oppositionen? Varför känner sig de här organisatio-

nerna att landskapsregeringen inte har förtroende för deras verksam-

het? Varför skär man i deras verksamheter? Litar ni inte på handels-

kammarens kompetens? Varför prioriteras inte turistförbundets verk-

samhet? Tror man verkligen att destinationsmarknadsföringen kan er-

sättas av två filmer? Var finns dialogen och de diskussionerna som hela 

regeringen hävdar att de har med näringslivet? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! För det första, vi skär på många ställen i den här budgeten. Det 

kan inte vara förvånande för ltl Aaltonen. Vi går in överallt. 

För det andra, vi kommer att fortsätta att ha ett samarbete med han-

delskammaren. Den verksamheten kommer att finnas kvar. Vi vill sam-

ordna så att det finns samlat och då är det i samarbete med andra. De 

här tjänsterna kommer att upphandlas. De kommer att finnas kvar. 

Turistförbundet finns kvar. Det finns medel som fördelas till turist-

förbundet för destinationsmarknadsföring. Vi har olika möten med 

handelskammaren och med turistförbundet. Men man kanske inte är 

alldeles nöjd med att pengarna skärs när. Det har jag förståelse för. Det 

finns många som är missnöjda med att vi går in i budgeten. Det har man 

all rätt att reagera på och motsätta sig. Jag tycker också det är väldigt 

viktigt att just de nämnda organisationerna, som ltl Aaltonen lyfte fram, 

ska föra en öppen debatt. Också kritisera landskapsregeringen att kom-

ma med synpunkter på hur saker sköts och även komma med synpunk-

ter på hur det istället borde skötas. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman!  Jag har några reflektioner och tankar inför budgeten 2010. Jag 

hade gärna haft det här anförandet igår men tiden räckte inte till.  

Landskapet står inför en allvarligare ekonomisk kris än på mycket länge. 

Landskapsregeringen har under hösten varnat för att krisen kommer att bli 

mycket värre än vad många prognosmakare sagt och konstaterat att nu krävs 

kraftfulla politiska åtgärder. 

Landskapsregeringen har vid uppgörande av budgetförslaget ändå trots 

den ekonomiska situationen kunnat trygga den grundläggande välfärden, dit 

räknas hälso- och sjukvården, socialvården och utbildningen. 

Vi vill alla ha en god levnadsstandard och hög välfärd. Detta förutsätter en 

ekonomi där den som vill kan arbeta och genom detta får en god inkomst och 

utveckling. 

Att skapa förutsättningar för jobb skapande som tryggar människors väl-

färd och gör enskilda delaktiga samhällsutvecklingen är politikens viktigaste 

uppgift. 

Landskapsregeringen nämner i motiveringarna att man vid utformningen 

av budgetförslaget beaktat konjunktur situationen så att investeringsnivån 

bibehålls tämligen hög. Genom att inför varje anbudsbegäran och beslut om 

byggstart ta i beaktande den situation som just då råder för att åstadkomma 

en jämn sysselsättning. Det tycker jag är bra.  

Länge har i den politiska debatten talats om den överstora offentliga sek-

torn på Åland. Vi måste vända trenden med den ständigt växande offentliga 

sektorn har det sagts, men ännu har ingen lyckats. Men i och med detta bud-

getförslag har det skapats ett trendbrott. 

Landskapsregeringen föreslår i liggande budget förslag en rad strukturella 

åtgärder.  

Landskapsregeringen kommer att minska sin roll inom de områden som 

inte är att betraktas som kärnområden. Detta är viktigt om man på sikt ska 

kunna minska stöd till sådana verksamheter där det inte finns ett tydligt 

samhällsansvar. 

Landskapsregeringens långsiktiga arbete med omstruktureringen av of-

fentliga sektorn måste fortsättas under de kommande åren även om inkoms-

terna stabiliseras eller höjs något. 

Landskapets besvärliga ekonomiska situation tvingar nu landskapsreger-

ingen genomföra verksamhetsförändringar och personalminskningar. 

Det är inte tillräckligt med att genomföra personalminskningar genom na-

turlig avgång som t.ex. pensionsavgångar. 

Uppsägning av personal kommer inte att kunna undvikas. Som stöd för 

dessa åtgärder har landskapsregeringen utarbetat en personalförsörjnings-

plan som kommer att revideras årligen. Planen kommer på sikt att innehålla 

tydliga förslag till åtgärder för rekrytering och kompetensutveckling som 

kommer att behövas på grund av pensionsavgångarna och den omorganise-

ring som måste ske. Personalförsörjningsplanen är viktigt för att man ska 

kunna få till stånd de verksamhetsförändringar som planeras. 

Trots att hälso- och sjukvården är ett prioriterat område måste ändå till 

sparåtgärder inom detta område. Även fast sparåtgärder måste vidtas är 

sjukvården som erbjuds våra medborgare är av god kvalitet. 

Den ekonomiska lågkonjunkturen ställer krav på rationalitet och effektivi-

tet, samordnad resursanvändning och ändamålsenlig styrning. 
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En översyn av organisationen, den politiska styrningen och ledarskapet har 

redan inletts inom ÅHS denna höst. 

Även inom sjukvården kommer att vidtas strukturella förändringar. Struk-

turella förändringar måste ändå ske på sikt så att en bra planering inför för-

ändringar kan göras. 

Utbildningssektorn är även den ett prioriterat område och spelar en viktig 

roll. Målsättningen är, trots minskade resurser, att erbjuda ungdomar och 

vuxna ett bra utbildningsutbud. 

Reformen av gymnasialstadiet, som enades om här i lagtinget, kommer att 

kräva ökad samverkan och planering för att få till en bra gymnasieskola i 

framtiden. En ny lagstiftning, nya regelverk ska tas fram. Samordningen av 

resurserna kommer att ta tid men är ett steg i rätt riktning eftersom vi vet att 

elevantalet framöver kommer att minska. 

Arbetet med en heltäckande struktur och regelverk för vuxenutbildningen 

pågår. En stor del av vuxenutbildningsarbetet gäller sådana åtgärder som kan 

vidtas för att stimulera sysselsättningen genom kompetensutveckling och oli-

ka arbetsmarknadspolitiska insatser, vilket är viktigt i en lågkonjunktur om 

tillväxten inom det privata näringslivet sjunker och ev. uppsägningar måste 

ske. 

Landskapsregeringens planer gällande socialvården anser jag är bra och 

framåtsträvande. En av de största uppgifter framöver kommer att vara våra 

barns och ungas uppväxtvillkor, samt äldre omsorgen. 

Trots att stora besparingar kommer till i denna budget anser jag att land-

skapsregeringen här till en del lyckats stanna upp den stora kostnadsökning-

en inom många områden och planerar fortsätta att anpassa verksamheten till 

de resurser som kommer att finnas framöver. Ett trendbrott för att vända 

skutan på rätt, även om det kan kännas svårt just nu.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Det är starkt, av en stor vän av stor offentlig sektor som ltl Dahl uppfat-

tas vara, att nu stöda den nödvändiga strukturförändringen och bant-

ningen av offentlig sektor. Bra så! 

Men Ålands höga sysselsättning de senaste två decennierna har 

främst kunnat hållas så hög tack vare expansionen i offentlig sektor, allt-

så i landskapsregeringens och kommunernas verksamhet. Nu blir det 

inte så mera. Då måste expansionen ske i den privata sektorn och en 

kraftigt ökad sysselsättning i privat sektor för att Åland ska kunna fort-

sätta att kunna upprätthålla en hög sysselsättning och en låg, inte minst, 

ungdomsarbetslöshet. Vilka åtgärder ser ltl Dahl i budgeten på 2010, 

när det gäller just detta? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Jag tänker då på utbildningarna som finns, både vuxenutbildning och 

gymnasieutbildning. Det kommer ju att skapas möjligheter i utbildning-

arna. Det är en förutsättning för att man ska kunna få ett bra yrke. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vore det så enkelt här i världen, att man upprätthåller sys-

selsättningen och skapar en växande privat företagsamhet genom att bi-

behålla utbildningsnivån ungefär på den nivå som idag, när vi är och 

fortsätter att vara i en lågkonjunktur, så vore det sannerligen lätt att 
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vara politiker. Det är därför vi för vår del efterlyser offensiva näringspo-

litiska åtgärder av landskapsregeringen. Vi ser att de saknas i budgeten. 

Därför ställer jag frågan till ltl Dahl. Ser hon några sådana åtgärder, för-

utom de nämnda om bibehållen och i marginalen kanske något utökad 

yrkesutbildning, i budgeten för 2010? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Möjligheter finns också via AMS. Där finns det möjligheter 

och stödåtgärder. Företagen kan ta in personer och jobba och få stöd 

från samhället när det gäller det. Det finns stöd för utveckling av företag. 

Det är väl i de sakerna som jag ser att man har en möjlighet. Man kan ju 

inte från landskapsregeringens sida starta nya företag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman!  Den utslitna, politiska klyschan att vård, skola och omsorg är 

prioriterat gäller fortfarande i landskapsregeringens budgetförslag. Det kan 

man inte minst se på siffrorna, staplar och diagram som finansministern vi-

sade i sitt anförande. Men den ekonomiska situationen är svår så inte heller 

de traditionellt prioriterade politikområdena har kunnat stå ograverade. 

Social- och miljöavdelningens arbetsfält är brett och berör ålänningarnas 

vardag direkt. Det finns många åsikter och ett stort, nästan oändligt, behov. 

Det är också ett område som innefattar stora delar lagstadgad verksamhet 

och som utgör en betydande post i kommunernas och landskapets budget. 

Ledord är socialvård på lika villkor och med hög kompetens. Överföringarna 

från landskapet till kommunerna för socialvården har i det närmaste för-

dubblats i o m det nya landskapsandelssystemet. Från tidigare 9-10 miljoner 

för både drift och investeringar till budgetförslaget 2010 där landskapsande-

larna är dryga 18 miljoner för drift exklusive investeringar.  

I budgetförslaget för 2010 finns även medel upptagna för en utbyggnad av 

äldreomsorgen, Annagården, i Kumlinge. 

En utredning av socialvårdens utveckling inklusive huvudmannaskapet för 

missbrukarvården föreslås. Trots landskapets ekonomiska svårigheter tågar 

den kunskapsintensiva social- och miljöbyrån på med lagstiftning, tillsyns-

verksamhet, samordning, planer och program. 

Några axplock ur budgetförslaget: Inom socialpolitiken finns flera tyngd-

punktsområden: Ett är barn och ungdomar. Grunden för hälsa och social väl-

färd skapas redan i barn- och ungdomsåren. Arbetet för de åländska barnens 

och ungdomarnas, särskilt flickornas, hälsa och välbefinnande behöver stär-

kas på alla plan. Ingen samhällssektor klarar ensam av att lösa problemen. 

Samordningen av resurser inom skola, hälsovård och socialvård fortsätter. 

Konkret förstärks BUP, studenthälsan genom elevvårdshuset, barnskyddsjou-

ren permanentas och i förslaget till ny barnomsorgslag lagstadgas tillgången 

till specialbarnomsorg. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar måste före-

byggas. Här finns en direkt och omedelbar koppling till missbruksfrågan. 

Ungdomar som dricker mycket löper upp till femdubblad ökad risk att må 

psykiskt dåligt och det finns ett tydligt samband mellan att må psykiskt dåligt 

och att dricka mycket eller ta droger. På fackspråk talar man om dubbeldia-

gnoser. 
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Förverkligandet av målsättningarna i det alkohol- och narkotikapolitiska 

programmet fortgår. Den parlamentariskt tillsatta gruppen följer och driver 

på frågorna. Landskapsregeringen följer arbetet med den nya finska tobaks-

lagstiftningen för att utröna vilka delar vi ska göra tillämpliga på Åland. 

Herr talman! En viktig del av integrationen är att ha ett barn- och ung-

domsperspektiv. Landskapsregeringen har utarbetat riktlinjer för kommu-

nernas barnomsorg till stöd för arbetet med barn med annat modersmål än 

svenska. Det finns budgetmedel som understöd till kommunerna för stödun-

dervisning i svenska för barn inom barnomsorgen. Landskapsregeringen har 

utarbetat en projektplan för att möjliggöra socialfondsmedel för ett samord-

ningsprojekt. Uppdraget är att få igång ett sammanhållet integrationsarbete. 

Landskapsregeringen prioriterar, vid beviljandet av PAF-medel, understöd 

för social verksamhet som direkt eller indirekt stöder barns och ungas psy-

kiska välbefinnande samt även verksamhet som stöder integration. Den tred-

je sektorn, de ideella organisationerna, spelar en central och mycket viktig 

roll.  

Jämställdhetsprojektet i barnomsorgen fortsätter under nästa år och är i 

gångsatt under hösten med en mycket lyckad fortbildningsdag.  

Arbetet med att säkerställa en kvalitativ, likvärdig äldreomsorg fortsätter. 

Landskapsregeringen är i slutfasen med att utarbeta kvalitativa och funktio-

nella mål för den åländska äldreomsorgen, för vård omsorg och tjänster för 

äldre. En kartläggning av framtida behov av personal och kompetenser ska 

göras. 

Under hösten har arbetet med gränsdragningen mellan hälso- och sjuk-

vården och socialvården inletts i den s.k. Gullåsengruppen. Någonting som 

efterfrågas från alla politiska partier.   

Hela ÅHS:s genomgår en omstrukturering. Verksamheten koncentreras till 

sjukhusområdet samtidigt som styrnings- och organisationsmodellerna ses 

över. Mycket matnyttigt finns i landskapsrevisorernas rapport om ÅHS:s or-

ganisationsrevision. Landskapsregeringen har beställt en effektivitetsrevision 

av ÅHS. Ett arbete har inletts med att sortera upp lag, förordning, reglemente 

och organisation. 

På ÅHS bygger vi välfärden alldeles konkret. Psykiatribygget är i gång, 

Gullåsen och en samordning av intensiven-akuten-dialysen står på tur. Häl-

sovårdsberedskapen fortsätter. När det gäller helikopterservicen, skärgårdens 

ambulans, utarbetas ett faktaunderlag om behov och kravspecifikationer för 

ny upphandling av de helikopterburna patienttransporterna. 

Herr talman! Den tredje generationens miljöpolitik handlar om ett hel-

hetsperspektiv. Vi måste veta var vi står. Där är hållbarhetsredovisningen 

central, att ta fram nyckeltal för hur hållbart Åland är. Det finns tre viktiga 

aktörer när det gäller att få ett mera hållbart Åland. 

För det första, landskapsregeringen med sitt interna arbete, sin stora orga-

nisation och som genom lagframställningar som behandlas och fastställs in-

volverar lagtinget. 

För det andra, kommunerna och kommuninvånarna som får draghjälp av 

mot ökad hållbarhet av agenda 21. 

För det tredje, näringslivet som är ytterst central för att Åland ska kunna 

reella steg mot att förverkligandet av "en grön ö." Där spelar AICIS en viktig 

roll. 
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Arbetet med att systematisera en grön upphandling inom förvaltningen 

har inletts och fortsätter. Förvaltningen ska ställa miljökrav i offentlig upp-

handling och lära sig en hållbarhetsinriktad upphandlingsmetodik. 

En utredning över förvaltningens samtliga fordon och deras klimatpre-

standa har utförts, ivrigt påhejade av social- och miljöutskottet. En plan för 

utbyte ska tas fram. När det gäller miljöpolitiken finns det två fokusområden 

för det första, Östersjön och för det andra, klimatförändringarna. 

I december fastslås vattenåtgärdsprogrammet som innehåller klara mål-

sättningar och ett batteri av åtgärder. Riktad rådgivning till jordbruket inleds, 

fiskodlingsförordningen ses över. Vi tar fram vattenskyddsplaner för grund-

vatten- och dricksvattentäkter. Där har vi en riktad regionalpolitisk satsning. 

Landskapsregeringen fortsätter att ge stöd för avloppsutbyggnad och vat-

tenförsörjning. En tryggad vattenförsörjning är en utmaning i framför allt 

skärgården. 

Dessutom har en strukturell översyn av den miljömedicinska byrån och 

miljöbyrån inletts där kommer vi att sammanslå dem till en byrå. En särdeles 

viktig under det här året och nästa år för miljöhälsopolitiken är att bekämpa 

smittsamma djursjukdomar, ta fram beredskapsplaner, joursystem och en 

beredskapscentral. Där har vi, bästa lagting, en direkt följd av klimatföränd-

ringarna. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag uppskattar verkligen minister Sjögrens arbete. Jag upp-

skattar att hon har läst våra motioner. Det kunde vi uppfatta i hennes 

anförande, att hon var mån om att belysa dem ur ett sådant perspektiv. 

Jag har lite funderingar runt det som har varit och är mina hjärtefrå-

gor. Bl.a. det som jag anförde i mitt gruppanförande när det gäller det 

förebyggande arbetet för ungdomarna. Det påbörjades när jag satt i 

landskapsregeringen 2004 därför värnar jag om att det fortsätter. Jag 

skulle gärna vilja att minister Sjögren ger en lite djupare analys om hur 

det arbetet framskrider. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! För det första, landskapsregeringen har gjort en kraftsam-

ling för barns och ungdomars hälsa av psykiska välbefinnande. Där har 

vi frågat alla aktörer, kommuner och tredje sektorn var man anser att 

det brister och var man behöver sätta in insatser. Vi har alltid ett barn- 

och ungdomsperspektiv vid lagframställningar. Det kan man se i hem-

vårdsstödslagen, de kan man se i barnomsorgslagen. Vi försöker också 

samordna de resurserna som finns. Under den här mandatperioden, 

med bistånd av bland annat ltl Lindholm, har man gjort förstärkningar 

av BUP. Vi kommer att genomföra studenthälsan. Vi har också ett så-

dant perspektiv när vi har tagit fram den nya barnomsorgslagen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är bra att man har fokus på de här frågorna. Jag har läst 

budgeten väldigt noga utifrån det perspektivet. Med anledning av att jag, 

på vissa områden, kanske inte har sett så mycket som man kunde önska 

sig, så har vi också lagt olika förslag till ändringar. 
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En viktig ingrediens i den här diskussionen är den parlamentariska 

gruppen för alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Vad är det för 

ett uppdrag som landskapsregeringen har givit till den gruppen? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! En diskussion som vi hade vid senaste mötet var att vissa 

medlemmar upplever att mandatet och uppdraget från landskapsreger-

ingen är till vissa delar diffust. Helt konkret är det uppdraget att följa 

förverkligandet av det alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Där 

är det mest väsentliga att kunna komma med direkt input till landskaps-

regeringen och veta vad som är på gång. När vi hade debatten, den 10 

december i fjol om alkohol, droger och tobaksfrågor, så fanns det ett ut-

talat önskemål från lagtingsgrupperna att man ville vara med och forma 

uppdraget. En sådan förfrågan gjorde jag. Jag skickade ut till alla poli-

tiska partier om hur man ville forma uppdraget. Jag fick faktiskt inte ett 

enda svar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill tacka minister Sjögren för ett mycket bra anföran-

de. Anförandet visar på många utmaningar som finns inom det socialpo-

litiska området och hur mycket det nu är angeläget att leverera. 

Jag har två saker som jag gärna ville lyfta fram. Det ena är att skriv-

ningarna om djurskyddshemmet har ändrat från budget 2009 till bud-

get 2010. Tidigare stod det att det inrättas i privat regi, nu är den speci-

fikationen borttagen. Vad är alltså de nya planerna för djurskydds 

hemmet? 

Den andra saken handlar om barn och ungas illamående, som jag 

tycker är bra att man lyfter fram. Mycket beror också på missbruk, sjuk-

domar och fattigdom i familjer. Jag undrar i vilken mån landskapsreger-

ingen har följt upp den utredning som gjordes 2006 om den sociala, 

ekonomiska utsattheten? Vilka åtgärder vidtar man för att komma till-

rätta med den problematiken? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Först när det gäller djurskyddshemmet så finns det inte 

några nya planer överhuvudtaget. De är nygamla. Landskapsregeringen 

har haft det i sitt handlingsprogram. Man önskar att man skulle få en 

helhetslösning när det gäller djurskyddet på Åland. Vi har inte några 

som helst planer på att landskapsregeringen skulle starta ett djur-

skyddshem i egen regi. Vi vill bara försöka få den här kedjan att fungera. 

Det är på det viset att gällande djurlagstiftning säger att polisen ska be-

vara upphittade djur i 14 dagar. Det har inte fungerat på åratal. Nu gör 

djurskyddsföreningen en enorm insats och tar hand om delar av det lag-

stadgade djurskyddet med ekonomiskt bistånd från landskapsregering-

en. Jag skulle vilja ha en helhetslösning på den här problematiken. 

När det gäller ÅSUB rapporten och de ekonomiskt utsatta är det är en 

mycket viktig del i landskapsregeringens arbete. Dels genom de åtgärder 

som vi har vidtagit… 
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Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag ska ge minister en möjlighet att fortsätta svara på den frågan. Jag är 

glad för att man inte har ändrat inställningen angående djurskydds-

hemmet. Jag tror att det är en onödig belastning av den offentliga eko-

nomin att ta in den i samhällets tjänst. Det är bättre om det fungerar 

privat, som man tidigare har tänkt. 

2006 var det 13 procent som levde under fattigdomsgränsen. Hur 

många det är idag vet vi inte. Det kan också vara flera. Vi vet att i dessa 

familjer finns också många barn. Det här är en alldeles särskild proble-

matik, som jag undrar hur landskapsregeringen jobbar med. Framför 

allt gäller det den här oerhört gamla lagen om utkomststöd som är från 

1975. Det kunde vara en del i det här arbetet. När får vi se en reviderad 

sådan? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

När det gäller ÅSUB rapporten om ekonomisk utsatthet så har land-

skapsregeringen systematiskt bearbetat och följt upp den. Vi gjorde en 

tilläggsrapport där vi kartlade de funktionshindrades situation. De som 

verkligen lever på marginalen och är verkligt fattiga och som kanske ald-

rig har varit yrkesverksamma. Där har vi flera åtgärder som vi ska verk-

ställa och har verkställt. I och med att vi reviderade högkostnadstaket så 

för vi in i sjukpensionärerna. Det har varit en klar målsättning att försö-

ka ge mer i plånboken för dem som har absolut minst. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Minister Sjögren pratade om den gröna ön i det blå havet 

och AICIS roll att driva projektet vidare. Jag har en liten undran, har 

man äntligen fått klarhet i om man är medfinansiär lika mycket som 

landskapet? Det har ju varit lite dåligt med information om hur det 

egentligen flyter på det så kallade projektet. Jag tycker det är lite luddigt 

i kanterna. Kanske man skulle få ett klarläggande om man har kommit 

till skott med det nu? 

LandskapsregeringsledamotenKatrin Sjögren, replik 

Jag tycker att jag har haft ett mycket bra samarbete med AICIS. Jag 

tycker det finns en oerhört stor kompetens i AICIS och i styrgruppen 

som styr landskapsregeringens arbete mot en grön ö. Vi har handels-

kammaren, producentförbundet, miljöbyrån och finansansvariga med. 

Jag ber att ltl Salmén ställer sin fråga till finansansvariga också. Genom 

AICIS har landskapsregeringen direkt tillgång till en samlad dialog med 

näringslivet, för att vi ska kunna ta steg mot ett grönare näringsliv och 

mot en grönare tillväxt för det åländska näringslivet också. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det var inte det som jag undrade om. Jag undrade om det 

är landskapet som ska bekosta alltihop, med tjänstemän och allting? Jag 
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hade förväntat mig ännu klarare skrivning i årets budget om hur det här 

skulle regleras emellan AICIS och betalarna. Man hade ju förväntat sig 

en motprestation utav näringslivet, som är engagerat i det här projektet. 

Hittills har inte jag kunnat se det. Det var därför jag frågade. 

LandskapsregeringsledamotenKatrin Sjögren, replik 

Herr talman! Min uppfattning om AICIS är också en av de här viktiga 

grundläggande tankegångar om tankesmedjan, att bygga broar mellan 

landskapsregeringen och näringslivet. Sedan har landskapsregeringen 

finansierat det här projektet. Där räknar vi med att det ska levereras 

från näringslivet också. Att man startar upp företag och att man tar steg 

vidare mot ett grönare näringsliv. Jag vet att det finns stor skepticism 

inom centerfälten för AICIS projektet. Jag tror på det. Det är helt klart 

att man måste börja leverera resultat. Där är jag enig med ltl Salmén. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Plenum avbryts nu för lunchpaus och återupptas kl. 12.30. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. Först på talarlistan är ltl Runar Karlsson. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag vill först helt allmänt säga att jag stöder landskapsregering-

ens förslag till budget. Jag tycker de har gjort ett bra jobb i en svår tid. Det 

kommer att bli många besparingar och många förändringar. Tidigare har det 

alltid varit så att det har funnits ungefär 10 miljoner till att fördela. Nu är det 

helt andra tider som gäller och andra krav. Jag tycker att man har gjort ett 

bra jobb. Jag stöder det fullt ut. 

Herr talman! Det några saker som jag vill ta upp här och diskutera med 

lagtinget. Innan den här finanskrisen började hade vi 160 miljoner euro i kas-

san. I början på 90-talet började man successivt spara i ladorna. Omkring år 

1995 började man bygga upp en buffert för kommande förväntade lågkon-

junktur. Mellan 1995 och 1999 var Roger Jansson lantråd. I den landskapsre-

geringen hade centern majoritet, bland annat hade vi finansministerposten 

han är numera talman. Under den tiden byggde man upp en ansenlig kassa, 

en ansenlig buffert. De här pågick sedan 1999, om man tittar i gamla budge-

tar och i gamla bokslut så fortsatte det här emellan 1999 och 2007. Under den 

här tiden hade också åländsk center en mycket ledande position, vi hade 

lantrådsposten, som också är nuvarande talman. Gun Carlson satt med, jag 

själv var med. Och i tidigare regeringar som var med och sparade satt Anders 

Englund, vi hade till och med Anders Eriksson med oss ett slag, där sparade 

vi också någon sekin säkert. Britt Lundberg tror jag också var med.  

Nåja, med det här vill jag ha sagt att jag tycker att åländsk center har tagit 

ett mycket stort ansvar under den tiden, som det i och för sig rådde högkon-

junktur. Men det är så att det krävs mycket mera pengar och mycket mera 

service när det är högkonjunktur. Det är ändå inte så lätt att spara. 

Herr talman! Centern har tillsammans med andra partier varit med och 

sparat 160 miljoner euro, som nu kan användas. Det här är egentligen oer-

hört unikt. Vi ser på alla andra länder, Sverige, Finland, se hur man i USA gör 

gigantiska upplåningar. Där finns det ingenting sparat. Vi ska vara glada att 

åländsk center har varit med i politiken så länge som den har varit. 
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Under 12-13 års tid har den här besparingen pågått. Nu kommer den tyvärr 

att försvinna på 4-5 års tid. Det här är inte regeringens fel utan det här är fi-

nanskrisens fel förstås. 

Det här visar att vi har mycket stora ekonomiska utmaningar framför oss. 

Egentligen är det lättaste jobbet gjort, fast detta jobb ändå har varit svårt. Nu 

vidtar konkretiseringen och implementeringen i samhället. Nu gäller det. Nu 

måste landskapsregeringen i snabb takt omedelbart vidta besparingsåtgärder 

efter att klubban har farit i bordet och budgeten är godkänd. Vi måste stöda 

det med full kraft, annars kommer inte det här att lyckas. Annars kommer vi 

att ha ett stort underskott här 2012 och 2013. Man kommer att behöva ta upp 

lån. Lån kommer att accelerera. Räntorna kommer antagligen att vara höga 

då. Det här betyder att vi, i den här åldern, antagligen kan köpa oss god servi-

ce och god ekonomi. Men våra barn kommer att få betala det via räntor och 

amorteringar. Det kan vi inte lämna till våra efterträdare. Vi måste ta det 

ekonomiska ansvaret, fast det svider lite på Medis, fanns det svider lite på tu-

ristförbundet och fast det svider lite på trafiken. Men vi är tvungna. Det 

kommer att svida mycket mera annars. Det här är en sak som jag sätter 

mycket stor vikt vid och som jag själv kommer att bevaka. Jag har inte några 

dubier att ställa landskapsregeringen till svars om man inte lyckas med det 

här. Men jag tror att landskapsregeringen lyckas. Men vi måste stödja dem. 

Vi får inte heller sedan säga nej till besparingar som de kommer med. Vi mås-

te ha förtroende och stöda det. Då lyckas det här. 

En annan sak som vi inte får lämna till våra barn och kanske också till våra 

barnbarn är miljön. Det är precis samma sak som ekonomin. Även här kan vi 

köpa oss lättsamhet och välfärd genom att fortsätta pumpar ut föroreningar i 

våra vatten och i vår luft. Vi vet alla att Östersjön inte mår speciellt bra. Vi 

hörde miljöministern Katrin Sjögren prata om miljöarbetet. Jag har stor till-

tro till miljöministern, hon gör ett jättebra jobb. Lite besviken blev jag när jag 

läser budgeten om att man ska ha en ny strategi. Man ska ha vattenskydds-

planer, man ska ha strukturförändringar och man ska bibehålla och förbättra 

vattenkvaliteten. Det är ganska lätt att säga det här. Jag håller helt med om 

det. Men vi måste komma in konkret. Genom att visa det här dokumentet om 

Östersjön så blir inte vattnet renare. Vi måste göra något konkretare. Exem-

pelvis, som har varit min käpphäst under många år och som jag anser att man 

lite negligerar, är fiskodlingarna. De släpper idag ut nästan 30 ton fosfor per 

år. Är det rimligt? Jag frågar mig, tycker vi det är rimligt? Visserligen är fisk-

odlingen viktig för skärgårdskommunerna, det håller jag med om. Den sys-

selsätter 100 personer, släpper ut 30 ton fosfor. Jag frågar mig igen, är det 

rimligt? 

Jordbruket släpper ut 4 ton från fosfor per år. Jordbruket sysselsätter 1500 

personer. Är det rimligt? Ja, det är i alla fall rimligare än vad fiskodlingen är. 

Det måste vi alla hålla med om. 

Vi försöker rena vårt vatten genom att bygga ut avloppsnät och bygga ut 

reningsverk. Här har Mariehamns stad varit en föregångare genom att de 

kanske t.o.m. har världens renaste reningsverk. Man renar fosfor till i 96 pro-

cent på årsbasis, vilket jag knappast tror att det finns ett annat reningsverk 

som gör, utan att man ska dricka vattnet, det finns sådana reningsverk också 

förstås. Men Mariehamn släpper ut sitt vatten. Reningsverket renar bort cirka 

15 ton fosfor per år. Mariehamns reningsverk skulle klara av hela fasta Ålands 

bebyggelse om man fråntar de här industrierna som reningsverket tar på sig 
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idag. Mariehamns reningsverk renar 15 ton fosfor per år. Hälften av det som 

fiskodlingarna släpper ut. Det här kostar hushållen och skattebetalarna unge-

fär 5 miljoner per år att få bort 15 ton fosfor. Ändå tillåter vi fiskodlingarna 

att släppa ut 30 ton. Är det rimligt att vi tvingar de enskilda att betala via sin 

skattesedel och via räkning? Vi gör ändå ingenting åt det andra. Nej, jag tyck-

er inte det är rimligt. Vi måste göra någonting åt fiskodlingen. Jag är medve-

ten om att man inte kan göra det över en natt, inte över en månad och knap-

past på några år. Men på sikt måste vi göra någonting. Jag är beredd att med-

verka till att fiskodlingarna får långsiktiga avtal med motprestationer. Att de 

t.ex. minskar sitt utsläpp med fem procent per år. Man har efterlyst det även 

från fiskodlarna. Då får vi något konkret. Det är en viktig sak som vi måste 

göra. I annat fall måste vi helt enkelt säga att vi inte är beredda att satsa på 

att vi ska ha rent vatten. Vi måste vara så ärliga. Vi släpper ut dubbelt mera 

näringsämnen i våra vatten än Sverige och Finland. Vi jämför oss också med 

ryssarna och esterna och säger att de släpper ut mera. Det är totalt sett, men 

per person släpper de kanske en tiondel av vad vi släpper ut. Därför måste vi 

först komma ner själva, sedan kan vi internationellt vara med och jobba. Som 

man skriver här att vi ska samarbeta internationellt. Men hur kan vi kräva att 

de andra ska strypa ner, när vi släpper ut dubbelt mera? Var finns trovärdig-

heten? Det är klart de säger att vi ska halvera våra utsläpp först innan vi kan 

kräva att de ska minska. Så skulle jag också, så gör också de. Därför måste vi 

få ner det här. Sedan är det så här med fiskodlingen att antagligen är det på 

sikt en omöjlig verksamhet, tror jag. Åtminstone när man odlar lax på det sätt 

som man gör, vissa andra arter kanske går att odla, men i och med att det går 

åt 2,5 kilo fisk att odla 1 kilo lax. Mycket av den här fisken är fridlyst och hål-

ler på att ta slut i världshaven. Det tycker väl då en del att är okej. Att vi ska få 

laxen på bordet men fisken ta ska ta slut för islänningarna och Färöarnas in-

nevånare. Så är det, vi har alla sett i TV hur det är. Det är sanningen. Jag tror 

att vi måste hitta nya näringar som är mer hållbara för skärgårdskommuner-

na. Vi borde kanske satsa i rena pengar för att få igång en process att minska 

ner fiskodlingen och utveckla något annat i stället, som mera har framtiden 

för sig. Fiskodlingen har det inte, det vill jag påstå.  

Herr talman! Klimatförändringarna är betydligt svårare för oss. Vi måste 

vara med, men vi är helt i händerna på vad som händer i Köpenhamn och i de 

stora länderna. Om man kommer till att vi måste göra något åt klimatföränd-

ringarna, vilket man antagligen måste göra för att rädda jorden åt våra barn 

och barnbarn, så kommer det att krävas åtgärder. Vi kommer också att blir 

drabbade av det här. Här har vi ett problem med vår färjtrafik, både skär-

gårdstrafiken och den externa trafiken, som slukar stora mängder bränsle, 

som det inte finns teknik att rena i dag. Även här måste vi lite börja fundera 

om det finns andra kompletterande näringar ifall det skulle vara så att det 

skulle komma stora energiskatter på bränsle så att färjetrafiken kanske måste 

minskas av ekonomiska orsaker. Vad vet vi? Här är vi nog mera i händerna på 

yttre omständigheter. Vi kan göra en del själv, en del har man nämnt här i 

budgeten, det är ju förstås bara någon enstaka promille men det är på rätt 

väg. Antagligen blir vi drabbade den dagen det görs internationella förpliktel-

ser. 

Herr talman! Det här är jättestora åtaganden som vi har framför oss. Eko-

nomin är bara i början, vi ska veta det. Det ska implementeras. Det kan 

komma nya svackor. Världen har lånat upp tusentals miljarder idag för att 
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hålla i gång hjulen. Nu är de miljarderna snart slut. Snart ska hjulen börja 

snurra av sig självt. Då kommer det säkert att bli en liten svacka igen, antagli-

gen. 

Både ekonomin och miljön, hur ska vi klara upp det här, utan att man poli-

tiskt fegar ur, som jag brukar säga.  

För att vara dramatiskt, tror jag att vi efter nästa val borde ta en parlamen-

tarisk paus. Jag tror att vi måste bilda en samlingsregering efter nästa val. 

Annars kommer vi inte att klara upp det här. Det kommer inte att gå med re-

gering och en opposition att klara upp de ekonomiska och miljömässiga um-

bäranden som kommer att komma. Det tror jag skulle vara en lösning för oss. 

En sista sak, herr talman, som jag inte ens tänkte ta upp men som kom upp 

här före lunch, är det här med kortruttsplan som ltl Roger Jansson tog upp. 

Varje lagting vill tydligen göra upp sin egen plan. Förra lagtinget gjorde ju 

upp en kortruttsplan. Man skulle bygga en tunnel till Föglö. Man skulle dra 

Kökarstrafiken via Hastersboda. Man skulle förverkliga Bärö projektet. Man 

skulle bygga en bro över Embarsund. Man skulle planera en bro på Töftö. 

Man skulle bygga linfärja till Jurmo. Sedan fanns det vissa linjelösningar för 

Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö. Den planen finns. Det är bara att följa den. 

Jag tror nog lagtinget har mycket pengar att ge där innan den planen ens blev 

påbörjad. Jag tror inte vi behöver undgå beslut bara genom att försöka få till 

en plan till och på det sättet skjuta fram problemet. Det är ungefär som med 

miljön och ekonomin, radikala åtgärder och säg ja eller nej. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var ett ganska lustigt sammanträffande. I går kväll 

pratade jag med en person som sade att måste politik alltid vara så trå-

kigt, så stelt, så allvarlig och seriöst? Då satt jag tänkte på att det är ju 

tur att vi har ltl Runar Karlsson. Det tänkte jag på i början av hans anfö-

rande. 

När det gäller miljö så var det flera viktiga synpunkter som kom fram. 

Men vad jag menar är att han skämtade när han sade att det är tur att vi 

har centern. För, som så många har sagt, att skulle man ha strukturerat 

upp och tagit tag i de här frågorna under de goda åren när det fanns gott 

om arbetsplatser ute i det privata näringslivet, skulle man ha tagit tag i 

frågorna då, så skulle vi ha haft en helt annan situation än vad vi har nu. 

Det tror jag innerst inne att ltl Karlsson är medveten om. Det är därför 

jag menar att det är klart att man kan skämta och försöka dölja de miss-

tag som har gjorts. Inte är det ju riktigt seriöst, ltl Karlsson. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det var inget skämt att det var 160 miljoner på kontot, för 

två år sedan. Det är sanning, det. Det är ett konkret faktum. Det skäms 

jag inte för att jag har varit med och bidragit till. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi pratar om det som den här debatten och också fjolårets budget-

debatt har handlat om d.v.s. att man ska strukturera om landskapets 

verksamhet. Att man ska få den så effektiv som möjligt och att man ska 

få ner den i volym. Det borde man ha gjort under de goda tiderna. Nu är 

denna regering därtill nöd och tvungen. Det är klart att rörelseutrymmet 

är mera begränsat nu än om man hade relativt obegränsade ekonomiska 
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resurser som man de facto hade tidigare. Till och med de regeringar som 

ltl Karlsson satt i lyckades inte få slut på alla pengar, precis som han 

sade själv. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Nu är vi där igen. Ltl Anders Eriksson pratar om struktu-

rella förändringar. Vackra glosor, ja i och för sig, det håller jag med om. 

Men berätta vad är det? Det är ju det som landskapsregeringen har gjort 

nu. Man har gjort konkreta saker. Man har förändrat i konkreta ord här. 

Det är lätt att säga att man ska förändra och strukturera om. De orden 

borde inte få sägas här. Man borde vara lite mera konkret. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Välkommen Runar Karlsson till det parti som du egentli-

gen ideologiskt hör till. Först när det gäller den här trafikplanen från fö-

regående period så är det säkert ett gott underlag, man behöver inte 

göra hemskt mycket arbete till. Bara man sätter Föglö som anslutnings-

punkt för skärgårdstrafiken om man ska ha förutsättningar för det eko-

nomiska projektet tunnel. Den diskussionen kan vi säkert återkomma 

till. 

Runar Karlsson talar väl om det ekonomiska ansvaret framöver, där 

är vi helt överens. Centerns gruppanförande visade att vi skulle ha en 

budget i balans 2012, vilket vi inte har i landskapsregeringens budget-

förslag nu. Jag förstod att ltl Karlsson är inne på samma linje att det bör 

vara vårt mål. Då vill jag fråga: Hur konkret avser ltl Karlsson att vi ska 

klara av det, när den här budgeten visar ett underskott på 7,7 miljoner 

2012? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Till det sista, hur konkret ska man vara. Jag tror att för det för-

sta, måste vår offentliga välfärd sänkas något. Vi måste höja avgifter. Vi 

måste förstås värna om kärnverksamheterna såsom vård, skola och om-

sorg och skära i de andra. Det är, som sagt, den enda vägen. Ålänning-

arna måste lära sig att betala mer för servicen. Det måste vara mer avgift 

exempelvis på sjukvård. Jag tror man måste höja det men ändå ha hög-

kostnadsskydd, så att de svagaste får vård. Alla som är här i rummet har 

råd att betala bra mycket mera när vi går till läkare. De svaga har inte 

råd därför har vi högkostnadsskydd. Det finns många andra avgifter som 

man borde höja för att på det sättet få in mera pengar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är goda tankar ltl Karlsson har. Frågan är bara hur de 

ska implementeras i den här landskapsregeringen, som ltl Karlsson står 

bakom, för att vi ska nå det här resultatet 2012? 

En annan sak som ltl Karlsson tog upp är fiskodlingsuteslutningen 

från de miljömål som den förra landskapsregeringen förde till lagtinget 

för att fastställas. Där avser den nuvarande landskapsregeringen, att för 

fiskodlingen del, föreslå lättare regler än de som då infördes. Vi delar 

helt uppfattningen om den här successiva neddragningen om tio procent 
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per år när det gäller fosfor. Det är bra och vi har för vår del skrivit mo-

tion nr 19 som vi vill att finansutskottet tar ställning till i det här sam-

manhanget. Jag antar att ltl Karlsson är av samma uppfattning som vi 

framför i den motionen, när det gäller frågan om fiskodlingar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag, jag har läst den motionen. Jag har den faktiskt fram-

för mig. Jag sympatiserar mycket med den. Det finns vissa formulering-

ar som kanske inte riktigt skulle fungera i praktiken. Jag sympatiserar 

med den. Jag var ju själv med och tog fram det förra miljöhandlingspro-

grammet som var mycket, mycket starkt och konkret och som nu inte 

finns lika mycket med mera. Det bekymrar mig som gärna värnar om 

miljön. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag vill gärna fortsätta på samma tema. Jag tycker ltl 

Runar Karlsson lyfter två av de viktigaste politikområdena just nu, både 

ekonomi och miljö. 

Just det här handlingsprogrammet, som tidigare talare nämnde, det 

drev vi fram i enighet i den förra regeringen. Det var till och med så att 

ledamöterna Karlsson, Nordlund och Lundberg var beredda att avgå ur 

regeringen om inte det här handlingsprogrammet godkändes. Det var 

mycket kurage i detta. Men sedan blev det ju tyvärr, precis så som vi 

hade varit rädda för, att det begravdes här i lagtinget av ert eget parti 

och även av liberalerna. Här blev det sedan och väldigt lite blev det gjort. 

Nu undrar jag vad som hindrar ltl Runar Karlsson, i sitt fortsatta arbete, 

att förverkliga de här målen? Är det fortfarande så att det brister med 

stödet för de här frågorna, som Runar lyfte fram, i det egna partiet? Eller 

har de legat hos regeringspartnern? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är svårt att säga exakt var det brister. Det är klart att 

det finns olika åsikter i mitt parti, liksom i alla andra partier, om det här. 

Det är ju lite samma sak som med budgeten. Det är ganska lätt att göra 

upp, men sedan när det ska förverkligas i verkligheten så blir det alltid 

svårare förstås. Återigen, såsom jag har hävdat, vi måste vara ärliga. Vill 

vi medverka till ett renare Östersjön så måste vi göra vissa umbäranden. 

Det här är ett. Jag har säkert inte haft tillräckligt med stöd för att kunna 

driva det här mera vidare, om man säger så. Jag tror att miljöhandlings-

programmet gjorde viss nytta och det betydde något för miljön, det blev 

mer fokus och det har gjorts mera. Men det har inte gjort så stor nytta 

som jag trodde att det skulle bli. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker det skulle vara bra om man kom till klarhet med var hindren 

ligger. Jag tror det är många här i lagtinget som stöder ltl Runar Karls-

son i de här strävandena. Det vore skäl att fortsätta det här arbetet i pre-

cis den riktning som det här miljöhandlingsprogrammet angav 2006. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Vi kämpar vidare. Vi hoppas att det finns en bred majoritet en 

dag för att försöka förändra vårt levnadssätt och det vi släpper ut. Den 

här generationen kan säkert överleva det här men vi har generationer 

under oss som gärna vill simma i rent vatten. Jag vill inte vara den som 

har suttit i lagtinget och man säger sedan åt mig att varför gjorde du 

ingenting? Jag vill göra någonting för att vi ska få ett rent hav för fram-

tida generationer att simma och fiska i. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Runar Karlsson och jag har en samsyn när det gäller 

miljöfrågor. Det vattenåtgärdsprogram som ska fastslås är väldigt kon-

kret. Det finns vetenskapliga mätningar hur vattenmiljön är på Åland. 

Det på det viset att det är ett direktiv, vi är tvungna att göra vattnet re-

nare. Det är ålagt av EU att göra vårt vatten renare. Vattenåtgärdspro-

grammet är också en inriktning mot halvering av samtliga utsläpp för 

Åland. Det får vi också komma ihåg, trots att det var ett väldigt ambi-

tiöst miljöhandlingsprogram, så har utsläppen inte minskat. Utsläppen 

har snarare ökat under de här åren. Man frågar sig varför man inte tog 

en strängare fiskodlingsförordning under förra landskapsregeringens 

tid? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, varför gjorde man inte det? Antagligen fanns det ingen 

majoritet för att göra det. Så är det i politiken. Det måste finnas en ma-

joritet för att man ska åstadkomma någonting. Jag vet att minister Ka-

trin Sjögren och jag har samma syn i det här. Jag tror att både minister 

Sjögren och jag är lika otåliga varför det görs för lite. Vi får tillsammans 

kämpa på och försöka driva det här och göra det vi säjer vid varje val, 

och inte bara glömma bort det däremellan. 

LandskapsregeringsledamotenKatrin Sjögren, replik 

Herr talman! Miljöbyrån kommer att vara en aktiv part i öppnandet av 

fiskodlingsförordningen igen. Där ska vi titta över tillstånden för fiskod-

lingarna, vad vi behöver göra för lagstiftningsåtgärder t.ex. med tillstån-

dens längd och med bästa tillgängliga teknik och konkret målsättning 

när det gäller krav på utsläpp. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ett sätt som jag tror att skulle vara bra för att kunna behål-

la fiskodlingens värde är att sluta köra bort fisk som bulkvara. I dag od-

lar man det mesta av fisken som bulkvara, så kör man bort den och fis-

ken förädlas på annat håll. Egentligen tar vi hand om nedsmutsningen 

och de andra tar hand om pengarna. Det är ungefär som med chipsen 

och potatisodlingen. Potatisodlarna fick väl hyfsat ställt men de kanske 

aldrig riktigt blev rika på potatisodlingen. Aktieägarna i chipsen blev 

rika. Samma sak är det här. De som är med i förädlingssteget, det är de 

som gör pengar. Skulle man kunna förädla fisken i skärgården så skulle 
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man garanterat kunna göra mycket pengar och ha mycket mindre ut-

släpp, dessutom mera arbetsplatser för skärgården. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag ser också fram emot varje gång Runar Karlsson äntrar 

talarstolen. Jag hoppas få se honom flera gånger här uppe för det blir 

alltid lite roligare att jobba då. Jag delar synen att vi kanske måste ha 

samregering. Det kommer jag att komma till i mitt anförande om par-

lamentarismen. Jag tror inte heller att det är riktigt hållbart längre på 

Åland.  

Det som jag inte delar är den här jakten på fiskodling som ltl Runar 

Karlsson har ägnat sig åt en ganska stor del. Det finns flera sidor på det 

myntet. Ledamöterna från centern har sagt att jordbruksnäringen kän-

ner sig jagad. Men jag tror att fiskodlingen också känner sig ganska ja-

gad. Det finns ju några fakta. EU har insett att vi få måste ha mera fisk-

odling för det behövs mera mat och mera fisk på tallrikarna. Vi kan inte 

sätta hårdare begränsningar på fiskodlingarna på Åland, vilket gör att de 

då flyttar till exempelvis Sverige. Vad har vi gjort för miljönytta i Öster-

sjön då? Det här är något som vi inte på Åland kan öppna en förordning 

och göra det strängare för våra fiskodlare och sen… jag återkommer. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Nej, jag är medveten om att just den biten är komplex. Det 

som man skriver är att vi ska vara med i internationellt samarbete. Hur 

kan man sätta sig ner med Östersjöländerna idag och säga att nu ska det 

skäras ner, när vi säkert släpper ut tio gånger mer än vissa Baltländer. 

Visst finns det problem. Just det här med fiskodlingarna specifikt, inte 

är det själva fiskodlarna som jag går åt utan det är politikerna. Det är 

därför jag står här. Inte är det fiskodlarna som sitter framför mig, det är 

politiker. Skulle jag vara arg på fiskodlarna skulle jag ringa och skälla på 

dem förstås. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Grejen är den att politikerna ska ge förutsättningarna. Den 

förutsättning ltl Karlsson vill ge, det är att hitta andra näringar för män-

niskor i skärgården att bedriva näring. Signalen är att fiskodlingarna ska 

stängas fast för de så skitiga. Vi måste leda exemplet i Europa och visa 

hur rent det kan bli om vi stänger fast fiskodlingarna. Eftersom fiskod-

lingarna i Europa ska öka, resulterar det bara att de kommer att flytta 

till andra ställen. Det viktiga är att sätta energin på att få ner utsläppen 

men också visa att det här är någonting som verkligen är en framtids-

näring. Folk behöver fisk, fisken fiskas ut i de stora oceanerna, snart 

finns det inte vild fisk att få tag på. Enda sättet för människor att äta fisk 

kanske framöver är att man äter odlad fisk. Det är ingenting som jag hel-

ler förespråkar, men det är ett faktum och människor behöver äta mer 

fisk. Men den politik som ltl Karlsson nu framför är att man ska gå med 
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ett gott exempel och ställa fast alla fiskodlingar och visa resten av Euro-

pa, norden och välden att Åland tar ansvar.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag tänker precis tvärtom av det ltl Karlström säger. Han säger 

att vi måste odla fisk för att få frisk. Det är ju tvärtom. Det är det som är 

problematiken med laxodlingen. Man matar laxen med 2,5 kilo delvis 

fridlyst fisk för att få 1 kilo fisk. Det är ju hur idiotiskt som helst egentli-

gen. Det går åt 2,5 halvt kilo fisk till att få 1 kilo odlad lax. Så kan vi inte 

hålla på. Snart finns det inte mat åt laxarna mera, då svälter de ihjäl, då 

har vi ingenting att äta. Man måste ändra det här, delvis måste man hit-

ta på nya arter. Man måste få sådana arter som äter växtbaserad föda så 

att man inte får in mera näring i Östersjön osv. Då är det okej. Vi måste 

inse att dagens laxodling är förödande även för skärgårdskommunerna 

att fortsätta med, i och med att man också delvis baserar sin ekonomi på 

det här. Det kommer inte att kunna fortsätta. Det kommer inte ens att 

finnas mat åt dem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ltl Runar Karlsson inledde med att säga att han stöder land-

skapsregeringens förslag till budget. Senare i sitt anförande talade han 

sig varm för en stränggering av fiskodlarnas verksamhetsförutsättning-

ar. Jag har uppfattat att landskapsregeringen har talat i motsatt rikt-

ning, att man inte ska ställa så hårda krav som tidigare dokument har 

angivet. Är det här nu ltl Runar Karlssons åsikt? Är den representativ för 

hela landskapsregeringspartierna? Eller är det endast för centern? Eller 

är det för någon del av centern? Eller är det Runar Karlssons ytterst pri-

vata åsikt? I så fall hur rimmar den med landskapsregeringspartiernas 

linje när det gäller näringspolitiken? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! När man står här uppe så talar man delvis för partiet men ock-

så för sig själv förstås, det är ju så. Jag har min åsikt i framför allt miljö-

frågan, som säkert inte delas av alla i partiet. Det är jag medveten om. 

Jag gick till val på den frågan. Då är det min skyldighet att föra den frå-

gan vidare. Det kommer jag att fortsätta göra. Det hoppas jag att respek-

teras. Det är bara att gå in i lagtingsordningen och läsa hur man ska bete 

sig, brukar ltl Danne Sundman säga. Jag kommer att fortsätta med det, 

åtminstone nästan två år till. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Ja, jag respekterar att man följer lagtingsordningen. Det är bara det att 

om vi nu, i det parlamentariska systemet ska försöka få fram någon form 

av näringspolitisk linje, så blir det väldigt spretigt, för att använda mig 

av lantrådets eget uttryck. På vilket sätt ska vi få fram den enhetliga lin-

jen? Vad är det egentligen som gäller när de olika ledamöterna och de 

olika partierna pratar lite hit och dit? Det här med samlingsregering för-

står jag att man tar upp ifrån ltl Runar Karlssons sida. Vilket helt rim-

mar i linje med vad vi ifrån obunden samlings sida ser behov av idag för 
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att komma fram i viktiga frågor. Kanske ltl Runar Karlsson behöver 

komma tillbaka till det parti där hans politiska bana började? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Tack för inbjudan! Det är klart att det här visar på svårigheterna med 

nuvarande parlamentariska system, när det blir för svårt ekonomiskt 

och för svårt att miljömässigt. Nu måste det till stora umbäranden. Det 

finns också andra stora saker som vi borde diskutera här, som jag inte 

har tid att ta upp nu som säkert skulle väcka ännu mera debatt, som vi 

måste börja fundera på. Jag tror vi har stora utmaningar framför oss. Vi 

måste kunna ha visioner och åsikter. En del kanske inte blir förverkliga-

de men förhoppningsvis det mesta. Som sagt, tack för inbjudan! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ltl Runar Karlsson säger att fiskodlingen i skärgården 

måste läggas ner. Själv är jag inte riktigt lika radikal. I slutet av min när-

ingsministerperiod satte vi igång ett projekt som gick ut på att man skul-

le omstrukturera fiskodlingen från havsbaserade till landbaserade. Det 

här fick man kritik för. Jag var tillsammans med näringen ner till Dan-

mark och besökte deras fiskodlarnäring. Där nyinvesterade man i land-

baserade odlingar där man hade uppföljning av näringsläckaget. Det vi-

sade sig att de odlingar som klarade sig bäst släppte ut 0,3 gram fosfor 

per odlad fisk jämfört med 6 gram här, vilket betyder att man släpper ut 

5 procent av vad vi släpper ut per odlad kilo fisk. Tyvärr vet jag inte men 

det kanske ltl Karlsson vet, som medlem av kommande regering, varför 

man lade ner det här projektet? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! De senaste kan jag tyvärr inte svara på. Jag har inte kate-

goriskt sagt att fiskodlingarna ska läggas ner. Det är av miljöskäl som jag 

vill att de inte ska finnas kvar. Finns det sådana här lösningar, som ltl 

Jörgen Strand framgångsrikt jobbade för när han var näringsminister, 

är jag absolut den första som undertecknar det. Det är inte frågan om 

det. Vi måste hitta just sådana saker. Vi kanske måste förädla allt hem-

ma så att värdet blir detsamma. Om inte det är möjligt så måste vi hitta 

andra ben att stå på så att värdet blir detsamma. Jag har inte kategoriskt 

sagt så, utan det är av miljömässiga skäl. Hittar man metoder som man 

minskar är det bra. Det är som sagt orimligt att vi har fiskodlingarna 

som släpper ut 71 procent av den fosforn på Åland, landbaserade. Vad är 

det då för vits att hålla på med de andra 29 procenten om det får fortsät-

ta. Menar vi allvar med rent vatten så måste vi göra någonting. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Miljömålen är vi helt överens om. Vi tog det tillsammans i 

landskapsregeringen. Min åsikt är att ändrar man på miljömålen så 

finns det ingen morot heller för näringen att omstrukturera sig. I Dan-

mark tog man till vara strukturprogrammet för fiske och gav 30 procen-

tiga stöd till omstrukturering av landbaserad näring. Det var mitt mål 

också. Med nuvarande landskapsregering ändrade i strukturprogram-
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met för fiske och gav det här till sälskadebidrag, vilket inte överhuvudta-

get bidrar till något nyvärde och tillväxt inom fiskerinäringen, inte heller 

förädlingsnäringen. Jag anser att man tog ett steg bakåt när det gäller 

miljömålen och också när det gäller utvecklingsinsatser. Som ltl Runar 

Karlsson tog upp så jobbade vi dessutom för greenfish konceptet där 

man strukturerade om till växtätande arter. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Precis som jag sade i mitt anförande så är jag för min del 

beredd att äska pengar för att omstrukturera den här verksamheten och 

komplettera med någon annat så att skärgårdskommunerna har hyfsade 

möjligheter att överleva av den här orsaken åtminstone. Det tycker jag. 

Det är så man borde göra i så fall. Tyvärr har vi inte kommit så långt i 

den här frågan ännu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Karlsson, tidigare också trafikminister, nämnde 

den här planen sist i sitt anförande. Det är så med planer att vartefter ti-

den går kommer det nya saker som man kanske vill beakta. Det betyder 

att man behöver revidera dem. Planen som finns är säkert ett bra under-

lag att arbeta ifrån. Som det har varit, under den senaste tiden, så har 

huvudvägarna byggts ut rätt mycket på trafikavdelningen. Det har gyn-

nat en den del av befolkningen som har fått bättre kommunikationer. 

Vad jag saknar är tankarna på satsningarna när det gäller kortrutten och 

den trafiken. Vad är tankarna på tunneln? Nu har den gått i stå, alla vet 

vi orsakerna till det. Vi måste på något vis komma vidare för att göra in-

vesteringar som tar bort driftskostnader för att undvika framtida bud-

getslitage och som kan komma andra medborgare till nytta. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Om vi ska tala om gamla tider så försökte vi bygga ett op-

timalt kortruttskoncept för skärgården. Tunneln är det optimala och se-

dan ett färjfäste på Hastersboda. Det fick vi t.o.m. 1, 5 miljoner för, vi får 

väl se vad det blir med det. För min del var jag nöjd med det. Jag vet att 

man håller på att göra upp en vägplan när det gäller Åva-Jurmo koncep-

tet, det finns ju med. Bärö finns med, där håller man på att göra en mil-

jökonsekvensbedömning. Man har gjort en förstudie för bro över Präs-

tösund. Allt det här åstadkom man nog. Det är så med detta att det är en 

byråkratikvarn som ska malas ned. Det ska vara miljötillstånd, vägpla-

ner och sedan ska det äskas pengar. Jag märker att tendensen är att när 

det börjar konkretiseras då börjar man ropa efter planer. Då klarar man 

sig igen ett par år. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Ja, ltl Karlsson, men det är så att det egentligen går 

för sakta. Tålamodet börjar nog svikta. Det här med utbyggnaden av 

kortrutten har rullat på i 30 år. Egentligen har vi bara kommit korta steg 

ännu.  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller med om det. Jag tycker att mycket har gjorts. 

Nu vill man sacka ännu mera och göra en ny plan, som redan är gjord. 

Så är det i politiken.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Debatten hittills, i frågan om landskapsregeringens näringspolitiska 

linje, tycker jag har givit sken av det som nuvarande trafikminister Thörnroos 

inledde ett anförande med härom året. Hon sade att "vi är helt eniga om att vi 

är helt oeniga". Jag tycker det här lite har präglats av det citatet. Det kom 

med all sin tydlighet fram när lantrådet idag inledde debatten med att recen-

sera och kritisera oppositionens inlägg i debatten. Men tyvärr så blottade hon 

också sin okunskap om landskapsregeringens roll i näringspolitiskt samman-

hang. 

Jag sade i går, när jag anförde gruppens syn på näringspolitiken, jag citerar 

mig själv "att vi skulle även ha velat se att näringspolitiken fått ett samlat 

grepp, vad är det vi ska satsa på, på Åland? Är det grön turism? Är det på 

tjänsteföretag? Är det på innovativa IT företag? Vad vill regeringen egentli-

gen?"  

Regeringens roll i det här sammanhanget är att visa vägen. Det är att ge 

ramar och förutsättningar för näringslivet genom lagstiftning. Vi måste be-

stämma oss vad beträffar koldioxidutsläpp, fosforutsläpp och kväveutsläpp. 

Vilken bidragspolitik ska vi ha på Åland? Mycket i den här debatten har 

rört sig om jordbrukspolitik och bidragen till den samma. Utbildningspoliti-

ken, vad vill vi? Vad är det för kompetens vi behöver på Åland? Vilken kom-

petens ser vi att det finns en bristvara på framdeles i vårt samhälle? Vad ska 

vi satsa på? Är det sjöfart, är det IT? Vad är det vi vill?  

Hur är Ålands roll på den internationella arenan? Ska vi vara med där eller 

ska vi inte vara det? Det behöver också finnas förutsättningar för att kunna 

spela i den divisionen.  

När man har bestämt sig för det, bästa landskapsregering, då genomsyrar 

det alla områden och alla verksamheter i budgeten. Det är det som jag saknar. 

Vad vill regeringen egentligen? 

Minister Sjögren säger på ett berömvärt sätt att man ska ha en grön ö i det 

blå havet. Det tycker jag är jättebra att ha som vision. Men tyvärr, så blir det 

tydligen ingenting av det, eftersom det finns en stor grupp inom landskapsre-

geringspartierna som inte är beredda att satsa på det. Där har vi ledamöterna 

Slotte, Salmén, Lindström, Englund för att nämna några som kanske inte 

stöder det. Åtminstone har man inte gett uttryck för det här i salen. Därför 

tycker jag det är angeläget att man från landskapsregeringens sida faktiskt 

kan presentera och säga vilken som är den gemensamma sammanhållna när-

ingspolitiska linje, för att ge signaler ut i samhället vart vi är på väg. Jag hop-

pas ni alla har förstått vad jag menar nu. 

En annan sak är att ge förutsättningar, att ge ramar, att ha förordningar 

och lagstiftning, det är viktigt för företagen. För företagen kan inte göra så-

som landskapsregeringen nu tydligen är beredd att göra, att man genom ett 

plenumbeslut ändrar förordningen så att asfalthögarna kan ligga kvar i Lem-
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land. Det kan inte Ab Rafael göra. Det kan ingen annan göra. Man får lov att 

ta dem därifrån. Man kan inte ändra en förordning. Det här är inte god när-

ingspolitik. 

Jag har två motioner som jag i samma sammanhang önskar här att presen-

tera. Det är två motioner som har med näringspolitik att göra. Den ena hand-

lar om utbildningsområdet. Vi från obundnas sida önskar att man ska 

komplettera motiveringarna under Högskolan på Åland med följande me-

ning: "I målet för högskolan ingår att utvärdera dagens sjöfartsutbildning och 

anpassa den till branschens behov." Det här är en övergripande uppfattning 

som man har inom branschens företrädare. Att dagens utbildning inte mot-

svarar branschens behov. Utbildningen är på för hög nivå, särskilt vad beträf-

far ingenjörsutbildningarna. Idag finns det inte killar, för det är oftast killar, 

som vill ta på sig en smutsigt halare och gå ner och få lite olja under naglarna. 

Man vill sitta vid ett skrivbord och administrera. Det här har branschfolk be-

rättat, det här är ingenting som är taget ur luften. Det här behöver man se 

över för att anpassa det till branschens behov. Någonting säger det ju när det 

mest är det utomåländsk personal som jobbar i maskinrummen idag. Någon-

ting borde det säga om att den är på fel nivå. 

Den andra motionen, som jag tycker att är faktiskt riktigt bra, som jag und-

rar om ni har möjlighet att ens säga något emot för jag tycker den är så fruk-

tansvärt bra. Det är motion nr 66 och det gäller en komplettering under mo-

tiveringarna 47.30 under arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. 

Det skulle lyda så här: " Myndigheten utarbetar i brådskande ordning en mo-

dell för att betala företagsarbetsgivaravgifter för nyanställd ungdom som är 

anmäld arbetslös". 

Det här skulle vara ett koncept för småföretag. Om alla små företag på 

Åland skulle ha möjlighet att anställa en enda person till så skulle det utgöra 

cirka 2 200 personer och nya arbetsplatser, som jag sade även igår. Skulle de 

här företagen ha sin nödvändiga expansionsmöjlighet tryggad på det här sät-

tet så skulle det bli en win-win situation. Företagen får en möjlighet att ex-

pandera och ungdomen, som går arbetslös, har en möjlighet att komma in i 

arbetslivet och på det sättet få, den uppvärderade idag kanske, arbetslivserfa-

renheten. I dag frågar man, när man anställer, om man har någon arbetslivs-

erfarenhet. Nej, tyvärr jag har varit arbetslös nu. Då skulle man få arbetslivs-

erfarenhet med hjälp utav oss. Det här tycker jag skulle vara en jättebra sak 

att möjliggöra. Ni vet också att den här möjligheten finns för företag i skär-

gården att få slippa betala sociala avgifter. På samma sätt skulle man kunna 

får det här generellt inom olika företag, där man anställer en arbetslös ung-

dom. 

Nu kan man ju förstås tänka sig om det här även ska gälla om man anstäl-

ler en person på sommaren. Det är därför jag också har skrivit i den här mo-

tionen att man måste vara anmäld arbetslös. Det gäller alltså inte dem som 

sommarjobbar. De kommer att söka jobb på helt sedvanligt sätt. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Begreppet en grön ö i ett blått hav, det finns sådana som 

tycker det låter flummigt. Det finns sådana som kanske inte riktigt för-

står vilket arbete som ligger bakom det. Det är bara att öppet erkänna 

att inte heller i majoriteten finns det ett fullständigt stöd för det arbetet 

som det offentliga och landskapsregeringen har gjort tillsammans under 
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ett år med stiftelsen AICIS för att driva det här projektet vidare. Jag tror 

själv personligen väldigt mycket på det här samarbetet med näringslivet. 

Det finns naturliga förutsättningar för att skapa den här situationen. Det 

finns ett ärligt intresse ute hos näringslivets representanter och också 

hos landskapsregeringen att förverkliga det här. I min näringspolitiska 

värld, om jag skulle få bedöma och tro på vilken näringsgren som vi 

kommer att ha framöver, så kommer det att ligga omkring det miljötek-

niska. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag lyckönskar minister Perämaa i hans strävan till att få det i 

den här riktningen. Jag hoppas verkligen att han också får fler partier 

med sig på det här tåget. Jag tror också nämligen på den här idén. Men 

det är väldigt viktigt att man tydligt kan ge ut de här signalerna, vad är 

det som kommer att vara de tongivande på Åland? Vilka lagstiftnings-

förändringar och vilka förutsättningar kommer min verksamhet att läg-

gas under? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag håller med om det sistnämnda. Min replikväxling var 

mera åt det visionära för att ha åsikt om vad som kommer framöver. 

Förutom att vi samarbetar med AICIS och näringslivet om att skapa 

en situation för en grön ö i blått hav så har landskapsregeringen positio-

nerat sig, att tillsammans med rederinäringen, vara med i ett EU-projekt 

inom ramen för Östersjöstrategin, det så kallade till clean shipping pro-

jektet, där Danmark kommer att ta den ledande rollen. Det finns oerhört 

mycket att göra på det här området kopplat till de traditionella närings-

grenarna också, såsom sjöfart, industri och jordbruk. Om vi sköter våra 

kort på ett bra sätt i de här frågorna, så kommer vi att ha en stark när-

ingsgren där. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag vill än en gång igen ge mitt stöd för de visioner som finns. Om det 

nu sedan är minister Perämaas ytterst privata eller om det är liberaler-

nas åsikter. Men jag hoppas i alla fall att man får en betydande majoritet 

bakom det här tänkandet så att man kan gå framåt med full fart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller den framtida sjöfartsutbildningen så är den 

på väg att anpassas efter den riktningen som också näringen efterfrågat. 

Vid all utbildning är det väldigt viktigt att man har en god kommunika-

tion med näringslivet och att man också tar impulser ifrån vad som är 

nödvändigt och vad som är mindre nödvändigt inom vår utbildning. Den 

här framtida sjöfartsutbildningen berör inte bara högskolan. Det berör 

också i allra högsta grad gymnasialstadieutbildningen inom sjöfarten. Vi 

har på gång ett projekt, vi har påbörjat en affärsplan för ett bolag som 

ska samordna alla stödfunktioner för sjöfartsutbildningen. Nästa steg är 

att själva utbildningen ska in i den här verksamheten, vilket jag alldeles 

kort nämnde i mitt anförande i går, och som jag ber att få återkomma till 
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i början av nästa år. Det handlar om att anpassa utbildningen fullt ut till 

det vad STCW kräver och kanske dela upp utbildningen i tre nivåer i 

stället för dagens två. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det är helt rätt som vicelantrådet säger att det här involve-

rar inte endast högskolan, utan det är också på gymnasialstadiet. Man 

behöver få ett helhetsgrepp. Det skulle vara väldigt intressant att höra 

när man kan se att det kommer att ske en förändring inom den här ut-

bildningsbiten? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi kommer att jobba med upplägget under 2010. Bolaget 

ska bilda 2011. Periodiseringssystemet, som ska involvera både gymna-

sialstadiet och högskolan, måste också vara klart för att det här ska kun-

na förverkligas i de tre nivåer som vi eftersträvar. Målet är att det ska 

starta läsåret 2011. Om vi klarar av det är för tidigt att säga ännu, men 

det är vårt mål.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag tycker den här fokuseringen på näringspolitiken är in-

tressant som vtm Lindholm fokuserar på. Jag måste erkänna att jag har 

svårt att orientera mig vad riktigt syftet är? Nu ska jag säga som jag upp-

fattar det här inlägget från vtm Lindholm. Det ska vara frågan om en 

näringspolitik som innebär en politisk styrning av näringslivet. Och kan-

ske till och med göra ingrepp i företag och anvisa företagen hur de ska 

jobba och vad de ska jobba med. På något sätt får jag en påminnelse om 

ett system som har gått ut, nämligen planekonomin som fanns i vårt öst-

ra grannland. För mig är det så att vi lever i en EU miljö där de fyra fri-

heterna är det som ska styra näringslivet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att det var Stenmark som någon gång blev tillfrågad 

och sade till rapporten "det är inte lätt ti förklara för en som int´ be-

grip". Det är lite samma känsla jag får, fast jag förklarar tre gånger, tror 

jag, så går det inte in hos Sjölund det här. Det är absolut inte frågan om 

att man ska gå in i några verksamheter. Men man måste skapa verk-

samhetsförutsättningar. Man måste ge tydliga ramar. Man måste vara 

säker på vad man lagstiftar om. Man måste kunna ge anvisningar. Det är 

absolut inte Sovjet jag pratar om. Det är frågan om att man måste kunna 

skapa ett näringsliv som ger oss förutsättningar att vi fortsättningsvis 

kan ha en god service, skola, vård och omsorg. Vi lever inte genom att 

hugga ved åt varandra. 
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Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag blir ännu mera konfunderad eftersom vtm Lindholm 

säger att vi ska skapa förutsättningar för företagen att verka tydligen på 

något visst sätt som vi ska styra politiskt. Jag får inte riktigt det här in i 

min skalle. Antingen är det så att jag inte begriper någonting alls eller 

också så förklarar vtm Lindholm synnerligen dunkelt. 

Sedan en liten sak till, nämligen frågan om när vtm Lindholm gick in 

för att det tydligen inte var riktigt bra det här med att vi har utländsk ar-

betskraft och som jobbar och syns o.s.v. Jag ser det precis tvärtom. Vi är 

beroende av en inflyttning. Vi behöver ha utländsk arbetskraft där vår 

egen arbetskraft inte räcker till. Det är bara positivt med inflyttning till 

Åland. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Överhuvudtaget har jag inte nämnt några inflyttade i mitt tal. 

Jag vet inte varifrån man har hört det. Det är helt klart att man i den 

lagstiftande församlingen, där vi nu befinner oss, måste ge förutsätt-

ningar. Det är vi som stiftar lagar, det är vi som sätter gränser och det är 

vi som skapar förutsättningar genom näringsrätten och jordförvärvsrät-

ten. Jag kan inte förstå att det här ska vara så svårt att förstå, att det är 

vi som ger förutsättningarna. Det är vi som sätter utsläppsrätter när det 

gäller koldioxid, fosfor och kväve. Det är vi som talar om bidragspoliti-

ken. Öppna den röda boken och läs den ltl Folke Sjölund! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Det har varit bra nu, i de replikväxlingar som har varit, att 

vi har fått ett förtydligande av vad vtm Lindholm menade med uttalan-

det kring vad näringspolitiken ska gå ut på. Jag blev också bekymrad när 

jag först hörde uttalandet kring det hela. Vi har i alla fall flera fram-

gångsrika företag där initiativet kommer från näringen själv. Det är, vad 

jag förstår, utgående från de uttalande som vtm Lindholm gjort det som 

hon också egentligen menar. Där har vi en samsyn.  

Sedan fick jag äran att vara med i en skara som tydligen inte, enligt 

vtm Lindholms uppfattning, vill verka för miljöfrågorna. Det motsätter 

jag mig starkt. För det har jag gjort under all min tid, även som tjänste-

man. Där måste man ju se vad näringen och marknaden har för behov. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det var bra att ltl Lindström gled in på det. Det är väldigt posi-

tivt om det är så att ltl Lindström nu är inne för en grön ö. Att vi är över-

ens, ltl Lindström och jag, att vi ska gå över till ett ekologiskt jordbruk 

på Åland. Den uppfattningen har jag inte haft tidigare att ltl Lindström 

har haft. Att skapa förutsättningar för just den branschen är ju att vi gör, 

ifrån de olika enheter vi har, beställningar på just den varan. 
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Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Nej, där är vi inte överens. Ekologiskt jordbruk tycker jag 

är bra. Men att vi enbart skulle ha ekologiskt jordbruk tycker jag inte är 

rätt väg. Det säger inte marknadskrafterna heller. Den som har varit 

med lite längre i de här frågorna vet att det går helt enkelt inte åt så 

mycket ekologiska produkter som vi har producerat under årens lopp. 

Däremot att man jobbar för miljön, det är det som var min poäng. Att 

man sedan då ska styra det på det sättet att man måste beställa till våra 

enheter just ekologiska produkter, det tycker jag också är fel. Det sned-

vrider konkurrensen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Nu kom det då återigen fram det här, att å ena sidan men å 

andra sidan. Jag skulle gärna vilja höra hur man skulle komma fram till 

den här gröna ön på det sätt som man nu förfar inom jordbruket. Är det 

rätt väg att gå för att då komma fram till den gröna ön? Åtminstone i 

min värld, skulle det vara viktigt att man också inledningsvis tittar på 

förutsättningarna för att Åland skulle ha ekologisk odling. Och att också 

öppna upp marknaden utåt. Att man skulle göra en analys av det, inte 

ens det har man varit beredd ifrån landskapsregeringens sida att göra. 

Det kunde man ju gå med på och se om det åtminstone finns förutsätt-

ningar för det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det låter först och främst som ett nytt gruppanförande av 

vtm Lindholm när det gäller avsaknaden av näringsliv på Åland. Vi mås-

te skapa ett nytt näringsliv, vi har ju tydligen inget. Jag tycker vi har ett 

jättebra och väldigt framgångsrik näringsliv. 

Orsaken till varför jag begärde ordet är finansmotion nr 66, där man 

vill ålägga AMS att vi ska ta en modell för att betala arbetsgivaravgifter 

för nyanställd ungdom. Visst finns det en tanke och har funnits en tanke 

även i regeringen i den här frågan. Det finns modeller för vissa saker för 

det här. Men det är en lagstiftningsåtgärd i så fall som vi ska göra. An-

nars måste vi använda den modell som vi har använt hittills för SSA av-

gifterna i skärgården d.v.s. vi måste bevilja företagen ett bidrag. Då blir 

det direkt ur landskapets kassa. I riket har man en ny modell för det här 

där man får göra det här avdraget direkt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag har överhuvudtaget inte nämnt att det skulle finnas en av-

saknad av näringsliv på Åland. Det jag har kritiserat är den näringspoli-

tiska linjen och visionerna. Det finns en del, tror jag, i landskapsreger-

ingen som har det, men kanske inte samtliga. 

När det gäller finansmotion nr 66 har vi tänkt oss att man skulle kun-

na göra en transferering mellan det som man nu betalar ut till kommu-

nerna i utkomststöd, vilket den här gruppen av ungdomar kommer att 



  

270 

sortera under om det är så att man inte får ett arbete. De landskapsan-

delarna skulle i stället kvittas till att sätta pengarna på det här. Man be-

höver hitta en modell för det här. Den modellen har inte jag recept på 

idag. Men finns det ju personal inom landskapsregeringen som kan ta 

fram det här. Man måste gå från tanke till handling nu. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är mycket som handlar om från tanke till handling. 

Det är mycket som man tänker. Det här är en åtgärd som kan göras på 

olika sätt. Utkomststödet för ungdomar, som betalas via kommunerna, 

är inte särskilt hög. Ska man komma emot med det som står här med 

arbetsgivaravgifterna, då förmodar jag att det är hela arbetsgivaravgif-

ten inklusive den skatt som de anställda ska betala som ska återbetalas 

till arbetsgivaren. Då tror jag vi talar om andra nivåer. Sedan har vi ock-

så behov av behovsprövning i för hur vi ska få till den här. Jag ser nog 

främst att det skulle vara en lagstiftningsåtgärd som möjliggör det här 

såväl på Åland som i riket. 

Sedan saknar jag faktiskt en presentation av finansmotion nr 27 som 

handlar om jakt. Motionen har vtm Gun-Mari Lindholm som första un-

dertecknare. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Den kommer att komma. Det kommer mera. Jag har flera motioner, jag 

har åtminstone fyra till som jag kommer att presentera. Vi har hela 

morgondagen och natten på oss. Det kommer nog att komma minister 

Mattsson. 

Det här är vår vision, finansmotion nr 66. Hur man sedan löser det 

administrativt är upp till den som är satt att göra det. Jag tycker vi ska 

fokusera oss på att se på den här möjligheten. Det är det som är det vik-

tigaste. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! När det gäller finansmotion nr 66 är det klart att den 

innehåller del bra saker. Jag blir ändå lite frågande vad det är man av-

ser. Är det socialskyddsavgifter eller är det totala arbetsgivaravgifter? 

Det heter egentligen inte så här mera. Det är stora skillnader, social-

skyddsavgifterna utgör 3-4 procent medan de totala utgör ca 30 procent. 

Vad är det man avser att ska betalas här? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Här avser man alltihopa. Alltså det som är 30 procent. Det är så 

man avser i motionen. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Då blir det ganska stora saker. Då kan man inte heller jäm-

föra det här med det som möjliggörs för skärgården idag. Där gäller en-

bart de sociala avgifterna. Gäller det 30 procent då kan jag hålla med om 

att man kanske anställer en person för det. Men skulle det gälla social-



  

  271 

skyddsavgifterna enbart, som jag uppfattade igår av ltl Karlström, så 

tror jag inte att man i anställer någon. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag förstår inte det här sista att man nyanställer någon. Det är 

frågan om att man från AMS betalar det här. Man får det ju betalt. Jag 

kan inte förstå varför man inte skulle göra det. Jag kan inte tänka mig 

att den här personen som man då anställer, som har varit arbetslös, till 

exempel i en affär en verkstad skulle komma upp till någon hög inkomst. 

Det här är frågan om att man kanske får en lägre inkomst. Arbetsgivaren 

får arbetsgivarkostnaden betald. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Inför senaste val körde centern med en slogan ”våga vara ålän-

ning” och jag vill påstå att centern har levt upp till den uppmaningen. Vi har 

varit med i behandlingen av självstyrelsefrågorna, speciellt när det gäller in-

flytandefrågorna och Lissabonfördraget nu senast, på ett aktivt sätt. Och även 

i fortsättningen kommer vi att vara med i de kommande utvecklingsarbetena. 

Alltså i framåtsyftande processer som vi anger i allmänna motiveringarna be-

träffande självstyrelseutvecklingen med ramlagsdiskussion, beskattningsfrå-

gor och inflytande frågor och även när det gäller frågor om demilitariseringen 

och neutraliseringen, Åland och EU, nya internationella garantier, svenska 

språket. Skrivningarna, som finns i allmänna motiveringarna, omfattar cen-

tern. Detaljerna hinner jag p.g.a. av de tillåta föreslagna sju minuterna inte gå 

in på.  

Centern vågar ta ansvar för de svåra besluten och jag kan försäkra er att 

det i liggande budgetförslag finns många sådana beslut. Det är med sorg i 

hjärtat och vånda i själen vi har tvingats konstatera att landskapets ekonomi 

är så svag, så katastrofal så att situationen kräver radikala beslut. 

Centerns medlemmar i landskapsregeringen har visat stor respekt för den 

rådande ekonomiska situationen och de har gjort sina svåra inbesparingar 

och förändringar inom sina avdelningar. Trots att de med detta kommer att 

utsätta sig för svår kritik av de egna. 

Vi har alla inom centern insett allvaret och anser att vi tillsammans måste 

göra allt för att underskotten idag och de närmaste åren ska bli så små eller 

"så lite stora" som möjligt. Vi vill inte heller skjuta underskotten och proble-

men framåt, till kommande lagting och landskapsregeringen, mer än vi abso-

lut måste. 

Vi är nöjda, det hörde vi redan av ltl Runar Karlsson, över att vi under de 

goda åren hade förstånd att lägga undan pengar på hög, d.v.s. de omtalade 

150-160 miljonerna, som vi nu har att använda istället för att uppta lån. 

Vi vågar erkänna att nerdragningar och strukturella förändringar betyder 

minskad service och i sista ändan alltid drabbar verksamheter eller någon en-

skild. 

Några av de verkligt svåra besluten för oss, är naturligtvis de som drabbat 

jordbruksnäringen.  

Naturbruksskolans förändring har diskuterats tillräckligt, tycker jag. Det 

blir nu finansutskottet som får fundera ut om och hur skrivningarna ska för-
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tydligas. Så att vi även i fortsättningen kan garantera en lantbruksutbildning 

för de som vill ha det.  

Det stora problemet med den skolan har i många år varit det bristande in-

tresset. Det har inte funnits elever. Man kan inte hålla igång en skola utan 

elever, det kan inte ens centern försvara. Man kan fundera över varför elever-

na inte söker sig till naturbruksskolan? Svaren kan vara att de blivande jord-

brukarna behöver kunna teknik, elektronik och datorer därför väljer de hellre 

utbildning i maskinteknik, byggteknik, fordonsteknik, rörmokeri, datautbild-

ning, elektriker eller t.o.m. turistföretagare. Allt det här som jordbrukare be-

höver idag. Ett svar kan vara att den treåriga utbildningen inte blev tillräck-

ligt attraktiv. Men den dåliga tillströmningen kan också bero på den negativa 

bild av jordbruket som förs ut av politiker och media, i messa spalter och näs-

tan överallt. Drevet mot jordbruket skrämmer bort ungdomarna. Drevet mot-

verkar framtidstron inom jordbruket på ett alltför effektivt sätt, måste man 

säga. 

Jag hoppas nu att den nya gymnasieskolan ska förbättra situationen för 

utbildningen. För Åland behöver folk som kan spika, skruva, svetsa, gräva, 

köra skogsmaskiner mm. Jag hoppas att man verkligen nu skapar studiemöj-

ligheter för dem som vill arbeta med sina händer, d.v.s. jag vill se mera prak-

tiska, tekniska linjer istället för akademiska linjer i våra gymnasieskolor. 

Högskolebehörigheten är inte det viktiga. Yrkeskunskap är minst lika viktigt.   

Dessutom har det visat sig att de ungdomarna som utbildar sig inom jord-

bruk hemma på Åland, de stannar kvar på Åland, alltså fördel Åland. 

Herr talman! Jordbrukets betydelse för oss kan inte nog betonas. Utan 

jordbruk, ingen mat. Utan levande jordbruk, ingen levande landsbygd, utan 

levande landsbygd inget levande Mariehamn. Idag hungrar över en miljard 

människor i världen. Uttalanden som att det vore lika bra att lägga ner det 

åländska jordbruket och istället köpa maten utifrån kan bara uppfattas som 

ett hån mot dem som svälter. För vems mat ska vi köpa? Vem blir utan mat 

för att vi kan betala mera för maten. 

Jordbruket belastar Östersjöns vatten till viss del, ja. Om vi inte får ha 

jordbruk på Åland, vems vatten ska vi då belasta genom att vi ska äta mat i 

alla fall. Nej, jordbruket på Åland måste naturligtvis ges möjligheter att ut-

vecklas enligt de regler som vi måste följa, så att vi kan producera livsmedel 

för oss själva och andra. Vi ska kunna hålla landskapet öppet. Vi ska kunna 

behålla vårt vackra Åland, som även i fortsättningen ska vara attraktivt för 

besökare och inflyttare. 

Jag kommer att återkomma i debatten med bl.a. vårdfrågor.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag delar ltl Gun Carlsons uppfattning om att vi definitivt 

absolut behöver ha en produktion av livsmedel på Åland. Inte bara om 

man tar hänsyn ur ett globalt perspektiv, men också det faktum att det 

skulle vara urbota idiotisk att inte ha egen livsmedelsförsörjning. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Det är bra. Men då ska vi också se till att vi har sådana regler och sådana 

möjligheter att jordbruket kan leva. Mycket enkelt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Är det verkligen så här illa för jordbrukets del? Det låter på 

ltl Gun Carlson som det åländska jordbruket skulle vara verkligt ned-

läggningshotat nästan i sin helhet. Det stämmer ju inte alls. Jag tror inte 

heller det finns någon i den här salen som skulle tycka att det är den 

riktningen vi ska gå. Snarare skulle jag vilja påpeka att tänk vilka möj-

ligheter jordbruket fortfarande har och vilka resurser landskapet fortfa-

rande ger till den näringen. Fortfarande är det 60 miljoner i budgeten 

för olika typer av stöd till jordbruket. Allt från kompensationsbidrag till 

miljöstöd och investeringsbidrag. Här finns det ju tjänstemän som ser-

var den sektorn, kanske mest av allt. Vi har fortfarande väldigt starka 

organisationer bakom jordbrukssektorn. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Det är trevligt att man någon gång får höra att socialdemokraterna för-

svarar jordbruket. Det brukar nämligen inte låta så. Det är ju bra. Det är 

jätteskönt om jag kunde beskriva det så att åtminstone någon ibland so-

cialdemokraterna kan förstå och inse att jordbruket är det viktiga på 

Åland. Vi kan inte vara utan jordbruk. Att vi sedan har stöd enligt EU:s 

regelverk, ja, det måste vi ha om vi ska vara med i EU. Jag har förstått 

att också socialdemokraterna anser att vi ska vara med i EU. Då följer 

det med EU:s jordbrukspolitik, den politik som vi måste följa på Åland. 

Vi kan inte leva med någon annan jordbrukspolitik så länge vi är med i 

EU. Därav dessa miljoner. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror att det inte bara är jag, utan även många socialdemokrater 

framför allt sådana som håller på med ekologisk odling, så ger ett starkt 

stöd för ett fortsatt jordbruk på Åland. Det är inte att betvivla. Det som 

vi har ifrågasatt är till vilka delar samhället fortsättningsvis ska betala? 

Ska samhället betala hela avbytarservicen också i framtiden? Eller är det 

någonting som kan göras på ett annat sätt? Vi har också tyckt att det är 

onödigt att, i dessa spartider, lägga till pengar till de här jordbruksstö-

den. Framför allt de 1,6 miljoner som nu ska pressas fram. Som sagt, det 

finns fortfarande ett starkt stöd för jordbruket. Jag tror inte någon be-

höver gråta över den näringen i det här skedet. Inte på grund av att man 

inte i budgeten ger tillräckliga resurser, för det finns ju. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! När det gäller detaljerna om stöden och avbytarservicen så 

är avbytarservice en är en gammal grej som har funnits med i många år. 

Det var ett led i en uppgörelse mellan jordbrukets inkomster för länge 

sedan. Det här är någonting som också finns i Finland. Vi brukar ju säga 

att vi inte ska ha det sämre. Vi ska ha samma konkurrenskraft som man 

har i vår närmaste omgivning. I riket har de bättre regelverk i många av 

de här frågorna, speciellt när det gäller avbytarservicen, eftersom vi nu 

tänker föra in en avgift för det. Men det visar också att också jordbrukets 

folk på Åland uppfattar den ekonomiska situationen och är beredda att 

delta genom att betala en del själv. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tyckte det var intressant när ltl Gun Carlson tog avstamp i centerns 

slogan inför sista valet, "våga vara ålänning". Jag har i andra samman-

hang sagt att det är lite med den val slogan som med liberalernas " mera 

i plånboken". Om vi tittar till exempel på Lissabonfördraget så vet vi att 

det är fyra inflytandefrågor. Vi ska inte gå in på detaljer, vi kommer att 

få anledning att diskutera det tillräckligt på måndag. Jag konstaterade 

att centern, så sent som i september, sade att man säger nej till Lissa-

bonfördraget om man inte får inflytandefrågorna på plats. Vi vet att vi 

inte har någon EU parlamentsplats. Vi vet att vi inte har något automa-

tiskt deltagande i ministerrådet. Vi vet att vi har en halvdan talerätt 

o.s.v. Men ändå så förstår jag att centern är beredda att säga ja till Lis-

sabonfördraget. Vart tog det här med att "våga vara ålänning" vägen i 

det sammanhanget? 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det lever kvar, som jag sade. Om man läser de här sidorna 

där allmänna motiveringarna börjar, sidan 13, så där återkommer 

många av de här frågorna som ännu inte är klara. Jag nämnde redan att 

självstyrelseutvecklingen, med ett nytt ramlagstänkande, också innehål-

ler inflytandefrågorna. Åland och EU, där har vi också arbetet med par-

lamentsplatsen. Det här kommer landskapsregeringen i och med de här 

skrivningarna att jobba hårt med nu. Vi kommer att se till att vi gör det. 

Jag vill inte heller gå in i Lissabonfördraget idag. Det återkommer vi till 

på måndag. Då får vi höra hur vi ser på det då. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant. Vi får säkert tillfälle att diskutera det. Men jag tycker ändå 

att devisen som ltl Carlsson förde fram igen "våga vara ålänning" är syn-

nerligen relevant när det gäller Lissabonföredraget. Vi vet att de här frå-

gorna jag nämnde, inte är på plats. Vi vet också att det inte är Ålands fel. 

Eller är det helt enkelt så, för det är det som jag har förstått att har varit 

vägledande för att Centern har ändrat fot, att man är rädd för hur det 

ska uppfattas om man säger nej ifrån åländsk sida. Man är rädd för att 

man inte känner till konsekvenserna. Det är det som jag väger emot det 

här uttalandet och mot reklamslogan, att man vågar vara ålänning. Vi 

vet ju också, ltl Gun Carlson, att här har vi faktiskt en unik chans. Vi har 

för en enda gångs skull möjlighet att göra någonting. Vi är beredda igen 

att missa öppet mål. Vart tog "våga vara ålänning" vägen? 

 Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Att våga vara ålänning betyder också att man måste våga 

inse realismen i det som händer runt omkring oss. När det gällde den 

här slutliga diskussionen om inflytandefrågorna där EU parlamentsplat-

sen var mest oklar, så måste också Centern, trots att vi vågar vara ålän-

ningar, inse vad som är realistiskt. Det är ju så. Inte är det av rädsla för 

någon eller någonting som gjorde detta. Jag skulle vilja säga att det är en 

realism och sunt förnuft. 
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Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det var ett intressant anförande som ltl Gun Carlson höll. 

Jag fäste mig vid ett uttryck, nämligen ett levande Mariehamn beroende 

av en levande landsbygd. Det är alldeles riktigt, jag håller helt med om 

det. Jag kan också svänga på saken och säga så här, vilket jag har sagt 

ganska länge, om Mariehamn mår bra då finns det också en stor chans 

att resten av Åland kan må bra. Mår Mariehamn dåligt, då mår resterna 

av Åland också dåligt. Vad jag vill säga med det här är att jag vill under-

stryka det här ömsesidiga beroendet d.v.s. att alla delar av Åland är be-

roende av varandra. Det viktiga är att se till att undvika att skapa mot-

sättningar och i stället tala för samarbete och samverkan mellan de olika 

delarna av Åland. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag har precis samma åsikt. Det är ett samspel mellan 

skärgård, landsbygd och staden. Vi har också många gånger sagt att om 

kommunerna mår bra så mår landskapet bra. Om landsbygden och 

skärgården mår bra så mår också Mariehamn bra och vice versa. Jag vil-

le påpeka det här därför att jag inte vill att Mariehamn ska tro att det går 

bra att leva utan jordbruk. Man kan få den uppfattningen ibland, inte 

när jag hör ltl Folke Sjölund, men när vi nu på senare tid har läst tid-

ningsartiklar och mess och allt vad det finns så det känns som om det 

finns en mycket, mycket negativ inställning till jordbruket. Det vill vi 

inte vara med om. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag delar fullständigt den uppfattningen. Jordbruket är en 

väsentlig näring på Åland. Det är inte bara jordbruket isolerat, det hand-

lar ju om återverkningarna inom hela den livsmedelsindustri som vi har. 

Det torde vara cirka 1 500 arbetsplatser på Åland totalt sett inom den 

här sektorn. Det är klart att det är helt nödvändigt att den ska fungera 

och må så bra som möjligt, självklart. Det finns tyvärr fördomar och så-

dant som vädras på ett sätt som absolut inte är bra. Jag försvarar på ing-

et sätt den typen av fördomar. Det ska vara goda verksamhetsförutsätt-

ningar för alla näringar. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ja, vi är fortfarande ense. Man säger att varje jordbrukare 

sysselsätter åtminstone tre andra sektorer och verksamheter omkring 

sig. Man behöver service och man köper saker. Jag tror att det många 

gånger skulle bli ganska tomt i affärerna i Mariehamn i synnerhet om 

inte jordbrukarna och landsbygdens folk fanns. Det är ett samspel som 

behövs. Det ska vara ett samhälle i balans, som vi lite var inne på. Det 

kräver bådadera. Därför är det så viktigt att man inte tillåter den här ne-

gativa propagandan mot jordbruket. Man måste liksom sätta ner foten 

och försöka få stopp på det, för det är precis onödigt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Herr talman, bästa lagtingsledamöter och åhörare! Jag kom den 2 september 

ganska hastigt in i en tämligen turbulent budgetprocess i landskapsregering-

en. Det har knappast undgått någon att landskapets ekonomi är ytterst an-

strängd och det betyder att det krävs en hel del. 

Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till hela landskapets personal. Ni 

har hanterat den här svåra situationen på ett fint sätt. Speciellt tack till fi-

nansavdelningen som i princip har jobbat dygnet runt vissa tider. Även ett 

speciellt tack till trafikavdelningen som har ställt upp på ett fantastiskt fint 

sätt.  

Herr talman! Att spara är alltid svårt. Men det är inte omöjligt. En kris, 

som vi nu befinner oss i åtminstone vad gäller den offentliga sektorn, kräver 

tre saker. Den kräver kreativitet, klokskap och den kräver kunskap. Samtidigt 

måste man också finna en balans mellan kortsiktiga inbesparingar och lång-

siktiga inbesparingar. En kris ger också andra möjligheter. I mitten på sep-

tember skickade vi ut ett mejl till samtliga fartyg och bad alla i besättningen 

att komma med konkreta sparförslag. Vi fick till trafikavdelningen in en 

mängd olika förslag, som visar på både kreativitet, klokskap och kunskap hos 

våra besättningar. 

Jag kommer i den återstående tiden av mitt anförande att beröra den all-

männa förvaltningen, oljeskyddet och sjötrafiken. 

Vad gäller den allmänna förvaltningen så fortsätter arbetet som tidigare 

linjerats upp i tilläggsbudgeten för år 2009. Arbetet med att inrätta fyra byrå-

er med myndighetsutövning och beställarfunktion fortgår. Utförarenheten 

kvarstår som tidigare. Vad sedan gäller sjösidan så kommer jag till det lite 

längre fram till det i mitt anförande. Det som är linjerat på papperet i 

tilläggsbudgeten är klart och koncist. När det sedan ska verkställas så är det 

något mer komplicerat. Jag vill förbereda lagtinget redan nu för att intentio-

nerna och arbetet fortgår, men det är möjligt att det tar något längre tid än 

vad som var planerat inledningsvis. 

Det som jag vill lyfta upp, som kan te sig som en liten sak i budgeten därför 

att det inte finns ett ökat anslag, är oljeskyddet. Vi som följer med vet att 

transporterna i Östersjön har ökat enormt. Vi vet att det finns tusentals fartyg 

som rör sig i våra vatten. Ju fler fartyg som är i gång desto större är sannolik-

heten för att en olycka ska inträffa. En oljeolycka eller ett utspill av andra far-

liga gifter kommer att ha en förödande inverkan på Åland. Därför tycker jag 

det är landskapsregeringens skyldighet att samla de resurser, på ett nytt sätt, 

som idag finns både inom landskapets förvaltning, inom kommunal förvalt-

ning och inom den frivilliga sektorn. En räddningsoperation är lika stark som 

den svagaste länk. Jag tror att vi, inom befintliga resurser med bättre sam-

ordning, kan höja vår beredskap avsevärt. Jag tror också det är viktigt att vi 

utvecklar samarbetet med våra omkringliggande regioner. Här skulle jag vilja 

lyfta fram HELCOM:s projekt BRISK som ett alldeles utmärkt alternativ. 

Herr talman! Vad beträffar sjötrafiken så närmar vi oss i sjötrafiken mo-

ment 22. Kostnaderna för sjötrafiken börjar bli så pass höga att vi snart inte 

längre har råd att hålla fartygen i gång d.v.s. att köra på förut bestämt turlis-

ta. Jag vill också poängtera att det här är ett resultat av flera avtal, som är 

uppgjorda mellan landskapet och olika fackföreningsförbund. Det vore fel att 

säga att det är de anställdas fel att sjötrafiken är dyr. Om man vill söka fel, 

ska det sökas någon annanstans. 
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Vad vi vet i dag och vad vi kommer att arbeta med så är bemanningen. Vi 

måste få ned bemanningskostnaderna. Vi måste titta på alla upptänkliga möj-

ligheter inom befintliga avtal. Vi måste också förbereda och vara beredda att 

diskutera konstruktivt med fackförbunden när nya avtal ska till. 

Vad gäller underhållet av fartygen d.v.s. det rent tekniska underhållet avser 

vi att försöka konkurrensutsätta det. Men före en konkurrensutsättning kan 

ske, av det tekniska underhållet, så måste det tas ett samlat grepp. Jag tror att 

det vore klokt att snegla mot det privata näringslivet. Det finns inget annat 

rederi med motsvarande trafik som tar sina fartyg ur trafik två gånger per år. 

Här har vi mycket att vinna och mycket att lära. 

När det sedan gäller turlistorna så kommer det naturligtvis att bli indrag-

ningar i turlistorna. Allt annat vore onaturligt. Men genom att stränggera 

bemanningskostnaderna och minska underhållskostnaderna så har vi möjlig-

het, det är min bedömning och den samlade landskapsregeringens, att fort-

sättningsvis kunna garantera goda kommunikationer ut till skärgården. 

I budgetförslaget föreligger också konkurrensutsättning och privatisering. 

Privatisering ska inte vara ett självändamål. Ett privat monopol är nästan det 

värsta man kan få. Vi ska aktivt arbeta för att konkurrensutsätta verksamhe-

ten. Kan någon annan, utanför huset bedriva verksamheten billigare och bätt-

re än vad vi själva kan, då ska vi privatisera. Om så inte är fallet ska vi hålla 

det indoors, om uttrycket tillåts. 

När det gäller den framtida skärgårdstrafiken så tror jag att det kanske 

fanns en efterlysning på ett kortruttsystem och ett kortruttsmeddelande här. 

Jag tror att det är en god väg att gå framåt och titta på alla kostnader som 

finns. Jag tror också att vi inte heller längre ska vara främmande för ett annat 

tonnage. Jag tror att vi måste öppna våra ögon och vidga våra vyer och vara 

beredda att vara kreativa, ha klokskap och kunskap och därigenom kunna 

behålla en god skärgårdstrafik. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Trafikminister Thörnroos anslag, när det gäller problemen 

med sjötrafiken, möjligheten att framöver upprätthålla en lika god sjö-

trafik som vi har idag genom att vi då kostnadseffektiverar verksamhe-

ten, är utomordentligt. Vi litar på trafikminister Thörnroos när det gäll-

er förverkligandet. Lycka till! 

En fråga, som ledamoten nu inte tog upp i sitt anförande beträffande 

avdelningen, så är skrivningen i budgeten om vägunderhållet. Målsätt-

ningen är att vägunderhållet från 2012 ska verka som ett av landskapet 

ägt aktiebolag och medel 100 000 euro upptas i budgeten för bolagise-

ring. Man har också en skrivning om att Möckelö stationen ska bolagise-

ras. Jag har en motion som ganska tydligt visar att det här är en mycket 

farlig väg att gå. Helägda samhällsbolag tenderar att expandera. Vi får 

en mindre privat verksamhet. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag har tagit del av frisinnad samverkans finansmo-

tion, vars nummer jag inte minns här och nu. Det är sant, jag stöder det 

till fullo. Det finns en risk med samhällsägda bolag. Den här skrivningen 

har vi nu i budgeten. Vi kommer noggrant, från trafikavdelningens och 

landskapsregeringens sida, att analysera det som framkommer här och 
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under debatten. Jag ber i så fall, om ändringar föreligger, att få åter-

komma till lagtinget. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Finansmotionens nummer är 23. Den pekar på någonting, 

tror jag, som för de flesta borgerliga politiker är en aha-upplevelse. Man 

har trott att en aktiebolagisering av samhällsverksamhet ska resultera i 

effektivare verksamhet o.s.v. Men vad den motverkar alldeles klart är att 

låta de "hundra blommorna blomma" när det gäller den privata verk-

samheten. Och möjlighet att få en större konkurrens i samhället, så att 

när samhället begär in anbud så finns det många som ger han anbud. 

Bolagiseringar motverkar en utveckling att skapa nytt företagande. Där-

för hoppas jag att landskapsregeringen noga utvärderar sitt förslag i god 

tid före man avser att genomföra det. Förhoppningsvis kommer land-

skapsregeringen till att det inte var något bra förslag. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag kan bedyra för ltl Roger Jansson att vi noga 

kommer att utvärdera förslaget. Det kan jag garantera. Jag vet att man 

på finska sidan på rikshåll har haft en del problematik med det här när 

man ska förverkliga vissa tidigare samhällsfunktioner i form av ett av 

AB. För i ett aktiebolag är det aktiebolagsordningen och lagen som styr. 

Den sammanfaller inte alltid med ägarens eget intresse. Där finns en in-

byggd konflikt. Det är jag medveten om. Jag ska noga ta till mig det som 

sägs under debatten och det som finansutskottet kommer fram till i det 

här ärendet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Det var bra initiativ av trafikministern att fråga alla i 

besättningarna om inbesparingsförslag. Det finns nog bland manskapet 

idéer som kanske annars inte alla gånger kommer fram. Jag hoppas att 

det här gav några nya idéer. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Det kom in en mängd olika förslag. De är delvis sam-

manställda. Vi har inte på avdelningen hunnit arbeta och processat för-

slagen något längre. Det har varit andra projekt som har upptagit delar 

av trafikavdelningens tid. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! En sak till, ministern talade om annat tonnage. Kom-

bikatamaraner, ja tack! Men ett litet råd, tillräckligt stora så att det är 

hygglig komfort på dem. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Jag hade planerat ett annat öppningsanförande än det jag nu 

har i min hand. Jag återkommer i ett annat anförande med mera detaljer, här 
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tänker jag utnyttja min tid för att resonera runt ett begrepp som vi borde ha 

en gemensam uppfattning om: Vad betyder budget i balans, är min fråga?  

Den frågan har ställts ett antal gånger under debatten och det är uppenbart 

inte helt klart vad vi menar med det. Förmodligen finns det flera tolkningar 

av begreppet, kanske beroende på vilken politik man vill föra. Ltl Barbro 

Sundback begärde till och med uttryckligen igår att finansutskottet ska utreda 

vad som menas med budget i balans. Det tycker jag är bra och det ska vi 

självklart göra. Men eftersom det är en av de verkligt centrala frågorna under 

denna remissdebatt vill jag ändå redan nu presentera min egen uppfattning. 

Jag hoppas att ni bästa kollegor ger oss i finansutskottet lite matnyttig färd-

kost så att vi sedan i vårt betänkande kan komma med en ”åländsk” definition 

så att säga. 

Om man ser snävt och isolerat på begreppet i denna remissdebatt så kan 

man säga att om inkomster och utgifter för budgeten 2010 skulle vara lika 

stora så är budgeten i balans. Tyvärr är 2010 ett riktigt dåligt exempel, av fle-

ra orsaker är denna budget historiskt förmodligen den mest obalanserade 

som behandlats i lagtinget. Detta självklart på grund av finanskrisen och den 

globala lågkonjunkturen som vi inte rår på själva. Jag tänker inte bolla med 

siffror och miljoner, det har nämnts så många gånger redan och det framgår 

klart av budgeten, utan jag ska fortsätta att resonera runt begreppet för att få 

kommentarer av er.  

Följande frågor som inställer sig är självklart, när kan vi få budgeten i ba-

lans igen, hur ska vi restaurera landskapets reserver och vilka, hur ska vi han-

tera utjämningsfonden, som egentligen inte är en fond och pensionsfonden 

med mera?  

Alla inser säkert att tidsaxeln eller planeringshorisonten är viktig när man 

budgeterar. Budgeten är ett centralt verktyg i arbetet att styra landskapets, 

kommunens, företagets och också din och min privata ekonomi. Det vill säga 

att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade och därifrån fatta 

relevanta beslut för att få större kontroll över hur vi ska investera, anställa 

personal, ja överhuvudtaget fördela de ekonomiska resurserna och prioritera. 

Dra nytta av erfarenheter och på basen av lyckade beslut och mindre lyckade 

bygga upp ett fungerande system för både själva budgeteringen och uppfölj-

ningen. Det här är inget nytt, både i salen och i finansutskottet har vi diskute-

rat dessa frågor ett otal gången.  

Så, herr talman, när vi diskuterar begreppet budget i balans så måste vi en-

ligt min åsikt först bestämma oss för längden på tidsaxeln. Det kan kanske 

tyckas självklart att den ska vara ett år. Men vad är det som säger att den inte 

kunde vara en månad eller 10 år? Ja, naturligtvis av rent praktiska skäl, den 

får inte vara för kort för då åtgår all vår tid till remissdebatter och den får inte 

vara för lång för då tappar vi överblicken. 

Vi är ständigt utsatta för yttre ekonomiska krafter som varierar från tid till 

tid, med ett gemensamt namn kallar vi det för konjunkturer. Utan att gå in i 

detaljer så betyder det att omvärlden är med och bestämmer hur det går för 

oss, vilket vårt handlingsutrymme är import, export, utveckling på aktie- och 

räntemarknaderna, EU- och internationell lagstiftning, multilaterala konven-

tioner, tillgång på arbetskraft med mera. Allt påverkar våra beslut och möj-

ligheter. Vi ingår i ett globalt nätverk som med dagens moderna IT-teknik på-

verkas sekundsnabbt av ekonomiska och politiska beslut och händelser. Det 

är både intressant och skrämmande. Ett exempel på det senare är att en enda 
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stark placerare genom valutaspekulation kan dra ner ett litet lands valuta i 

botten på mycket kort tid. Åland är bara en liten bricka i det stora spelet och 

som tur är kan jag konstatera att vi hör till en stor ekonomisk enhet, dvs. EU. 

Det har sina nackdelar, som vi inte tycker om och som vi diskuterar ofta, men 

jag vill påstå att det är säkrare att vi opererar i euro än i finska mark eller 

åländska daler. 

Herr talman! Världen har högkonjunkturer och lågkonjunkturer och vi på-

verkas av dem om vi vill eller inte. Just nu upplever vi en av de värsta lågkon-

junkturerna i mannaminne. Tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunktu-

rers respektive klimax är en konjunkturcykel. En konjunkturcykel varierar er-

farenhetsmässigt mellan fyra och åtta år. I detta faktum tycker jag att vi ska ta 

avstampet för diskussionen om budget i balans, alltså i en konjunkturcykel. 

Ett samhälle som klarar av att hålla budgeten i balans under en hel konjunk-

turcykel har skött sig bra enligt mitt sätt att se på saken. Jag anser därför att 

vi åtminstone bör ha en planeringshorisont på fem år. Och, herr talman, jag 

vill citera det vår gruppordförande Gun Carlson sade igår: ”Det viktiga är att 

vi har samhället i balans” riktigt kloka ord, tycker jag! 

Att centern hävdar att vi bör ha målet att budgeten ska vara i balans igen år 

2012, isolerat alltså, som framgick av vårt gruppanförande igår, betyder sam-

tidigt att vårt mål är att vi ska uppnå en total balans under de kommande 

fem-sex åren. Det vi förlorar 2009, 2010 och 2011 ska vi hämta tillbaka under 

2013, 2014 och 2015 om det går, det kan ingen lova men det är vårt mål.  

Visst är det en tuff målsättning, men vi har den och vi är beredda att arbeta 

hårt för den. Centern beskylls lite nu och då för både det som vi har gjort och 

inte har gjort. Eftersom vi har varit med i regeringsställning så länge partiet 

existerat så blir det kanske så, men vi borde ändå få ett erkännande för att vi 

alltid, tillsammans med varierande regeringspartners, tagit ansvar för eko-

nomin. Tack vare landskapets starka likviditet vid ingången av denna lågkon-

junktur ca 150 miljoner euro, varav nästan 50 miljoner i utjämningsfonden, 

så har Åland, trots de svåra ekonomiska tiderna, ändå ett jämförelsevis han-

terbart läge. När Finland och andra länder fortsätter att låna för att hålla sina 

ekonomier igång är vi skuldfria och behöver inte gå till banken direkt. Att 

centern trots allt varit med och skapat denna situation tycker jag att det vore 

klädsamt om oppositionen någon gång kunde erkänna. Och som ni vet så vill 

vi i centern förändra och utveckla vårt ekonomiska system som idag har sina 

uppenbara brister. 

Men, tillbaka till budgeten och balansen. Tekniskt lånar vi av oss själva i 

liggande budget och det kan man ha olika uppfattning om, men att som soci-

aldemokraterna föreslå att vi redan nu ska ta upp externa krediter, när vi har 

egna pengar förstår jag mig inte riktigt på, men kom gärna med en utförligare 

förklaring. Det kan finnas någon poäng som jag inte tänkt på. 

Men, herr talman, tillbaka till centerns målsättning, den är tuff och den 

förutsätter ännu större ingrepp i strukturerna. Vi är två regeringspartier som 

kommit överens om detta budgetförslag och det har självklart inte varit lätt. 

Betänk att även om man fick bestämma allt själv så skulle det vara svårt att 

skära och prioritera. Alltså varken liberalerna eller vi har fått igenom allt vi 

krävt, som alla vet så handlar det om många kompromisser i slutfasen. Men, 

ser man positivt på det så finns det således flera potentialer kvar. Jag tänker 

inte säga mer om det än att jag tycker att det i ett så här svårt läge skulle vara 

till fördel om alla partier, både vi i regeringen och ni i oppositionen, har en 
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ödmjuk inställning, att vi lyssnar på varandras argument och tar till oss goda 

idéer som vi inte själva tänkt på. Nog vore det väl klokt att gräva ner stridsyx-

orna och göra allt för att optimera landskapets insatser för Ålands och ålän-

ningarnas bästa. En sådan dialog skulle enligt mitt sätt att se på saken kunna 

leda till en bred uppslutning som är avgörande för att planerade åtgärder 

verkligen ska kunna implementeras. Alla vi som sitter här vet att det riktigt 

svåra jobbet är kvar, det vill säga att förverkliga alla nedskärningar och struk-

turförändringar. 

I Nyans ledare idag angående finansmotionerna konstateras att ”man blir 

lite bedrövad över vetskapen att så mycket möda lagts ner på något som inte 

kommer att genomföras eller ens allvarligt övervägas”. Jag håller inte med, så 

är det inte! Remissdebatten och finansmotionerna är viktiga instrument för 

att demokratin ska fungera som det är tänkt. När jag läser oppositionens fi-

nansmotioner så finner jag många intressanta idéer och förslag. En del är 

gamla, en del är redan på gång och en del är nya och fräscha. Det finns vilja 

och potential också i finansmotionerna och jag lovar att vi ska behandla dem 

seriöst i finansutskottet. Om viljan finns till samförstånd så kan vi säkert göra 

förändringar och positiva skrivningar i syfte att rida ut stormen på bästa sätt 

och så snabbt som möjligt på nytt uppnå den balans vi alla eftersträvar, helt 

enkelt slänga prestigen på sophögen. Som jag ser det så är remissdebatten ut-

slagsgivande för hur behandlingen i finansutskottet kommer att gå. 

I den bästa av världar skulle man slå ihop alla goda idéer och göra gemen-

sam sak, speciellt med tanke på vilka tider vi lever i nu. Jag tycker också att 

det från regeringsbänken visats både fasthet och ödmjukhet i debatten och 

inför finansutskottets arbete. Det jag begär ligger tyvärr kanske inte i politi-

kens natur, men kunde vi tänka lite nytt den här gången? Vad säger ni, bästa 

lagtingskollegor? 

Herr talman! Mitt anförande skrev jag i går kväll. Idag har lantrådet hållit 

ett mycket bra anförande där hon sakligt redogjort för regeringens politik. 

Det fick från flera håll inom oppositionen ett positivt bemötande, det bådar 

gott!  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det anslag för politiken och samarbetet som ltl Eliasson 

här efterlyste har vi jobbat för under hela hösten. Vi har också försökt 

beakta det i våra finansmotioner. Jag är lite bekymrad över den här dis-

kussionen om budget i balans. För en gammal ekonom är det självklart 

att här ska inkomster och utgifter balansera. När man inte ökar netto-

upplåningen har man en budget i balans. Så fungerar det i ”hemmabud-

geten”. I företagsbudgeten är det lite mera invecklat eftersom intäkterna 

också ska täcka de reserveringar som görs. Så är det numera också i den 

kommunala budgeteringen. Avskrivningar och investeringsreserveringar 

finns upptaget som en kostnadspost, som då ska täckas av inkomster. 

Tyvärr har vi i landskapsregeringen en mycket gammal och uråldrig 

budgeteringsteknik, där investeringarna är upptagna som realkostnader. 

Därför blir det lite svårare att göra bedömningen när vi har en budget i 

balans. Jag återkommer. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi hinner inte gå in på alla de här detaljerna. Jag hål-

ler med ltl Roger Jansson. Om vi tittar på de privata hushållen och på 

företagen, som alla ska betala skatt, så är det väldigt viktigt för att det 

ska fungera i samhället att man har klara och tydliga villkor, att man har 

en jämn beskattning. Det betyder också att man bör se det här på lite 

längre sikt. Det kan variera lite grann. Huvudsaken, om man ser det på 

längre sikt, är att det ska gå ihop. Man ska inte läsa budgeten som någon 

läser Bibeln, eller hur det heter? Se det på lite längre sikt. Naturligtvis är 

det idealet om budgeten kan vara hundra procent i balans varje år. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tror det är bra att finansutskottet klargör vad man 

menar med budget i balans. Så länge landskapet har det här uråldriga 

budgeteringssystemet så får vi följa den tabell som finns på sidan 6 i 

budgeten, där vi ser att ingen av de här budgetarna är i balans. De är 

kraftigt underfinansierade. Det ackumulerade underskottet för åren 

2009-2012 uppgår enligt detta till 69,3 miljoner euro. Det betyder att 

om vi ska betala av det så har vi inte en budget i balans förrän kanske 

någon gång 2020, om vi räknar över tiden. Därför är det väldigt viktigt 

att man räknar per år. Vi ska så fort som möjligt nu ha en budget i ba-

lans så att vi sedan kan skapa överskott, som täcker det här ackumule-

rade underskottet som de här dåliga åren har givit. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det var ju precis det jag sade också, det är ju centerns 

mål. Vi har en gammal budgeteringsteknik, det är vi alla överens om. Vi 

väntar på en ny lag. Jag hoppas att vi ska kunna ta bort de nackdelar 

som finns i det instrument som vi har idag. Jag tror ändå att ltl Roger 

Jansson och jag tycker i princip lika om det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag hör till dem som under åren har uppskattat väldigt 

mycket att jobba tillsammans med ltl Eliasson i finansutskottet. Jag 

tycker att vi tillsammans har nått fram till eniga och ganska tuffa betän-

kanden under de här åren. Jag tror att det är fullt möjligt att även i år 

åstadkomma det. Mycket av den enighet som vi har lyckats uppnå i fi-

nansutskottet så har, enligt mig, berott på ordförandes mycket öppna 

sätt och vilja att diskutera och även lyssna till alla ledamöter, även oppo-

sitionen. Därför hoppas jag att vi ska kunna komma med ett betänkande 

även denna gång som kan föra kanske opposition och regeringspartier 

ännu lite närmare varandra och få ett betydligt enigare lagting än det är 

just nu. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tackar för de vänliga orden. Jag tycker att alla 

som är med i finansutskottet fungerar på samma sätt. Vi har en bra at-

mosfär. Vi kan diskutera svåra saker. Ibland får det ta lite extra lång tid. 

Jag tänker nu exempelvis på kabelfrågan, där man kanske räknade med 
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att vi skulle vara supersnabba. Men vi tog oss tid och vi resonerade oss 

samman. Vi hade nog inte samma åsikter från början i alla de frågorna. 

Men till slut så hade vi ett enigt betänkande och vi fick ett enigt lagting. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det som ltl Eliasson lyfter upp här nu med budget i balans, jag tror det 

är en otrolig viktig fråga. Att vi resonerar kring vilka variabler som ska 

ligga till grund för när man kan bedöma om en budget är i balans eller 

inte, med tanke på att landskapsbudgeten som den är idag är rätt ålder-

domlig och att de här variablerna inte finns. Jag tror att vi ska titta brett 

både på hur budgetar fungerar, kanske inom stat, kommun och bolag för 

att få goda idéer om hur det här kunde moderniseras och förändras. 

Därför har vi också skrivit motioner om både pensionsfonden och också 

om externa lån för enskilda projekt, för att också avdramatisera den frå-

gan. Vi ska titta på tillgångar totalt sett och diskutera hur vi långsiktigt 

ska använda dem klokast. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jättebra, det ska vi göra. Det finns nog en efterfrågan 

på att vi får klarhet i det här. Det har man märkt nu under debatten och 

även när man har diskuterat före remissdebatten. Jag tror inte det är så 

svårt. Huvudsaken är att vi, som ltl Gunell säger, får tag på alla bitar och 

kan förklara det på ett lättfattligt sätt. Det är jättebra om vi kan vara 

överens om vad vi menar med en budget i balans, eftersom vi alla vill ha 

det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ltl Eliasson tycker att uttrycket, som har använts tidigare här, 

samhälle i balans, är ett väldigt vackert och bra utryck. Jag skulle gärna 

vilja veta vad det uttrycket innebär för ltl Eliasson? Eftersom vi ser att 

ekonomin är usel och den förväntas ännu bli värre. Vi har också tecken 

ute i vårt samhälle att samhället sannerligen inte är i balans. Det finns 

många som mår dåligt och har det svårt och med det här budgetförslaget 

också blir ytterst berörda. 

Han säger också att centern har tagit ansvar och ansvar för ekonomin. 

Då undrar jag var den framförhållningen i så fall var när man då beslöt 

sig för att bygga lösdriftstallet vid naturbruksskolan. Vi var emot den in-

vesteringen. Men det var tyvärr inte centern, så det verkställdes. Vi ville 

att utbildningen skulle läggas ut, i stället för vilket man nu, när ladugår-

den är bygg, är inne för. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

När jag hörde vår gruppordförande säga de där orden” ett samhälle i ba-

lans”, så klingade det så vackert i mina öron. Jag har inte tänkt något 

desto mera på det. Jag kan tänka mig att det är ett välmående samhälle 

där man har ekonomin under kontroll och där det förhoppningsvis bor 
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lyckliga människor. Man kan ta hand om varandra och man prioriterar 

sjukvård, omsorg och allt sådant. Ett samhälle är i balans där man ger 

ungdomen möjligheter att utbilda sig och utveckla sig. Där företagen har 

goda existensmöjligheter. Det är ett samhälle i balans. Det handlar inte 

bara om pengar. Jag tror också att ett samhälle i balans har en hållbar 

konsumtion, vilket jag tror att vi måste börja diskutera mer och mer ju 

längre fram i tiden vi kommer. En hållbar konsumtion! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det var väldigt vackert, det som ltl Eliasson beskrev. Kanske i 

den bästa av världar så skulle det se ut så. Men om man ska kunna upp-

nå allt detta så tror jag det är väldigt viktigt att man också har en eko-

nomi som är i balans. Att man har medel för att uppnå alla de här olika 

verksamheterna till den nivån så att vi får ett samhälle i balans. Idag ser 

vi att vi tyvärr inte har det, då måste vi också ha medel att kunna uppnå 

det.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, jag nämnde själv den bästa av världar i något 

sammanhang här i mitt anförande. Det är ju så att säkert vill vi alla leva 

i den bästa av världar. Förmodligen gör vi också det. Om vi tittar på 

Åland och jämför globalt, så har vi det otroligt bra. Det har vi. Det är 

klart att vi vill ha det ännu bättre. Då måste vi ha en vision. Det finns 

någonting som kallas för den självuppfyllande profetian. Om man inte 

har en vision om en bättre värld så kommer vi absolut inte att få det. 

Ekonomin är inte i skick nu, det är ingen nyhet. Nu har vi en budget och 

vi har idéer om hur vi ska få den i skick igen. Medlet för det håller vi på 

att diskutera. Det var ungefär vad jag vill svara vtm Lindholm. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Jag fastnade också på att ltl Eliasson säger att man 

har tagit ett ansvar för ekonomin under alla dessa år som man har suttit 

med i landskapsregeringen och före det i landskapsstyrelsen. Var det att 

tar ansvar för ekonomin när man satsade på två badhus? Var det att ta 

ansvar för ekonomi när man satsade på reservkraften i Tingsbacka? Var 

det att ta ansvar för ekonomin när man satsade på lösdriftstallet? Är det 

att ta ansvar för ekonomin när man under 20 års tid har haft oerhört 

dyra kostnader på skärgårdstrafiken? Jag tycker att man kan ta på 

många, många områden där man kan se att man inte alltid har haft an-

svar för ekonomin på grund av att ekonomin har varit så bra. Tiderna 

har förändrats. Har centerns sätt att ansvara för ekonomin varit så lov-

värt som ltl Eliasson säger? Sedan skulle vi kunna fortsätta om sam-

lingsregering, men det tar vi i nästa replikskifte. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Centern har varit med i alla regeringar sedan cen-

terns bildades. Vi har alltid haft kollegor och andra regeringspartiet 

med. Tillsammans har vi, i olika konstellationer, stått för både bra och 

dåliga beslut. Jag tror att ltl Karlström kan fråga vilken centerpartist 
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som helst så kommer han eller hon att kunna säga att inte har vi bara 

gjort bra beslut. Vilket parti har gjort det? Men däremot har vi alltid för-

sökt ta ansvar för ekonomin. Vi har gjort vårt bästa. Resultatet av det är 

att det fanns 150 miljoner euro på kontot när vi den här lågkonjunktu-

ren startade. Vi kan, om vi har riktigt tur, klara oss utan upplåning. Jag 

är lite rädd för att det kanske sker, men vi får se. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Tack för det. Det var egentligen bara det jag ville höra att 

man inte bara är självgod och säger hur bra man har varit. Det finns 

också lite mörka moln i bägaren. 

Det här med att oppositionen och regeringspartierna ska samlas och 

gå gemensamt starka och bara komma med konstruktiva och positiva 

förslag så går parlamentarismen inte ut på det. Parlamentarismen går ut 

på att oppositionen ska kritisera. Vi ska granska och vi ska komma med 

våra förslag och synpunkter där man kan ändra. Principen i parlamenta-

rismen går ut på att regeringspartierna ska till hundra procent stå bak-

om en budget, som presenteras till den parlamentariska församlingen. 

Det är det som är lite underligt i den här debatten som har varit nu. Jag 

kommer också att ta upp det i mitt anförande bara det bli min tur. Just 

nu är det faktiskt det system som vi lever i. Det är inte i det här vackra 

rosenlandet, där vi går hand i hand. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, ltl Fredrik Karlström, snart ska vi få höra om hur 

det ska fungera med samlingsregering. Det här kanske är ett litet steg på 

vägen, i så fall. Har man ingen samlingsregering så kan man åtminstone 

om man vill uppnå bred enighet, för att kunna verkställa svåra beslut, ha 

en god diskussion här och i finansutskottet när vi slår fast budgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tycker det är trevligt att höra ltl Eliasson prata om att 

också kunna lyssna till vad vi från oppositionen kommer med för för-

slag. Det är en tröst att veta att arbetet som vi har lagt ner på våra mo-

tioner inte är förgäves. Jag tror att anslaget är bra. Jag tror att det här 

bådar gott. Man ska kunna diskutera de stora linjerna, som ltl Eliasson 

nu säger, i finansutskottet. Det behöver inte betyda att finansutskottets 

betänkande blir helt och hållet enigt. Det tror jag inte man behöver ef-

tersträva. Men däremot, som jag förstår anslaget i Eliassons anförande, 

är att i de stora linjerna ska vi försöka att skapa största möjliga bredd så 

att vi också kan känna att vi tar ansvar för ekonomin framåt. Det är vi 

från frisinnad samverkan beredda att göra. Det har vi visat före den här 

budgeten. Vi har visat det med budgetmotionerna. Vi har också visat det 

i debatten, enligt mitt sätt att se det i alla fall. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det är vi tacksamma för. Just det här med stora lin-

jerna är viktigt. Om man ser tillbaka till tidigare behandlingar av budge-

ten så har kanske 70-80 procent av tiden gått åt till att höra folk. Sedan 
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kanske vi har haft 20-30 procent av tiden till att diskutera. Det är fel och 

det vet jag att det är flera av ledamöterna som har sagt åt mig nu under 

den här remissdebatten att vi ska fundera på om vi ska sitta och höra så 

otroligt mycket människor. Det brukar röra sig om 80-90 personer. Med 

den här budgeten så kunde man tänka att det kanske blir över 100 per-

soner. Det går inte. Jag har vädjat till finansutskottet redan att vi ska 

försöka koncentrera oss på de stora viktiga frågorna. Vi ska också försö-

ka koncentrera våra höranden så att det finns tid över att diskutera. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tycker att arbetsmetoden som utskottets ordförande 

nu skisserar fram här låter som ett mycket bra sätt att jobba med budge-

ten. Det som är det viktiga att återigen komma ihåg är det parlamenta-

riska systemet finns. Det är viktigt att man respekterar det. Att man får 

en situation där man har en regering som lägger fram förslagen och det 

kommer motförslag. Men sedan efter det, ska det finnas, precis som ltl 

Eliasson nu ger uttryck för, en möjlighet också för regeringspartierna att 

fundera efter om man kan i en speciell situation hitta speciella sätt att 

lösa saker och ting på. Det värdesätter jag väldigt mycket nu att finans-

utskottets ordförande också lyfter fram. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, självklart respekterar vi det parlamentariska sy-

stemet. Budgeten ligger ju här nu, det är regeringens förslag. Det är den 

vi diskuterar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

LandskapsregeringsledamotenKatrin Sjögren, replik 

Herr talman! En liten passus. Inte heller jag kände igen mig i ledartex-

ten i dagens nya Åland. Där talar jag av egen erfarenhet. Under förra 

mandatperioden så fick jag flera finansmotioner godkända. Små saker 

och stora saker som väntstuga i Svinö och studiestödsjustering och ock-

så en stor utredning om kvinnligt företagande. Jag upplever att finans-

utskottet har varit konstruktivt och de har försökt tagit vara på goda idé-

er. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, det är trevligt att höra, att minister Sjögren också 

hade en angenäm period i oppositionen där hon delvis blev lyhörd. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Förra gången jag gick upp så valde jag att koncentrera mig helt 

och hållet på budgeten. Jag tycker att det ekonomiska läget är på det sättet att 

det var viktigt att få diskutera bara de frågorna. Men jag har aldrig i en re-

missdebatt varit med om att jag inte har pratat om svenska språket och själv-

styrelsesystemet. Därför måste jag gå lite in på det och sedan till sist avrunda 

med att kommentera de motioner jag har okommenterade.  
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När det gäller Självstyrelsesystemets utveckling skulle man önska att det 

stod så här i budgetförslaget: ”Landskapsregeringen avser att tillsätta en 

parlamentarisk grupp med uppdraget att utarbeta underlag för en moder-

nisering av autonomisystemet. Utgångspunkten är att självstyrelselagen 

innehåller allt för omfattande detaljregleringar och att den danska ramla-

gen är en modell. Uppdraget ska även innefatta ett ställningstagande till ut-

formningen av en utvidgad åländsk beskattningsrätt. Som grund för detta 

läggs det av landskapsregeringen aviserade skattemeddelandet och be-

handlingen av detta i lagtinget.”  

Nu ser jag att vissa av ledamöterna ser lite fundersamma ut. För det är ju 

precis så här det står, i första stycket under rubriken Självstyrelsesyste-

mets utveckling på sidan 13 i budgetförslaget. Det här är mycket, mycket 

glädjande och det är ännu roligare att texten är nästan identiskt med en mo-

tion som Ålands framtid lade under den förra mandatperioden. Det är för öv-

rigt på få ställen det märks så tydligt som här att det inte är en regering utan 

två partier som skrivit ihop denna budget. Det första stycket som jag citerade 

ser den erfarne att centern är pappa till och det andra stycket med detaljad-

vokatyr står liberalerna för.  

Ålands framtid har för första gången, sedan vi kom in i lagtinget, valt att 

inte lägga en motion om självstyrelseutveckling. Så pass bra tycker vi den här 

texten är. Sedan är det väl en annan femma att ingen vet vart de goda vän-

nerna i centern vinglar iväg den här gången. Det kan ju gå som med Lissa-

bonfördraget att självstyrelsen helt missar öppet mål igen, av rädsla för att 

någon ska bli ledsen i Helsingfors.  

Men man brukar säga att hoppet är det sista som överger människan. Så 

min förhoppning är att denna parlamentariska grupp tillsätts i brådskande 

ordning. 

Fru talman! Jag får ibland frågan om hur jag orkar hålla på? Det är avhopp 

och alla förslag ni lägger hamnar i papperskorgen. Men där vill jag säga att 

jag upplever det lite, som finansutskottets ordförande Torbjörn Eliasson 

sade, att man kan trots allt vara med och påverka på sikt. Det ser man med 

den här skrivningen som jag nämnde när det gäller självstyrelseutveckling. 

Jag har också känt det så när det gäller beskattningen. Jag vet precis hur de-

batten var 2003 när vi började med de frågorna. Jag känner också lite samma 

sak när det gäller svenska språket och det är oerhört glädjande för mig per-

sonligen och för det parti jag företräder. 

Det som man kan läsa, på sidan 15 under svenska språket i allmänna moti-

veringarna, kallades för skrämselpropaganda när vi förde fram det ifrån 

Ålands framtids sida. Om man tar det här som nämns om kollektivavtalen, så 

finns det 20 av 154 kollektivavtal på svenska. Det strider mot självstyrelsela-

gens 43 §. I den paragrafen gäller det att man från Statsrådets sida ska se till 

att bestämmelser och regler, som är viktiga för Åland, ska finnas på svenska. 

Därför hänvisar man till självstyrelselagens 43 §. Jag tycker att det kanske 

börjar bli dags att höja nivån lite. Insikten är väldigt bra. Det sägs också i den 

här sista meningen i det här stycket: ”Vi behov kommer landskapsregeringen 

att inför lagtinget föreslå ett initiativ till riksmyndigheterna i enlighet med 

självstyrelselagen 22 §. Det är den paragrafen som tar upp initiativrätten 

som lagtinget har när det gäller Finlands riksdag. Det här var någonting som 

jag själv i september nämnde i en debattartikel jag skrev i Vasabladet. Det är 

ganska intressant att Österbottningarna hör av sig till oss och undrar om det 
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är någonting vi kan göra för deras situation. Trots att det kanske kan bli en 

övermäktig arbetsuppgift så tycker jag ändå det är viktigt att peka lite på vad 

vi sysslar med här på Åland. I debattartikeln skrev jag att jag tänker lägga ett 

förslag under hösten om att man just ska använda den här initiativrätten för 

att komma vidare när det gäller den språkliga problematiken. Igen, mot den 

bakgrunden så hälsar jag den här formuleringen med väldig stor tillfredsstäl-

lelse. 

Att nu inte någon går och ramlade av stolen så vill jag förvarna att jag ock-

så kommer att vara positiv till nästa stycke jag tar upp. Det gäller lagstift-

ningsarbetet. Där står det så här: ”Landskapsregeringen har tillsatt en ar-

betsgrupp med uppdrag att föreslå åtgärder för att höja kvaliteten i lag-

stiftningsarbetet”. Det är någonting som är nödvändigt, det har vi sett många 

gånger utskotten. Det sägs vidare: ”Arbetet syftar även till att föreslå åtgär-

der för att höja effektiviteten i arbetet”. Det här är också mycket, mycket bra 

saker. 

Fru talman! Nu kommer jag in på de motioner som jag har lagt. De två sto-

ra motionerna om skatteavdraget och höjningen av klumpsumman tog jag i 

gruppanförandet. De lämnar jag därhän och hoppas på ett gott bemötande i 

finansutskottet. 

Finansmotion nr 6, som jag hade glädjen, att få hela den socialdemokratis-

ka och hela den obundna gruppen, att skriva på. Det handlar om att man ska 

ta över att starta eget verksamheten från handelskammaren och plocka in den 

under egen hatt d.v.s. under teknologicentret. Motiven för det är att då blir 

det en inbesparing. Man räknar alltså med att den egna arbetskraften inte 

kostar något. Nog tror jag att de flesta av oss ändå inser att den här typen av 

verksamhet sköts bäst ute hos näringslivets egna organisationer. Men det in-

tressanta är att just Ålands teknologicentrum har senaste sommar verkat i 20 

år. Jag tycker att man borde göra en utvärdering av hur många företag som 

genererats tack vare Ålands teknologicentrum och vilka positiva effekter 

verksamheten i övrigt har haft på företagsamheten i landskapet. Speciellt un-

der de här tiderna som vi lever i nu så bör man se på den här typen av när-

ingsstödjande verksamhet och försöka få den så bra och effektiv som möjligt. 

Fru talman! Det jag också vill nämna är finansmotion nr 2. Där föreslår jag 

att man ska sälja Grelsby kungsgård, Haga kungsgård, Persberg, Berg, Väs-

tergård, Bomarsund och Kastelholms kungsgårdar. De här vet jag att många 

har höjt på ögonbrynen över. Den som har varit med länge i politiken vet att 

jag var synnerligen negativt inställt till de här förslagen under de åtta år som 

jag var politiskt ansvarig för gårdarna. Det var jag främst beroende på de kul-

turhistoriska aspekterna som finns i många av de här gårdarna. Men efter att 

man år efter år efter år har sett att det inte finns någon strategi ifrån land-

skapsregeringens sida, märkväl nu värderade medlemmar i regeringsbänken 

att det här gäller landskapsregeringar också bakåt i tiden. Det finns ingen 

strategi. Skulle någon av de här gårdarna ha varit privatägda så tror jag fak-

tiskt att vi skulle ha haft en golfbana redan nu på Åland. Vi vet också att un-

derhållet är synnerligen bristfälligt.  

Den gode vännen och salige avsomnade dåvarande finansministern Lasse 

Wiklöf sade en gång, när vi for runt och granskade de här gårdarna, att man 

märkte direkt när man kom ut på landsbygden om det var landskapsreger-

ingens hus eller inte för de husen såg så risiga ut. Det är ju lite synd. Det har 

förbättrats men det är stora underhållskostnader som det här innehavet är 
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förknippat med. Vi borde slå fast en strategi. Vad ska vi ha husen till? Min 

strategi är att vi avyttrar dem. Det har försökts och det har försökts, det 

kommer inte något längre. 

Följande motion som jag vill nämna handlar om investeringsstöden. Angå-

ende investeringsstödet till lantbruket framhölls det från landskapsregering-

ens sida i budgetförslaget för 2009 som här: ”Investeringsstödet till lantbru-

ket är landskapsregeringens viktigaste åtgärd för att höja lantbrukets kon-

kurrenskraft generellt och på års nivå”. Mot den bakgrunden är det ju syn-

nerligen förvånande att det inte fanns en euro upptaget under de nationella 

investeringsstöden. Jag vet att motivet är att det finns medel sedan tidigare 

och att det räcker. Men när man diskuterar med avdelningen så säger de att 

det finns medel för en större ladugårdsbyggnad samtidigt som det tydligen 

finns två i rören. Vad den typen av investeringar innebär för mejeriet tror jag 

att var och en vet. Det kan inte nog understrykas. Mot den här bakgrunden 

har jag föreslagit att investeringsstödet skulle höjas med 200 000 euro. 

Jag vill ju en speciell eloge till ltl Anders Englund som, oavsett var försla-

gen kommer ifrån, faktiskt vågar stå upp för det som är viktigt. Jag vill också 

tacka alla övriga som har hjälpt till för att få slut på den här våldsamma och 

populistiska debatten som har varit runt lantbruket. Det vill jag tacka för. 

Den har varit mycket, mycket tungt för yrkesutövarna. 

Till sist vill jag säga, så att jag inte behöver höra det igen, i två års tid har 

jag sagt att man måste utreda förutsättningarna för att lägga om hela det 

åländska jordbruket till ekologiskt. Jag har inte några bekymmer med det. 

Men av den utredningen så behöver det framgå om det är praktiskt, ekono-

miskt och realistiskt? Vi måste få slut på den här evinnerliga diskussionen 

som bara går runt och runt. Inte kan det ju vara några svårigheter att utreda 

en sådan sak? 

De övriga motionerna får jag, med tanke på tiden, lämna fru talman. Jag 

tänkte prata mig varm för möjligheten att sälja vin ute i bland annat skär-

gårdsbutikerna, vilken nytta det skulle ha i stället för driftsbidragen, men jag 

får lämna den biten därhän den här gången. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack fru talman! När det gäller finansmotion nr 6, så ser jag inte att mo-

tionen i sig står i strid med det som landskapsregeringen vill göra, alltså 

en förändring av rådgivningsverksamheten är aviserad. Men den sker 

ingalunda med ett klubbslag över en natt. Den kommer att ske efter dia-

log med berörda parter, där alla de nämnda kommer att ingå. Det blir en 

omdirigering. 

Sedan när det gäller att sälja kungsgårdar så får jag säga att min för-

sta uppfattning är väl ungefär densamma som ltl Anders Erikssons att 

de inte är skötta på ett ändamålsenligt sätt. Det tycker jag är beklagligt. 

Vi måste få en kursändring i hur skötseln av kungsgårdarna går till och 

ändamålet med dem. Om en försäljning är det enda och sista vi kan göra 

så får det bli så. Det är min uppfattning. 

När det gäller investeringsstöden så… 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det som näringsministern kom in på sist i sin replik, sköt-

seln av landskapets gårdar så vill inte jag åtminstone säga att de inte är 

skötta på ett ändamålsenligt sätt när det gäller skogsbruket. Jag tror att 

man sköter den biten på ett ganska exemplariskt sätt. Men finns det en 

annan strategi när det gäller innehavet? Vill man få ut något mera när 

det gäller näringslivsutveckling? Till exempel när det gäller golfbanor el-

ler miljövård eller vad det nu vara må. Jag vill inte generellt i varje fall 

bli ihop knippad med att de inte sköts på ett ändamålsenligt sätt. Men 

det finns ingen ändamålsenlig strategi. 

Sedan när det gäller att det inte finns någonting i strid med motion nr 

6 och det som står i landskapsregeringens budget, så måste nog när-

ingsministern läsa en gång till vilket förslag han har lagt fram. För det 

här är hundra procent i motsatt riktning. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Till det sista så ska vi återkomma till det. De här motionerna ska be-

handlas i finansutskottet och där får man skärskåda vad regeringen har 

skrivit och vad motionären har skrivit. 

Tillbaks till motion nr 9, investeringsstöden. Målsättningen som mo-

tionären har, den är ju densamma som regeringen hade i tidigare budget 

och som vi fortsättningsvis har. Är det så att behovet av medel under det 

här ändrar så är det åtminstone min avsikt att man får återkomma. Ef-

tersom jag inte känner till det behov som nu finns så har vi gjort den be-

dömningen att de pengar som nu aviseras är tillräckliga. 

När det gäller eko-odlingen tycker jag det är en intressant diskussion 

om man skulle gå över till ekologisk odling. Jag har samma dubier som 

kanske ltl Anders Eriksson ändå förespråkar. Jag skulle också vilja få 

slut på den här debatten. Är det möjligt och på vilket sätt skulle det i så 

fall vara möjligt, det är viktigt för mig. Är det uppifrån vi ska bestämma 

eller är det odlarna själva som ska tycka så? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller den sista frågan så är det nog definitivt en sådan övergri-

pande strategisk fråga som man ifrån landskapsregeringens sida måste 

ta tag i det. Inte kan man ju tänka sig att de olika näringsutövarna ska 

reda upp den här biten. 

När det gäller investeringsstödet för lantbruket så blir jag igen, värde-

rade näringsminister, förvånad när jag hör att du säger att man inte 

känner till behovet. Det är ju faktiskt bara att ringa till avdelningen och 

fråga vad som ligger i rören och hur det ser ut. 

Sedan när det gäller teknologicentrum, motion nr 6, så får jag konsta-

tera antingen har inte ministern läst motionen eller så har han inte läst 

budgetförslaget från näringsavdelningen när han säger att inte finns nå-

gon strid däremellan. De facto, regeringen vill, för att spara 70 000 

euro, ta in den här verksamheten till teknologicentrum. Det vill inte vi 

med den här motionen. Vi vill att den ska vara kvar eller som vi skriver 

att man konkurrensutsätter det om kostnaderna är för höga. Men vi vill 

också utvärdera teknologicentrum, innan man för dit mera grejer, för att 
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få reda på vad det riktigt har kommit ut sist och slutligen från teknologi-

centrum. Nog är det väldigt olika åsikter, värderade minister. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Henry Lindström, replik  

Herr talman! När det gäller gårdarnas skick så finns det mycket övrigt 

att önska. Om vi går tillbaka i tiden till den tid när vi hade en enskild 

budget så var det så att jag känner bra till det eftersom jag då var tjäns-

teman på jordbruksbyrån och hade hand om gårdarna. Det var nästan 

omöjligt att få loss pengar för att göra renoveringar på gårdarna. Tyvärr 

har de här arrendegårdarna under årens lopp mjölkats på pengar. Man 

har tagit arrendepengar men inte varit villiga att investera i gårdarna. 

Det påpekade jag redan då som tjänsteman. 

När det gäller investeringsstöden så är jag nog av den uppfattningen 

att de är väldigt viktiga. Enligt de uppgifter vi har fått så räcker befintli-

ga medel till för de behov som finns. I övrigt ska det tilläggsbudgeteras 

för de behov som finns. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller den sista biten så har jag ju varit med om det förut. Vi tog 

från Ålands framtid reda på vilket behov det var. Vi lämnade en motion, 

kollegan Englund hade också den då kurage att skriva på, men den 

hamnade i papperskorgen. Sedan kom det i tilläggsbudgeten ett halvår 

senare, när det konstaterades att det behövdes pengar. Det jag har varit 

orolig för med den lite ostrukturerade debatt, som har varit just den här 

hösten runt jordbruket, är hur lätt det sedan är att komma tillbaka med 

en tilläggsbudget till lagtinget och begära mera medel för det här? Där-

för ville jag att man skulle reglera upp det redan nu. 

Sedan, ltl Lindström, när det gäller gårdarnas skick så har vi ju ett 

gemensamt förflutet, som det brukar heta i vissa sammanhang. Att få 

loss pengar, visst har det varit svårt. Men jag tror att det har varit svårt 

just pga. att det inte har funnits någon klar strategi. Ibland har de pekat 

på golfbana, ibland har de pekat på äventyrspark och ibland på jord-

bruk. Det har liksom gått ifrån det ena till det andra. Det är bekymret. 

Ltl Henry Lindström, replik  

Fru talman! Visst är det så att på vissa gårdar har det varit oklart med 

den framtida användningen. Men även på de gårdar där man har haft en 

klar målsättning gick det inte att få loss pengar. Det är bara att beklaga 

att skicket på gårdarna har blivit så dåligt som det är.  

När det gäller investeringsstöden så anser nog jag att för de behov 

som vi nu kan se så finns det tillräckliga medel för. Det är grundkoncep-

tet. Det vet man ju inte året före vilka egentliga behov som det kommer 

att finnas. Man kan spekulera i att det finns ett antal projekt. Det är 

ändå ganska omfattande arbete att få ett projekt och få det klart så att 

man kan söka stöd för det. Finns de behoven då anser nog jag att det ska 

vara tilläggsmedel, om inte pengarna räcker. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kan lova ltl Lindström att jag stöder alltid jordbruket oavsett vad 

förslagen kommer ifrån. Det kommer inte att bli lätt. Men jag kommer 

att försöka hjälpa till. Det skulle också vara roligt om man från Centerns 

sida kunde ha lika mycket kurage som kollegan Englund och faktiskt 

också stöda andra vägen, oavsett var förslaget kommer ifrån. När man 

innerst inne vet att det finns behov av det. 

Sedan när det gäller gårdarna, det är ju så med allt, man måste ha en 

strategi. Man måste mäta vad man gör och varför. Sedan går det nog 

också att driva igenom investeringar. Jag har blivit alltmer övertygad om 

att om dessa gårdar hade varit privatägda så hade vi haft en golfbana till. 

Det är någonting som jag anser att är viktigt. Det är många som har bli-

vit förvånade över att jag har lagt den här motionen. Det är främst av hi-

storiska aspekter som jag under årens lopp har varit ganska restriktiv 

när det gäller att avyttra kungsgårdarna. Jag kan inte se att det är håll-

bara motiv mera. Man måste göra någonting, för underhållet är eftersatt 

och strategin saknas. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte  

Fru talman! Jag tänker uppehålla mig med två saker. Vårt ekonomisystem 

som vi har idag och jordbruksnäringens villkor. Jag ska börja med att citera 

ur budgetförslaget. ”Drygt hälften av denna minskning beror på en ökad 

användning av tidigare års anslag”.   

Fru talman!  Hur kan jag då veta, ökar eller minskar anslaget för ett mo-

ment när lagtinget inte vet eller känner till hur mycket pengar som finns 

oförbrukade kvar rån tidigare år. Jag tycker det finns all anledning att se över 

det budgetsystem och redovisningssystem vi har i dag. Vi borde därför övergå 

till ett s.k. affärsbokföringssystem, d.v.s. det system kommunerna införde år 

1999 i samband med den då nya kommunallagen. Det systemet är väldigt 

transparent, gamla ej nyttjade anslag från tidigare år förföll. Sådana anslag 

måste tas på nytt i följande års budget ifall ett projekt inte blev färdigt eller 

om någon verksamhet skulle fortsätta även följande år.  

I affärsbokföringssystemet skulle inte heller investeringsutgifterna tas upp 

blandade med driftsutgifterna utan investeringarna skulle belasta bokslutet i 

form av avskrivningar i resultaträkningen. 

Överskott eller underskott skulle regleras genom att det egna kapitalet i 

balansräkningen ökade eller minskade. Det här redovisningssystemet blir 

tydligt och ger en klar bild av driftsekonomin under verksamhetsåret.  

Fru talman! Jag önskar att finansutskottet fördjupar sig i det redovisnings-

systemet vi har i dag och jämför med det s.k. affärsbokföringssystemet och ev. 

tar initiativ till att landskapsregeringen kommer med en framställning om ett 

nytt ekonomisystem.  

Jordbruksnäringen och dess villkor tycks höra till det som debatteras och 

ifrågasätts mest just nu. För ca 10 år sedan kämpade landskapet för och fick 

behörighet över jordbrukspolitiken. När man tog över behörigheten var målet 

att man här på Åland skulle sköta frågorna bättre än vad man lyckats med i 

riket. Man ansåg att Åland med sitt isolerade läge, småskalighet och mång-
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syssleri behövde andra villkor. Hittills har man också försökt stötta sitt när-

ingsliv, dit även primärnäringarna hör, så att man haft minst lika goda eller 

bättre förutsättningar än tidigare. 

Fru talman! Så ser det inte ut idag när man nu läser budgetförslaget. När-

ingsavdelningen med bl.a. jordbrukssektorn tänker spara mest, 16 procent. 

När man fick behörigheten ändrades inte de ekonomiska villkoren mellan 

landskapet och staten. Det betyder att klumpsumman som man får från sta-

ten skall räcka till ännu större åtaganden än tidigare. Nu när landskapets in-

komster minskar så ifrågasätts den stödpolitik som är sanktionerad av EU 

dvs. miljö-, LFA-, gårdsstöd mm. 

Fru talman! Jordbrukarna beskylls för att ”snylta” på andras pengar. Peng-

ar som man nu anser borde användas till annat. Räcker inte pengarna till, då 

är det bönderna som fått för stora stöd.  

Man måste fråga sig om det då var rätt att behörigheten för jordbrukspoli-

tiken överfördes till Åland? Andra länder inom EU utnyttjar sitt stödsystem 

fullt ut i syfte att främja sitt jordbruk på olika sätt. Här försämras villkoren.  

Medlemskapet i EU ger dessutom små möjligheter att påverka själva jord-

brukspolitiken framöver, eftersom det mesta bestäms i Bryssel.  

Fru talman! Alla måste vara med och spara men jordbrukets och lands-

bygdsnäringarnas konkurrenskraft måste ändå säkerställas. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är den första att understöda ltl Slottes förslag om att fi-

nansförvaltningslagen och budgetförordningen för landskapet Åland 

snarast möjligt förändras så att vi får ett affärsbokföringssystem också 

infört i landskapets budgetering. Det är tio år sedan kommunerna har 

genomfört den här reformen. Det är egentligen ganska sorgligt att vi inte 

har kommit längre. Min uppfattning om det remissutskickade finansför-

valtningslagen är att det fokuserar på mycket annat, en maktkoncentra-

tion närmast i finansavdelningen. Det är egentligen inte det som det 

borde handla det. Det är andra frågor, närmast spridning av makten i så 

fall.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Jag tackar för stödet. När man har erfarenhet av den kommunala bokfö-

ringen så går den alldeles utmärkt. Den är mycket transparent och ge-

nomskinlig. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Sedan vill jag beröra den här bilden av att jordbruksnäringen svartmå-

las. Det är riktigt när man läser messa spalterna och de här lite bedrövli-

ga webbkommentarerna, då blir det väldigt hett när anonyma männi-

skor får angripa vad som helst här i vårt samhälle inklusive jordbruket. 

Men det är ju inte den debatten vi för här i lagtinget. Här försöker vi föra 

en konstruktiv debatt. Jag gick i tiden från jordbruksministerposten via 

lagtinget till riksdagen och vet sannerligen att den åländska jordbruks-

politiken är mycket positivare än vad rikspolitiken är. Även när vi gör 

förändringar nu i negativ riktning så är den fortfarande bättre samman-

taget. Det är inte fråga om annat heller. Frågan är om ltl Slotte vill ha en 

marknads- och EU stöds anpassning av vårt jordbruk? Eller om man vill 
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sitta kvar i de gamla skyttegravarna och säga nej, det får inte göras några 

förändringar av den här typen.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Det är så att vi fick behörigheten till Åland från Finland, 

men vi fick inte några pengar. Jag har observerat att socialdemokraterna 

har en motion om att sänka stöden för att det ska bli lika som kringlig-

gande regioner och jämför då med Finland. Man säger att LFA stödet på 

Åland är 200 euro medan det i Finland är 150 euro. Men det stämmer 

inte. I Finland är det 150 euro på A-området som hör till Helsingfors och 

Salo trakten. Medan det i Nagu är 200 euro. Det är där vi ska jämföra 

oss med.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Fru talman! Om ltl Roger Jansson var den första att stöda tanken på en 

ändrad budgetering så kan jag då vara den andra att göra det. Eftersom 

jag också anser att vi borde ha en bättre transparant i hur budgetupp-

följningen fungerar. Det är mycket som talar för det.  

När det gäller jordbruket och behörigheten så vill jag rätta ltl Slotte. 

Behörigheten är delad när det gäller jordbruket. Egentligen har inte nå-

gon behörighetsförskjutning skett, utan man har tagit över vissa stöd, 

närmast LFA-stödet. Som gammal tjänsteman på jordbruksområdet, 

tolkar jag att det egentligen är riktigt att det ska vi ha här. Men man  

borde också ha fått den ekonomiska kompensationen för det.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Det kan så vara att vi har delad behörighet. Vi har ändå 

kämpat för att få över LFA-stödet, men vi fick inte några pengar. 

Klumpsumman borde ha reglerats i sammanhanget på något sätt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Då är jag den tredje som understöder tanken om affärs-

bokslutssystem. Jag tycker också det är helt rätt att vi borde titta på det 

och gå in för det. Det är ganska svårförståeligt för många som försöker 

titta på inkomster, utgifter, eget kapital och balans. Där är vi helt eniga. 

Jag håller också fullständigt med ltl Roger Jansson som säger att de-

batten här inte på något sätt och vis är något slags hetsdebatt mot jord-

bruket. Som ltl Roger Jansson också sade så är det i tidningar och webb-

forum  som hetsjakten kanske bedrivs, oftast av anonyma påhoppare. I 

den här salen är det oftast så att det är centerpolitiker som hetsar på att 

det skulle vara en hetsjakt på jordbruksföretagarna. Personligen är jag 

en av dem som har ifrågasatt vissa moment i stödsystemet, exempelvis 

avbytarsystemet. Jag har aldrig ifrågasatt systemet, utan finansieringen 
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av systemet. Givetvis behöver en jordbrukare ha semester som alla 

andra företagare.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Inte är det någon här i lagtinget som har fört någon hetsde-

batt mot jordbruksnäringen. Det kan jag inte påstå. I massmedia och de 

skriverier som säger att man snyltar på andras pengar så menar man i 

praktiken att de här pengarna ska användas till något annat. Till viss del 

har det också varit så med LFA-stöden, de pengarna borde hellre gå till 

sjukvården. Då vet jag inte riktigt om är riktigt överensstämmande med 

den jordbrukspolitik som vi borde ha, om vi ska lika som omkringlig-

gande regioner. Sjukvården ska få sitt, givetvis. Det är ett problem det 

här, tycker jag.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det var ltl Slotte som sade att den här debatten hittills har 

handlat väldigt mycket om jordbruksnäringen. Det tycker jag inte att 

den har gjort. Det har varit ganska lite jordbrukspolitik i den här bud-

getdebatten så här långt. Sedan måste man också hålla sig till fakta. Om 

man då jämför med Helsingforsregionen, Saloregionen och de andra re-

gionerna så ska man titta på västra sidan om oss. Där är LFA-stödet i 

motsvarande regioner som Gotland-, Öland- och Uppsalaregionen runt 

150 eller under t.o.m. per hektar i stöd. Visst kan man ha rätt att debat-

tera en stödnivå. Alla här vill ha ett öppet landskap. Alla här i salen är 

för att jordbrukarna ska ha verksamhetsförutsättningar. Sedan är det 

frågan om på vilket sätt vi ska driva det? Det är den debatten vi borde 

föra kanske mera än bara hoppa in i de här skyddsgravarna och skylla på 

varandra att vi vill det ena och vi vill det andra och motarbeta jord-

brukspolitiken. Så tycker jag inte att det är. Men man måste kunna dis-

kutera.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Vi ska jämföra oss med regioner som ligger kring Åbo. Det 

är så att Helsingfors, som hör till A-området, där har man 150 euro per 

hektar. De olika A-, B-, och C-områden beror på klimatet. På Åland har 

vi kalla vårar och varma höstar, medan i Salotrakten är det mycket var-

mare på våren och bättre klimat den vägen. Däremot har Åland därför 

då ett högre stöd just på den delen. I Salotrakten, som hör till A-

området, så har man ett gårdsstöd som är 50 euro större än vad gårds-

stödet är på Åland. Det är 246 euro på A-området medan det är ungefär 

195 euro på Åland, som hör till B-området. Det är faktiskt skillnad. Det 

är klimatet som avgör.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

LandskapsregeringsledamotenRoger Eriksson 

Fru talman!  Jag vill inledningsvis återkoppla lite till den här presentationen 

som finansansvariga tidigare hade här d.v.s. de här sifferstaterna som visade 

hur landskapets ekonomi ser ut och hur den framtida ekonomiutvecklingen 

kommer troligtvis att vara.  
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Vi har nu ett ekonomiskt läge där vi får 110 miljoner lägre i inkomster på 

två år, om jag minns rätt. Det här sätter stora krav på landskapsregeringen 

för att kunna budgetera och gå framåt och behålla välfärdssamhället som de 

facto alla vill ha här. Det här är ett trendbrott i budgetarbetet. 

Om jag kommer in på min egen avdelning så har vi ett nytt sätt att tänka. 

Utmaningarna är stora och vi har också en föresats att klar av dem. Om vi ser 

på kansliavdelningen så har vi kommit igång med organisatoriska och struk-

turella förändringar i förvaltningen i syfte att höja effektiviteten och sänka 

kostnaderna. Här har vi  processtänkandet i centrum d.v.s. vi tittar på verk-

samheter som förvaltningen utför och ser om vi kan sammanföra dem när de 

har liknande verksamheter. På det här sättet får man en samordning av re-

surser och i förlängningen inbesparingar. Det här kräver att förvaltningens 

olika roller och funktioner definieras. Man gör en åtskillnad mellan politik- 

och tjänstmannaarbete. Hela det här arbetet är en lång och omfattande pro-

cess som vi då genomför stegvis. Vi använder ny teknik, IT-teknik etc. Allt för 

att uppnå målsättningarna. Det här är, som jag nämnde inledningsvis, nytt 

sätt att tänka.  

Angående min egen avdelning, kansliavdelningen har vi arbetat ganska 

mycket med de här frågorna. Vi har kommit ganska långt, vågar jag påstå. Vi 

inledde arbetet redan vid tilläggsbudgeten. Som ni minns där så sade vi att 

det skulle bli tre nya enheter  serviceenheten, rättserviceenheten och enheten 

för kommunikation och externa kontakter. Det hade vi i tilläggsbudgeten och 

det tänker vi nu förverkliga. 

Fru talman! Det här är en process som kan upplevas som svår. Det är den. 

Men det här är en sak som måste göras. Själva arbetet som jag just beskrev  

förstärker kansliavdelningens roll som stabsfunktion, som ska stöda och un-

derstöda allmänna förvaltningen. I det här budgetförslaget är det nytt att från 

byggnadsbyrån slås brand- och räddningsenheten samt enheten för polis-

ärenden ihop och överförs till rättsserviceenheten. Även här har vi synergief-

fekterna, samordning av verksamhet. På det viset får vi en mera processeko-

nomisk förvaltning. Kort om fastighetsförvaltningen, det arbetet har vi inlett 

tidigare. Vi fortsätter även med att effektivisera det. Här har vi arbetet med 

intern hyra, försäljning av fastigheter där fokus ligger på bebyggda fastighe-

ter, som är mest kostnadskrävande ur landskapets synpunkt. Undantag är 

fastigheter som kan ha ett visst musealt värde och även för rekreation. I det 

här arbetet har jag byggnadsbyrån i centrum. Tanken är att byrån på sikt ska 

sköta landskapets hela fastighetsförvaltning. Man ska sköta underhåll, för-

säljning och inköp av fastigheter. Fokus är här också på miljötänkandet, al-

ternativa uppvärmningssätt, speciellt vid upphandling av tjänster. På sikt ska 

det här vara en central roll. Det finns vissa områden som kräver viss special-

kompetens, inom museibyrån och trafikavdelningen. Det kan finnas andra 

men det här är de stora linjerna. 

Fru talman! Sedan vill jag komma in på området energi. Här har vi arbetat 

mycket hårt med att Åland ska komma med i det s.k. inmatningssystemet. 

Det går kortfattat ut på att vi när vi konsumenter betalar fakturor så går en 

del av elpriset till producenter av grön el. Ser vi på åländska förhållanden så 

blir det vindkraft. Det här har vi haft många diskussioner och kontakter med 

riksmyndigheterna, både på tjänstemanna nivå och på politisk nivå. För någ-

ra timmar sedan var jag med i en videokonferens just i detta ärende. 
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Det har kommit en mellanrapport, en slutrapport, jag kan informera lag-

tinget att Åland är med i det här systemet. Som det ser ut nu, finns det inte 

några politiska motsättningar på det här området. 

Tanken som jag just nämnde är att konsumenterna betalar en del av sin 

faktura till producenter av grön el. Om man tänker att vi är 27 000 männi-

skor så har vi inte några chanser att generera tillräckligt med kapital som 

skulle vara intressant för aktörerna. Därför är den politiska viljan att vi ska 

vara med i Finlands system, 5, 3 miljoner människor är intressantare mark-

nad. Den här frågan är väldigt stor under den här mandatperioden, som jag 

ser det. I det här sammanhanget kan man också nämna, fru talman, arbetet 

med likströmskabeln. Den har ni redan debatterat här i lagtinget.  

I de här två ärendena tillsammans ser man enorma möjligheter för land-

skapet Åland att uppnå klimatmålen. Vi kan bli fria från fossila bränslen. När 

man tittar framåt ska man utveckla vindkraften för framtiden, inte för dagens 

behov utan för framtiden. Då kan vi ha en stor bilpark med elbilar. Det här är 

utmärkt med tanke på våra korta avstånd som vi har på Åland. Vi har ingen 

tung energikrävande industri. Då får vi den här hållbara utvecklingen. Land-

skapsregeringens honnörsord kommer verkligen till sin rätta. Det här är den 

stora utmaningen som jag ser det. Hittills ser det bra ut, men vi är inte i mål 

ännu. För att få det tekniska att gå ihop så kommer det troligtvis att kräva 

lagstiftningsåtgärder och ev. någon överenskommelseförordning. Men det är 

mera medlet för hur vi ska uppnå det här målet.   

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag tycker det är roligt att höra att strukturomvandlingen av 

kansliavdelningen har kommit igång och att man nu börjar se konturer-

na av hur det ska se ut. 

En fråga, som intresserar mig speciellt, är det som minister Eriksson 

nämnde om samordning med polis och räddning. Det skulle vara intres-

sant att höra lite mera detaljer om hur man har tänkt sig att den nya en-

heten ska fungera. Det är ju trots allt så att de här två ämnesområdena 

ligger nära men de ligger ändå långt ifrån varandra. Hur hade man tänkt 

sig att själva uppbyggnaden av det här skulle ske? Det sker ju också en 

förflyttning från en byrå till en annan. Det är en hel del utmaningar på 

gång. Räddningssidan känner jag lite bättre än vad jag känner polissi-

dan, men t.ex. i lagstiftningen så finns det en reglering om att kommu-

nerna ska samarbeta fr.o.m. nästa år. Vi vet att det arbetet inte har 

kommit speciellt långt. Efter det står det att landskapsregeringen ska ta 

en del i det här arbetet. Hur har man tänkt sig att det här ska löpa vidare 

när man har gjort den här organisationsförändringen? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack fru talman! Jag börjar där ltl Ehn slutade, att det ska bli ett rädd-

ningsområde. De uppgifter som jag har fått här senaste tiden så är man 

på gång med det arbetet. Troligtvis kommer man att komma till det 

slutgiltiga målet att ha ett enda räddningsområde på Åland. Sedan finns 

det ett ganska starkt revirtänkande. Det finns motsättningar, det håller 

jag med om. Lagen är kristallklar på den här punkten. Vi strävar efter att 

så ska det ske. Sedan kan det finnas olika funderingar om hur det ska 
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vara med räddningsområden och sådana saker. Vi tänker i alla fall knyta 

ihop det här till en kommunal verksamhet. 

Det här som nämndes tidigare om hur man ser på brand- och rädd-

ningsenheten, det är så att enheten för polisärenden och den här slås 

ihop och överförs till den s.k. rättserviceenheten. Här kan man då tänka 

sig att det blir en juristtjänst. Många av de här frågorna är de facto till-

ståndsfrågor. Sakkunskapen, som finns inom brand och räddningsbyrån 

den kan troligtvis skötas av en jurist. Om man inte känner till tekniska 

detaljer så kan man alltid höra räddningschefen och sådana saker. Så är 

tanken. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Det sista tycker jag låter som en mycket framkomlig väg att komma vi-

dare på. Jag vill betona att jag på intet sätt skulle motsätta mig den här 

förändringen. Det var mera av ett intresse att höra hur man har tänkt sig 

det praktiska. Det finns ändå en del saker man behöver fundera på, hur 

man ska lägga upp det här innan det är klart att verkställas. 

Det som däremot lite bekymrar mig är att det visserligen har pågått 

ett arbete mellan kommunerna om att diskutera hur man ska uppnå det 

som står i lagen d.v.s. att kunna presentera en plan för hur vi ska få ett 

räddningsområde för hela Åland fr.o.m. nästa år. Planen ska presenteras 

nästa år. Vad planen säger är sedan en annan sak. Det som lite bekymrar 

mig är att vi skriver idag den 18 november och planen ska presenteras 

innan utgången av detta år. Med vetskap om just det, som minister 

Eriksson var inne på, att det finns en hel del revir "upp pinkade", om 

talmannen ursäktar uttrycket, inom det här arbetet. Det kan nog vara så 

att landskapsregeringens bistånd kommer att krävas för att föra ett re-

sonemang mellan kommunerna vidare. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Ltl Ehn har helt rätt i det. Jag har minsann märkt att det finns ett gans-

ka starkt revirtänkande. Lagen ger då landskapsregeringen möjlighet 

och skyldighet att i sista hand säga att så här är det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Utan att förhäva mig så betraktar jag mig som en gammal 

ärrad kämpe när det gäller Ålands demilitarisering och alldeles särskilt 

neutralisering. 

Jag har noterat att landskapsregeringen numera inte har egna resur-

ser att jobba med de här frågorna särskilt mycket. Man har egentligen 

inte tjänstemän som är väldigt insatta, engagerade och kunniga annat än 

delvis. Då har Ålands Fredsinstitut fått en väldig central roll att biträda 

landskapsregeringen och oss politiker. Det är en privat förening, tredje 

sektorn. Jag ser att socialdemokraterna har en motion i deras lokalfråga, 

motion nr 42, som jag gärna hade skrivit under. Men min målsättning 

måste vara den, som medlem i fredsinstitutets styrelse, att vi kunde föra 



  

  299 

ett resonemang med landskapsregeringen om den här lokalfrågan, för 

att hitta en lämpligast möjlig lösning för den här verksamheten som är 

mycket bra för landskapsregeringens egen verksamhet. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack fru talman! Om jag ser på mitt uppdrag rakt av som kansliansvarig 

så går arbetet ut på, som också lagtinget har godkänt, att vi ska titta på 

vårt fastighetsbestånd och avyttra dem som vi anser nödvändiga, med de 

begränsningarna som jag just nämnde musealt eller annat ändamål. I 

det här fallet har vi föreslagit i budgeten att det s.k. gamla länsmanshu-

set ska säljas. Jag känner väl till att fredsinstitutet har sina lokaliteter 

där. Jag har själv besökt det och tagit del av deras arbete. Jag har haft 

mycket nytta av dem och de arbetar väldigt bra där. Var de ska få lokal i 

framtiden är jag nog beredd att diskutera. Men är det landskapets kärn-

funktioner? Ska vi upprätthålla lokaler för tredje sektorn? Tyvärr, anser 

jag att det inte är så. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det anser inte jag heller. Det är rimligt att landskapsregeringen 

gör sig av med också den här fastigheten. Men vad jag efterlyste var ett 

samarbete för den lösning man kan finna. Jag har själv, i institutets sty-

relse, talat för någon form av fastighetsbolag som skulle bildas med 

andra aktörer. Där kunde möjligen också landskapsregeringen vara en 

aktör, men inte nödvändigtvis, utan andra mera professionella fastig-

hetshanterare. Det kan fordras lite tid och lite positiv inställning ifrån 

landskapsregeringens sida för att man ska kunna nå bästa möjliga lös-

ning till den här delen. Jag hoppas att minister Eriksson kan vara med 

och jobba i den riktningen. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Jag är alltid beredd att diskutera konstruktiva lösningar. 

Det här arbetet kommer säkert att fortgå. Det här förslaget i budgeten 

om försäljningen av fastigheten har lagtinget i sin hand. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack fru talman! Jag ska citera en text ur budgeten som jag har lite frå-

gor om. "Följande åtgärder är aktuella under året: Att upprätthålla 

räddningstjänstdelegation för räddningsväsendet med uppgift att följa 

med utvecklingen och ta initiativ till utveckling inom området samt att 

samordna räddningsväsendet." Min fråga till minister Eriksson är: Är 

det denna delegation som ska visa vägen för att samarbetet ska läggas 

upp? Eller är det, som vi hörde i tidigare anförande, kommunerna som 

ska göra det här? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Den här delegationen är, som jag ser det, ett stöd och ett 

rådgivande organ till landskapsregeringen för utformandet av politiken. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Det ekonomiska 

läget är sådant att landskapets ekonomi har ett rejält motlut och vi vet inte 

riktigt var backen tar slut eller när det börjar plana ut. För att få alla med sig 

på resan mot framtiden behöver man färdas framåt på ett sådant sätt så att 

alla kan klara av resan utan att köra ner i diket eller bli lämnade åt sitt öde 

utan vare sig mat eller vatten. Vi måste få en tydlig färdplan från reseledaren 

lantrådet och resten av regeringen. Det måste finnas ett förtroende. VI måste 

veta och känna att det bär framåt, trots uppförsbacken. Frågan är om denna 

budget för 2010 är den tydliga färdplan som Åland behöver, vi får väl se. 

Vi behöver både solidaritet och nytänkande. Två ord som jag och mina so-

cialdemokratiska kamrater värdesätter högt. Solidaritet och nytänkande var 

också två nyckelord som användes i centerns gruppanförande igår. Men jag 

saknar solidariteten på flera områden. Var finns centerns solidaritet för det 

åländska lantbruket när det handlar om att jobba för ett nytänkande vid na-

turbruksskolan? Centerns senfärdighet att inte gå med på struktur-07 har re-

sulterat i detta som vi nu ser konsekvenserna av. Att lägga ner skolan och säl-

ja ut Jomala gård och flytta utbildningsverksamheten är inte speciellt krea-

tivt. Det känns som man är på väg att strypa det som är motorn och navet i 

den åländska lantbruksnäringen, nämligen utbildningsverksamheten på Jo-

mala gård.  

Vad kan fylla alla hotell på Åland i slutet av september? Vad kan få fler 

bussar att ankomma till Åland, fler än jag någonsin sett i Västra hamnen? 

Vad är det som får ålänningarna på fötter och nästan gå man ur huset och 

fullkomligen få den åländska landsbygden att sjuda av liv, prat och skratt och 

nya smakupplevelser. Det är Skördefesten och öppna gårdar som nu har blivit 

en tradition.  

Det finns utvecklingsmöjligheter inom lantbruket. Det finns ett växande 

engagemang för ren, lokalproducerad, ekologisk och hälsosam mat. Folk i 

storstäderna nära oss betalar bra för dessa livsmedel. En fråga man borde 

ställa sig är hur man kan få landsbygden att leva upp och bjuda in besökare 

under fler tillfällen än bara en helg i september. Att besöka gårdar med djur 

och speciella produkter är otroligt populärt idag, man behöver inte heta Bert 

Karlsson för att upplysa oss om det. Det vet ju alla. Frågan är snarare hur den 

åländska landsbygden och det som produceras på gårdarna kan paketeras och 

säljas under andra tider än under Skördefesten. Och finns den drivkraften 

hos de åländska jordbrukarna? 

Vilka konsekvenser får nedläggningen av naturbruksskolan och utförsälj-

ningen av Jomala gård? Vi fick höra av ltl Slotte i gårdagens debatt att det är 

ren ekonomisk kapitalförstöring. Jag anser att det även försvinner ett stort 

human kapital då skolan läggs ner.  

Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att det finns kvar en relevant 

verksamhet så att motorn i landsbygdscentrum och hela Jomala gård inte 

stannar av.  

Det finns behov av att utveckla den ekologiska odlingen, dess produkter, 

marknadsföring och säljkanaler. Nu finns möjligheten för landskapsregering-

en att skapa ett ekologiskt utvecklingscentrum, inte ensamma men tillsam-
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mans med andra aktörer, föreningar och organisationer och ekologiska före-

tagare.  

En sådan verksamhet skulle kunna erbjuda relevanta kurser och utbildning 

inom lantbruk, trädgård, marknadsföring, produktutveckling, landsbygdsfö-

retagande och turism samt utveckling av försäljning av ekologiska produkter. 

Möjligheterna är många. Ett ekocentrum behövs för att profilera Åland som 

den gröna ön i det blåa havet.  

En sådan satsning ligger helt rätt i tiden, den kommer att medverka till att 

skapa fler gröna jobb och det skulle vara konkret handling när det gäller håll-

bar utveckling. Det passar mycket väl in i regeringens målsättning om ett 

långsiktigt och hållbart lantbruk. 

Socialdemokraterna ser också en möjlighet att bygga en golfbana i privat 

regi på Jomala gård. Eftersom ingen golfbana ännu förverkligats finns fortfa-

rande 1,5 miljoner euro kvar i budgeten för 30 procent stöd för en golfbana. 

Delar av de här pengarna kunde mycket väl användas för att utreda förutsätt-

ningarna för en golfbana. De unika natur- och kulturvärden som finns på 

Stornäset i Sund, finns inte heller på samma sätt i Jomala. Och varför inte 

satsa på en ekologisk golfbana? Det skulle vara en hållbar och nyskapande 

satsning som skulle kunna ge eko i omvärlden.  

Nu till en annan fråga som rör avsaknaden av solidaritet. Hur tänker land-

skapsregeringen när man bara meddelar sina partners i Åboland och Stock-

holm att man skall gå ur skärgårdssamarbetet. Ett samarbete som har pågått 

sedan 1978 inom Nordiska Ministerrådets ramar och som under årens lopp 

har skapat många goda projekt. Som motiv anges landskapets dåliga ekono-

mi. Att man ensidigt och utan diskussion avbryter ett långvarigt transregi-

onalt samarbete måste av övriga parter samt det Nordiska Ministerråd upp-

fattas som illojalt och egoistiskt. Att under dåliga tider lämna sina grannar i 

sticket är ingen bra politik. Var finns solidariteten? Jag tycker att det saknas 

vanligt folkvett, jag.  

Inte beter man sig heller så som regeringen har gjort när det handlar om 

den åländska studieplatsen vid Röda korsets internationella gymnasium i 

Norge. 1995 grundade Åland, tillsammans med de andra nordiska länderna i 

solidaritet med resten av världen, Red Cross Nordic United World College. En 

internationell skola som hittills har haft ca 15 åländska studerande. Nu tas 

medlen för denna studieplats bort helt och hållet. Den här nedskärningen har 

inte på förhand diskuterats med skolan och inte heller har man funderat på 

alternativa sätt att finansiera studieplatsen. Jag tycker det är dålig stil att 

göra på detta sätt abrupt, utan diskussion och dialog, Det skadar Ålands an-

seende när man bär sig åt så här.  

För att resan mot framtiden ska gå bra så måste man vara beredd på för-

ändringar och att vissa förändringar kommer att ta tid. Socialdemokraterna 

har inte något emot strukturförändringar, men man måste bete sig respekt-

fullt mot de samarbetspartners man har ingått avtal med.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack fru talman! Socialdemokraterna brukar slå sig för bröstet och tala 

om förändring. Det visar sig tydligt att nu, när det finns en lång rad av 

strukturella förändringar och många prioriteringar gjorda, då håller 

man i sig hårt och är livrädd för att lämna invanda strukturer. Man vill 

gärna stanna kvar i sådant som har funnits i 30 och 40 år.  
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Det låter på ltl Aaltonen som att skördefesten skulle försvinna för att 

naturbruksutbildningen omstruktureras. Problematiken är ju att den 

gymnasieutbildningen som vi har idag inte attraherar våra 15-åringar. 

Jag ser inte direktkopplingen till skördefesten, som för den delen också 

har sitt ursprung ifrån B7-samarbetet. 

Landsbygdcentrum ska utvecklas och fungera vidare. Det är inte hel-

ler någon som har sagt att det ska vara tomt och öde i Jomala by efter 

det att naturbruksutbildningen har omstrukturerats. 

Jag skulle också vilja rätta ltl Aaltonen. Jag återkommer. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tycker att det i alla fall är fel att helt strypa samarbetet, såsom man 

nu har gjort, med Röda Korsets internationella gymnasium. Att helt säga 

upp Östersjösamarbetet utan att föra en dialog. Det tycker jag är dålig 

stil. Så här bär man sig inte åt. 

När det gäller utbildningen och skolan så finns det visst elever. Det 

finns ganska många flickor som studerar ridning och att ta hand om 

hästar. Det skulle ha funnits stora möjligheter att utveckla någonting 

tillsammans med yrkesskolan när det gäller maskinförare. Vi har hört ltl 

Slotte tidigare tala om det här. Att helt lägga ner utbildningen, det är 

inte det bästa alternativet, tycker jag. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Efterfrågan, när det gäller hästutbildningen vid naturbruks-

skolan, har även skolan själv konstaterat att är mättad. Det lyckades inte 

med att få tillräckligt med studerande till de utbildningsplatser som er-

bjöds det här läsåret. Ltl Aaltonen håller sig inte riktigt till sanningen 

nu. De studerande som går där och är inskrivna nu kommer att få sin 

examen på ett fullvärdigt och ansvarsfullt sätt. 

När det gäller Röda Korsets utbildningsplats i Oslo har det godkänts i 

tilläggsbudgeten av hela lagtinget. Vi fick en vägkost om att vi skulle 

söka andra finansieringsmöjligheter. Det har vi gjort, men det har inte 

funnits någon som har varit beredd att ställa upp och finansiera den här 

utbildningen. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tycker man borde ha funderat ut hur utbildningen vid naturbruks-

skolan skulle kunna fortsätta. Att kanske vänta in den här reform-08, 

den nya gymnasieskolan, skulle kanske ha varit en bra idé. För att se 

också om det finns möjlighet där att kunna samverka. Det finns också 

inom vuxenutbildningen möjlighet att lägga ut kurser och annat på na-

turbruksskolan. Det är stort humankapital som försvinner när skolan 

läggs ned. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Ltl Aaltonen tycker att vi är i en uppförsbacke och det kan-

ske känns så. Den åländska ekonomin och den offentliga ekonomin åt-

minstone är nog i en ganska brant nedförsbacke. Då gäller det nog att ha 

ordentliga bromsar, annars kan vi falla ut för stupet. 

När det gäller oron för jordbruket, och framförallt landsbygden och 

alla de besöksmål och verksamheter som finns, så har även socialdemo-

kraterna äntligen fått upp ögonen för att de har ett värde. Ett turistiskt 

värde men också det egna värdet för ålänningarna. Det finns faktiskt en 

väldig stark kraft i det åländska lantbruket. I synnerhet har invester-

ingsviljan varit väldigt stor under de gångna två åren, t.o.m. större än 

förväntat. Där hoppas vi att det ska fortsätta. Det är viktigt att vi får en 

omstrukturering, att vi får flera liknande Bolstaholm. Och att vi får till 

en diversifiering som hittills inte har uppnåtts.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, det skulle också vara riktigt att vi får den här affärsplanen på hur det 

ekologiska jordbruket kan utvecklas på Åland. Om det nämnde minister 

Mattsson ingenting. Det är nämligen där jag tror att den verkligt stora 

utvecklingspotentialen finns. Ren, hälsosam och ekologisk mat som kan 

gå på export. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Jag har ingenting att invända emot om någon vill börja odla 

ekologiskt. Det är ganska många som gör det faktiskt. Jag tycker det är 

intressant när socialdemokraterna föreslår att LFA-stödet ska sänkas 

ordentligt, när de stora förlorarna i så fall blir de ekologiska odlarna. Det 

tycker jag är väsentligt att alla känner till, att socialdemokraterna tycker 

så. 

Jag fick just information om hur det traditionella jordbruket i Finland 

har utvecklats under tiden. Finlands kväveöverskott har förändrats helt 

otroligt. Vi har minskat kväveöverskottet med 42 procent och fosfor-

överskottet med 65 procent. Medan man i stora delar av OECD för öv-

rigt har minskat bara med 4 respektive 19 procent. Nog är vi väl en god 

bit på väg. Även det traditionella medborgarnära jordbruk som bedrivs 

på Åland är väldigt lite miljöbelastande. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, minister Mattsson talade om siffrorna för Finland. Men hur ser de 

siffrorna ut för Ålands del när det gäller kväve- och fosforutsläpp? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Man kunde kanske få uppfattningen om att ltl Aaltonen tyckte att lands-

bygden levde bara en helg i september, när hon pratade om skördefes-

ten. Det är ju inte riktigt så. Skördefesten är viktig. Det är ju ett ju unikt 

skyltfönster för det åländska lantbruket, där man knyter kontakter med 

kunder och gör upp affärer för resten av året. Det behöver man ha klart 

för sig. Sedan kan det säkert göras mera när det gäller gårdsbesök och 

upplevelser. 



  

304 

Över till det här ekologiska. Jag har ju själv i flera sammanhang sagt 

att man kan göra upp en affärsplan för ett helt åländskt ekologiskt lant-

bruk. Till saken hör att jag tycker att det här resonemanget om ett 

ekologiskt utvecklingscentrum blir för ensidigt. Jag får antagligen an-

ledning att återkomma i nästa replik. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Nej, det blir absolut inte ensidigt med ett ekologiskt cent-

rum på Åland. Se bara på Järna och på Salt och Kvarns produkter hur 

man, genom att rikta in sig på en väldigt klar och tydlig nisch, kan ut-

vecklas och tjäna stora pengar på just det. Jag tycker att det ligger helt 

rätt i tiden att vi är helt klara och tydliga. Det är ett ekologiskt jordbruk 

vi ska ha på Åland. Då kan vi kommunicera det med vår omgivning. Det 

går också helt rätt i linje med den gröna ön i det blåa Östersjön, som 

också ltl Anders Eriksson värnar om. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att ltl Aaltonen vet att jag inte har några bekymmer med om 

man utreder det här en gång för alla. Frågan är ju, vad är ägget, vad är 

hönan? Tittar vi på landsbygdcentrum så ska det utveckla hela den 

åländska landsbygden. Tar vi det växtodlingsbaserade lantbruket så står 

och faller det med företag som Ab Chips och Ålands Trädgårdshall. Det 

är specialodlingarna och potatisodlingen som genererar pengar. Såsom 

det är med spannmålsodlingen just nu så är det en fullständig förlust af-

fär. Då behöver man ha klart för sig att de båda företagen inte tror på 

ekologisk odling. Efterfrågan är mycket, mycket större på konventionella 

produkter. Det är liksom verkligheten. Sedan är det annan femma att 

man kan göra upp en affärsplan. Som jag har sagt många gånger så kan 

man också påverka marknaden i en eller annan riktning. Jag förstår 

denna motion nr 49 på det sättet att man ska göra om Ålands lands-

bygdcentrum till ett ekologiskt centrum. Det känner jag mig lite tveksam 

till. Vi bör veta att det först finns förutsättningar för ett ekologiskt jord-

bruk innan vi tar det här steget. Man kommer med lite fel ända först, om 

uttrycket tillåts. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tror att man måste tänka lite längre än att bara se på kommande 

kvartalsbokslut. När det gäller de företag, som ltl Eriksson nämnde, så 

behövs det ju bara något beslut i något styrelserum i Oslo kanske, så 

kanske en av våra viktigaste potatisindustrier försvinner. Kanske man 

behöver fundera redan nu på att vara förberedd på en omläggning. Vad 

är det då vi ska satsa på? Var finns visionerna? Var finns drömmarna? 

Jag tror nämligen att de ligger i just det här ekologiska centret och att vi 

skulle ligga väldigt långt framme om vi redan börjar lägga om hela 

Ålands jordbruk. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till ett ltl Carina Aaltonen som 

förtjänstfullt lyfte fram projektet med skördefest och öppna gårdar. Det 

har ju blivit en succé och är väldigt viktigt för det åländska lantbruket. 
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Som ltl Anders Eriksson också nämnde är det ett fönster för lantbruket 

ut mot allmänheten och ett bra sätt att marknadsföra sig. 

Fru talman! Jag tycker det är tråkigt att man ställer konventionellt 

jordbruk mot ekologiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk har under 

många, många års tid stötts från landskapsstyrelsen på sin tid och sedan 

från landskapsregeringen och det har fortfarande ett stort stöd. Det är 

trots allt marknaden som avgör efterfrågan på dessa produkter. Hittills 

har det mest varit efterfrågan på konventionella produkter. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det där med konventionellt mot ekologiskt jordbruk tror jag att jag hop-

par över. Däremot tror jag inte att jag hör mina öron när jag hörde cen-

terns ledamot här för någon halvtimme sedan debattera om jordbruks-

stödens storlek i Nagu, Helsingfors och på Åland. Stöd, stöd, stöd, bi-

drag, bidrag, bidrag, det ger en känsla av girighet. Bra affärsmän måste 

väl bygga upp sina verksamheter på annat än bidrag. Prata istället om 

visionerna för lantbruket, den goda maten, det underbara åländska 

lammköttet det som smälter i munnen och hur vi ska konkurrera med 

resten av världens mat för att det är gott, det är rent, det är ekologiskt 

och vi är bäst. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Det måste vara en kombination av de där sakerna som ltl Carina Aalto-

nen framhåller. Vi gick ifrån en marknadsekonomi på jordbruket när vi 

gick med i EU. För det är EU:s jordbrukspolitik som styr det hela. Även i 

länder där man har mycket bättre förutsättningar för jordbruk så är man 

beroende av stöden. Drömläget är naturligtvis om man kan göra sig obe-

roende av stöden. Visst är det så. Men då ska vi konkurrera med de pro-

dukter som får stöd. Det är en väldigt svår ekvation. Även för de grödor 

som ska växa i det ekologiska jordbruket behövs det kväve och fosfor, 

ofta kan det vara kväve som läcker ut där också. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ltl Lindström, vi ska inte konkurrera med dem som lyfter bidrag. Vi ska 

konkurrera med vår kvalité och med smaken. Sedan får det gärna vara 

lite dyrare. Jag har haft en lång diskussion med någon av konsulterna 

ute på lantbrukscentrum om att borde vi inte öppna en saluhall eller en 

butik här i Mariehamn där vi bara säljer de åländska produkterna? Då 

fick jag till svar att det vill de inte. De åländska jordbrukarna vill inte 

producera mera grönsaker för att de klarar sig ändå. Då undrar jag om 

det är fel på stödsystemet. Får man så mycket stöd och bidrag så att man 

inte behöver komma på nya idéer och utveckla verksamheterna? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Man häpnar när man hör ltl Carina Aaltonens anfö-

rande. Något annat kan man inte säga. 

Jag skulle vilja ställa mig till den skara där jag stöder ltl Anders Eriks-

sons inlägg som rör att utreda förutsättningarna för ett ekologiskt jord-
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bruk. Det torde te sig ganska klokt innan man direkt rusar in och börja 

på med verksamheten. 

Angående skärgårdssamarbete, ltl Carina Aaltonen väljer att skuldbe-

lägga och peka finger. Dumma, dumma landskapsregering som inte går 

in och stöder överallt där man har gjort det förut. Vi befinner oss i en 

ekonomisk kris. Jag vet inte om ltl Carina Aaltonen har noterat det 

ännu, men så är fallet. Vi prioriterar!  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det där tycker jag var lite onödigt av minister Thörnroos. Jag hade fak-

tiskt en motion här i våras om att landskapsregeringen bör göra en af-

färsplan, precis som ltl Eriksson har föreslagit. Jag har skrivit den mo-

tionen. Det är upp till regeringen att göra det. 

När det gäller skärgårdssamarbetet så hade ju Åland en central roll. 

Det blir svårt för de här två övriga parterna att fortsätta om Ålands sti-

ger av. Man borde ju ha diskuterat den här saken och gemensamt fatta 

beslut om skärgårdssamarbetets parter. Jag tycker det är dålig stil att 

bara meddela att nej, vi stiger av från 2010. 

Ltl Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Det är uppenbarligen så att ltl Carina Aaltonen inte rik-

tigt har faktaunderlag nu för sin diskussion. Vad gäller skärgård samar-

betet så var det Stockholms- och Åbolands skärgård som först tog kon-

takt med landskapet och sade att vi kommer att halvera våra insatser 

p.g.a. det ekonomiska läget. Det var så hela diskussionen inleddes. Man 

förväntade sig ändå att landskapet skulle stå fullt ut för sin tidigare del. 

Det är möjligt att så också kunde ha varit fallet om inte landskapets 

ekonomi har minskat så drastiskt som den har gjort med 28 procent på 

två år. Då måste man prioritera. Det är tyvärr bara så. Därför prioritera-

des skärgårdssamarbetet bort. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Förmodligen så förvånar det nu de flesta. Jag tänker ta land-

skapsregeringen i försvar i den här repliken. Jag måste faktiskt också 

säga att vi eftersträvar strukturella förändringar och vi vill ha föränd-

ringar. Sedan när landskapsregeringen gör en strukturell förändring, ex-

empelvis i skärgårdssamarbetet så klankar ltl Carina Aaltonen ner på 

det. 

Nordiska ministerrådet har som bäst ungefär 1 700 olika projekt som 

pågår. Man har inte ens ett hum om hälften egentligen vad det är de gör 

och vad de levererar. Jag skulle vilja höra ltl Aaltonen berätta vilka de 

positiva projekt, som hon nämnde, som skärgårdssamarbetet har gene-

rerat de senaste åren? Jag personligen känner inte till så många. Ska 

man göra en strukturell förändring, ska man spara på sikt 84 000 euro, 

så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen har kommit med ett bra 

förslag. 
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag säger ingenting heller om att man inte behöver förändra någonting 

som har pågått sedan 1978. Men att inte diskutera det tillräckligt med de 

andra parterna, det tycker jag är dålig stil. Men nu har vi fått förklaring-

en är av minister Thörnroos som säger att man visst har diskuterat det 

här och att man kanske borde ha halverat beloppet stället. Det är klart 

att man ska se över alla samarbeten. Men om det är så att Åbolands- och 

Stockholmsregionen blir stående helt utan, nu när Åland går ut, då tyck-

er jag det är en skada. Skärgården och skärgårdsverksamheterna behö-

ver allt stöd nu, skulle jag säga, i det här läget. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Läser man budgeten på sidan 27 så tycker jag det står också 

att landskapsregeringen har diskuterat. De har i alla fall meddelat den 

18 juni att man kommer att utreda det här samarbetet. Man kommer att 

halvera beloppet i den här budgeten. Det finns 43 000 euro kvar som 

gäller fram till juli 2010. Jag tycker att en strukturell förändring har 

skett. Jag tycker också att man måste ge dem den elogen när de tar ett 

sådant beslut i stället för att bara skälla på att de inte gör något. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Jag har ett litet utstrålningsproblem inledningsvis. Det har här 

efterlysts lite mera fart under galoscherna i debatten och lite gladare uppsyn. 

Jag har noterat att de manliga ledamöter som håller sig med mustasch ser be-

tydligt roligare och gladare ut än vi som inte har det. Då uppstår frågan om 

man borde anlägga mustasch? Men man måste ju vara solidarisk med kvin-

norna i lagtinget också. Då vet jag inte riktigt hur jag ska göra? Ni får väl vara 

nöjda med hur jag ser ut bara. 

Jag ska börja med diskussionen om Gullåsen som bekymrar mig mycket. 

Centerledamöterna för här en diskussion i lagtinget det har de också gjort, två 

stycken åtminstone av dem, i ÅHS styrelse som jag har suttit med i. De utgår 

ifrån att Gullåsen redan idag skulle vara ett geriatriskt sjukhus. Med andra 

ord att alla klinikfärdiga patienter ska ut från Gullåsen. Är man klinikfärdig 

på ett geriatriskt sjukhus så då ska man ut någon annanstans. Det är klart. 

Men nu är inte Gullåsen ett geriatriskt sjukhus. Den här diskussionen, dess-

utom till många delar, bortser ifrån den lagstiftning vi har som är väldigt tyd-

lig. I landskapslagen om hälso-och sjukvården 1 § står det; "landskapet Åland 

svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso-och sjukvård." Det 

finns ingen lagstiftning i landskapet som säger emot det här. Det ansvaret är 

hundra procent. Den här diskussionen visar därmed på en historielöshet. 

Varför har Gullåsen blivit och varför är Gullåsen den institution som den är i 

dag? Varför har Trobergshemmet så mycket sjukvårdspersonal, som man har, 

som staden själv betala för? Det har tillkommit service på De Gamlas Hem 

sedan länge. Nu har det också tillkommit i Saltvik i viss mån en sådan service. 

Men i Mariehamn betalar man då mera procentuellt av den här sjukvårdsde-

len som stadgas om i landskapslagen om hälso- och sjukvården. 

Gullåsen byggdes i tiderna av kommunerna, inom ramen för Ålands folk-

hälsoförbund, för att ta hand om de åldringar som kommunerna inte själva 
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kunde ta hand om i sina pensionärshem i den mån de alls fanns sådana. 

Gullåsen blev alltså ett kombinerat öppenvårdssjukhus, omsorgshem och 

därmed en kombination av institution och boende. 

År 1993 när folkhälsoförbundet gick in i ÅHS och Gullåsen blev en del av 

ÅHS så fortsatte den här verksamheten. Lagstiftningen ändrades inte. An-

svarsfördelningen var oförändrad. Gullåsen fortsatte att vara någonting helt 

annat än ett geriatriskt sjukhus. Är man inte medveten om det här i debatten 

hur det är? Vi har nu under några år har fört en diskussion om att ändra 

Gullåsens funktioner. Sedan när man har ändrat Gullåsens funktioner då kan 

man börja snacka om att man inte mera ska ha annat än, enligt professionen, 

sjuka personer på Gullåsen. Men fram till dess så må man följa de gamla 

principerna som är fastslagna. 

Landskommunerna hade inte på den tiden omsorgshem och inte andra in-

stitutioner än De Gamlas Hem. Man kunde inte ge tillräcklig omsorg. Marie-

hamn stad hade det under de decennierna 70-talet, 80-talet och långt in på -

90 talet. Trots det, deltog Mariehamn i Gullåsens uppbyggnad. Med andra 

ord, Mariehamn deltog med kommunala medel i de övriga kommunernas 

skötsel av ett kommunalt ansvar. 

Nu när vi en kort period på några år delvis har haft den omvända situatio-

nen, som här har framkommit, det är flera av de mindre kommunerna som 

inte har de här fullt ordnat ännu.  

Mariehamn har haft ett visst underskott, det erkänner jag villigt att beror 

på politisk oenighet i Mariehamn. För vår del har vi förordat en betydligt 

snabbare utveckling av Trobergshemmet, men det har vi inte fått majoritet 

för. Men nu har vi en fullständigt enig stad bakom att man ska klara sitt 

kommunala ansvar igen, som vi har gjort under decennier tidigare. Men här 

står centerpolitiker i lagtinget och i ÅHS styrelse och säger, direkt när en så-

dan här situation uppstår, att nu ska staden straffas, nu tar vi dem. Fullstän-

digt oansvarigt och historielöst! 

Vi byggde alltså Gullåsen, delvis i ganska stor utsträckning, för landsbyg-

dens åldringar. Nu får vi istället säga att Gullåsen finns för Ålands åldringar, 

fram till ett annat beslut tas. Hur kunde då det framtida beslutet se ut? Vi är 

överens, tror jag, om att Gullåsen ska innehålla geriatriska sjukhusfunktio-

ner, alltså för sjuka åldringar. Det är visserligen en fråga för medicinavdel-

ningen inom ÅHS. Men jag tror inte att medicinavdelningen klarar av, med 

den storlek som medicinavdelningen har idag, inneliggande patienter i så stor 

utsträckning. En relativt liten del av det framtida Gullåsen bör därför vara ett 

geriatriskt sjukhus. Sedan har vi andra delar av hälso- och sjukvården som 

hör till ÅHS, när det gäller äldre personer och personer som är i likartade si-

tuationer som vissa äldre blir, det är rehabiliteringen. Rehabiliteringen av 

åldringar och av andra motsvarande bör finnas inom Gullåsen väggar, tror 

jag. Vi har demensvården som är en kommunal angelägenhet. De är alltså 

inte sjukhus fäiga. Men en del utav dem är det, så kommunerna måste ordna 

demensvården. Där tror jag att det måste bli ett samarbete mellan kommu-

nerna med all säkerhet. En del av de dementa klarar inte kommunerna av 

helt enkelt. De är så pass sjuka, det är ofta somatiska sjukdomar förutom den 

mentala biten som är problematisk. Därför måste en del av Gullåsen antagli-

gen vara för dem också. 

När den här utredningen är klar så får vi svar på hur stort Gullåsen ska 

vara. Jag väntar med intresse på den här utredningen som nu pågår, och som 
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ska ge tydliga svar på det. Då kan vi ta den här diskussionen om hur lagstift-

ningen ska omformas och hur ÅHS planen ska se ut när det gäller Gullåsen. 

Sedan kommer det att ta ett antal år att förverkliga det här. Då kan centern 

stiga upp och säga; släng ur de klinikfärdiga. Men inte idag, kära vänner, inte 

idag! Någon slags humanism måste det finnas även i ltl Carlssons och ltl Sal-

méns hjärta och förstånd. Hårda ord men det var dags att säga dem nu. Jag 

har hört det här för länge. 

Herr talman! På något sätt gick tiden åt till det här. Jag ska bara säga kort, 

med måltavlan en annan centerpolitiker, finansutskottets ordförande. Vi har 

sagt att den största ekonomiska frågan vi har är att så fort som möjligt få 

ordning på landskapets finanser. Med andra ord, att få en budget i balans. Vi 

har i finansmotion nr 11 föreslagit att finansutskott ska ta det här som en av 

sina stora uppgifter i år. Det är de stora linjerna, det är principerna för bud-

getpolitiken som måste dras nu. Då säger vi att man bör uppnå ett nollresul-

tat 2012. Vi är övertygade om att man kan göra det, med de strukturföränd-

ringar som vi har varit med och diskuterat med landskapsregeringen och som 

vi har diskuterat här och som vi har överhuvudtaget har uppfattningar om. 

Centern har sagt detsamma här i lagtinget, att man eftersträvar detsamma. 

Då måste det bli en uppgift rimligen för finansutskottet att hantera. Då är 

min frågeställning; får ni också det andra regeringspartiet, liberalerna med 

er? Eller är ni liberaler också inne för att vi tillsammans skulle lyckas med en 

sådan målsättning? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Utstrålningen var ändå var väldigt stark. Antagligen gick 

tiden så fort p.g.a. av det.  

Lite till Gullåsens historia, jag råkade nämligen vara delaktig i den på 

mer än ett sätt. Min far var styrelseordförande i folkhälsoförbundet och 

var ytterst ansvarig för byggnaden och jag ytterst ansvarig för el-

dragningarna i sjukhuset, därmed hade jag också en god inblick i för-

verkligandet. I synnerhet det stora minnet av de 18 första klienterna 

som kom dit ifrån Yternäspaviljongen. Vad jag vill säga med det är att 

historia alltid är bra att komma ihåg. Då handlar det om den vårdtyngd 

som man har på det här boendet. I dag har väl Gullåsen ca 120 platser, 

rätta mig om jag har fel. Där ser ni hur utvecklingen av vårdbehovet har 

varit och därmed också en vårdtyngd, som är allvarlig. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Jag var med i politiken och samarbetade med ministerns far i 

de här frågorna. Vi hade våra duster men det gällde huvudsakligen hu-

vudmannaskapet för ÅHS, det blev ju riktigt bra faktiskt. Det var det 

ända rätta.  

Det här med vårdtyngden i kommunernas omsorg är ett av de stora 

bekymren som berör särskilt de människor som får en ökad vårdtyngd. 

Då har vi på Åland gått in för att de ska flyttas minimalt. Så länge som 

möjligt ska man vara i hemmet, sedan i den kommunala omsorgen och 

ogärna ska man flytta dem mellan institutionerna. Det gör att kommu-

nerna har ett särskilt problem med vårdtyngden. Hur klarar man av 
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den? Om kommunerna anser sig behöva köpa antal vårdtunga platser i 

det framtida Gullåsen så kan det också vara en del av den här diskussio-

nen. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är helt uppenbart att vi inte har så olika uppfattning i 

det här. Vi har ett gemensamt ansvar. Jag känner att lagtinget framför-

allt har ett stort ansvar och ett stort åtagande i de här frågorna. Vård på 

Åland är ett prioriterat område. Vi har ett gemensamt ansvar. 

När det gäller att ltl Roger Jansson är lite irriterad över centerns le-

damöter så är det så att det är läkare i vårdkedjan från ÅHS som remit-

terar och skriver in patienterna på Gullåsen. När de inte längre behöver 

vara där så är det kommunens ansvar att betala för platsen. Det är där 

alltihopa egentligen hänger samman. När det står i den lag vi tog, så ska 

man betala det. Man ska inte hävda att man inte behöver betala för att 

de inte går att flytta. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Skulle vi ha använt den principen från 1993 och framåt när 

ÅHS tog över ansvaret för Gullåsen så hade det stått de åländska lands-

bygdskommunerna mycket, mycket, mycket dyrt. Nu är det då Marie-

hamn som man riktar in sig på från centerpolitikers sida. Det stör mig 

väldigt mycket. Då ska man sannerligen kräva ut varje sekin. Trots att vi 

under årtiondena från stadens sida har varit med och betalat för lands-

bygdskommunernas vårdtunga äldre innevånare. Det är ingen sans och 

måtta i det resonemanget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Min uppfattning är igen att det finns ett arbete att göra för 

landskapsregeringen, ÅHS och kommunerna. Jag efterlyser också mera 

samordningsdiskussioner från kommunernas sida. Min uppfattning om 

att renodla Gullåsen till ett geriatriskt- och rehabiliteringssjukhus ska gå 

parallellt med att kommunerna bygger upp sin äldreomsorg. En skiss för 

Gullåsen framtid är att vi har 70 platser. Det finns en ortopedisk rehabi-

litering och en medicinsk rehabilitering. Det finns en palliativenhet, det 

finns också en expertenhet där man har svåra neurologiska sjukdomar. 

När det gäller demenspatienter så har man cirka 16 platser. Man har en 

utredningsenhet och en enhet där man har långvårdspatienter. Men 

demenspatienterna är i stor utsträckning kommunernas ansvar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi är tillsynes överens om hur det här borde skötas så att 

man både behandlar kommunerna och människor på ett rimligt sätt. 

Däremot har inte jag en färdig modell, så som minister Sjögren har, över 

det framtida Gullåsens inkråm och hur stora de olika verksamheterna 

måste vara. Där vill jag invänta den här utredningen som är på gång. Det 

har tidigare gjorts utredningar om det. Ltl Gun Carlson var visst ordfö-

rande för en utredning, det var en bra utredning. Men vi kom i nuvaran-

de ÅHS styrelse till att det behöver göras tilläggsutredningar. Det kom-
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mer väl rätt så snart nu att vara färdigställt. Då får vi återkomma till den 

här fördelningsfrågan. Det viktiga i det här svaret jag fick nu är just att 

man samarbetar. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Också i den här nya Gullåsengruppen sitter ltl Gun Carl-

son, vilket jag är mycket glad över med tanke på hennes erfarenhet. Det 

här var ingen färdig modell. Det är bara lite diskussioner och riktlinjer 

som man har diskuterat. Det är Gullåsengruppen som ska ta fram de här 

förslagen. 

Under förra mandatperioden sänkte man kommunernas kostnader 

väsentligt för patienterna på Gullåsen. Då införde man också det här sy-

stemet med klinikfärdiga patienter. En orsak till det nya landskapsan-

delssystemet, alltså där vi har fördubblat överföringarna till kommuner-

na, var just äldreomsorgen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tanken under tidigare politiska perioder har varit att få 

kommunerna att ta sitt ansvar för omsorgen och för de äldre med olika 

vårdtyngd. Under årens lopp har allt fler och fler kommuner byggt upp 

sin servicenivå. Moroten för det här har varit avgiftssystemet gentemot 

kommunerna på Gullåsen. Efterhand som kommunerna inte tar hand 

om det ska man höja prisnivån på Gullåsen för kommunerna. Sedan 

blev det ett mellanspel när man gjorde en trappstegssänkning som var 

väldigt stark och den följde inte alls de tidigare politiska målsättningar-

na i arbetsfördelningsplanen mellan kommunerna och landskapet. Det 

slog lite sönder systemet när man gjorde det. Det är lite svårt att korri-

gera nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Den här diskussionen, som ltl Roger Jansson tog upp, är 

inget nytt. Det är en gammal stridsfråga. Vi har många gånger diskuterat 

det. Jag vill ändå säga att jag naturligtvis inte håller med om att det är 

inhumana tankar när det gäller de nuvarande patienterna på Övergårds. 

Ingen har sagt att någon ska kastas ut. Det kommer aldrig någon att 

göra. Men det handlar kanske också om att i lagstiftningen 13 § säger 

man att hemkommunen ska erlägga en avgift som täcker kostnaderna 

för patienter som inte av medicinska skäl ligger kvar på Gullåsen. Det är 

just det som det handlar om. Det finns ett antal sådana patienter just nu. 

De finns på Övergårds och det finns ganska många, 20-30 åtminstone 

från Mariehamn, färdigbehandlade eller medicinskt icke behövande på 

Gullåsen. Frågan som jag vill ställa tillbaka är; varför har inte ÅHS sty-

relse tagit beslut om att fullfölja lagen i den här frågan? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kärnpunkten är här den här historielösheten. Vad ska 

Gullåsen syssla med? Vilka patienter ska man ta ansvar för? Vilka per-

soner ska man inom äldreomsorgen ta ansvar för? De gamla riktlinjerna 

kvarstår till den delen. Centern har faktiskt sagt att de klinikfärdiga pa-
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tienterna ska slängas ut och kommunerna ska ta hand om dem. Före det 

ska man naturligtvis betala fullt ut. Men när Övergårds stängs på Grels-

by sjukhus så kan då Mariehamns stad hyra upp det. Om inte det är en 

utslängning så vad är då utslängning ltl Carlson? Hela det resonemanget 

har varit diskussion om att just slänga ut dessa åldringar från ÅHS vår-

den. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Som jag säger, det handlar hela tiden om vad Gullåsen ska sköta? Det är 

alldeles klart att det är de som av medicinska skäl behöver finnas på 

Gullåsen. Nu finns det ett antal som inte behöver ligga på Gullåsen av 

den anledningen. Ingen har sagt att någon ska slängas ut. Men, det finns 

ett förslag om att Mariehamns stad kunde använda Övergårds för sina 

patienter. Det är helt riktigt. Det tycker jag inte heller är något dåligt. 

Jag jobbar med i den här gruppen, som vi har hört om, där diskuterade 

vi just huruvida man ska skapa detta geriatriska sjukhus och hur det ska 

se ut. Det kommer kanske inte att stämma riktigt överens med det som 

äldreomsorgsrapporten angav. Det finns ändå diskussioner som ska för-

söka klarlägga när en patient behöver ligga på Gullåsen, när en patient 

kan vara på institutionen och när kan en patient vara på ett kommunalt 

omsorgshem. Det ska den här gruppen försöka reda ut och skapa gräns-

dragningar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Under 16 års regerande så har ingen centerpolitiker före-

slagit att Gullåsens uppgifter, genom lagstiftning, ska förändras jämfört 

med det som gällde vid inträdet i ÅHS 1993. Nu förs den diskussionen 

här i lagtinget om man ska göra om Gullåsen till ett geriatriskt sjukhus. 

Då kan man fortsätta att vara högröstad efter det sedan och säga att alla 

klinikfärdiga ska ut. Men inte förrän man har ändrat principbesluten 

som gällde 1993. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Helt historielös säger ltl Jansson. Det kan hända. Som jag 

ser det, är vi inte på något sätt ute efter staden, absolut inte. Jag vill ha 

en rättvisa mellan kommunerna. Jag vet att det finns kommuner som 

redan har debiterats högre avgift på klienter som har bedömts som kli-

nikfärdiga. Då anser jag att även Mariehamn stads klienter, som har be-

dömts som klinikfärdiga, ska betala en högre avgift. Det är egentligen 

bara det som är i min diskussion. 

Sedan kan jag hänvisa till en tidigare replik, samordning är det som 

gäller i det här arbetet i fortsättningen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Vad är det för nytt snack som kommer in i bilden nu då? ÅHS 

har naturligtvis debiterat de kommuner som är hemkommuner för de 

klinikfärdiga patienterna som ligger inne på Gullåsen, oberoende av 

hemkommun. Inte menar väl ltl Dahl att det bara är de som bor i andra 
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kommuner än Mariehamn som har debiterats? Nog har det skett full-

ständigt lika för alla klinikfärdiga, oberoende av boningsort. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det hoppas jag verkligen att så har gjorts. Men det är jag 

inte alldeles riktigt säkert på. Så är det. Vi pratar om samordning i fort-

sättningen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Då får vi göra en liten specialrevision. Det får jag, i ÅHS 

styrelse, se till att blir gjort, att vi får klarhet i den frågan. Det vore ju 

synnerligen märkligt, om det är som ltl Dahl insinuerar här, vore sant. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Jörgen Strand  

Herr talman! Jag tänkte ta en diskussion om min motion, finansmotion nr 12, 

reformering av kommunstrukturen. Det är faktiskt så att det här är en fråga 

som berör samhällsekonomin till stora delar. Vi debatterar ofta bara landska-

pets budget isolerat här. Samhällsekonomin handlar både om landskapets 

ekonomi och om kommunernas ekonomi. Det är ett kommunicerande kärl. 

Om vi tittar på nuläget totalt sett för kommunerna så vet vi att land-

skapsandelssystemet reformerades, det kom en ny tilldelning på 8-10 miljo-

ner till kommunerna för två år sedan. Kommunernas skatteinkomster för år 

2010 baserar sig på intäkterna från år 2008, som är mycket goda.  

Vi har ett ränteläge som är mycket gynnsamt för kommunerna. Vi har en 

prisstegring som också är gynnsam för kommunerna totalt sett. Trots detta 

gynnsamma läge vet vi att det finns enskilda kommuner som idag inte klarar 

sin ekonomi. Man klarar inte sina uppgifter när det gäller den vanliga servi-

cen inom äldreomsorg, inom skola och liknande.  

Efter att ha studerat ytterligare nyckeltal för de här kommunerna så är det 

min övertygelse om att de här kommunerna aldrig kommer på lång sikt att 

komma upp ur den här gropen. Vi måste också komma ihåg den demografis-

ka utvecklingen i de här kommunerna, det ser ut att bli en allt äldre befolk-

ning. Befolkningsutvecklingen är dessutom negativ, det är utflyttning ur de 

här kommunerna. 

Vad har landskapsregeringen för åtgärd långsiktigt för de här kommuner-

na? Man säger att man kan tilldela dem stöd enligt prövning. Är det här då en 

långsiktig lösning? Nej, enligt mig. Vi gör de här kommunerna en björntjänst 

när man löser de kortsiktiga problemen och de får gräva sig ännu djupare i 

sina strukturella problem. 

Vi vet i dag att det är vissa kommuner som har skött sin ekonomi p.g.a. nya 

landskapsandelssystemet och man har ett gott skatteunderlag. Det finns så-

dana kommuner t.ex. Saltvik, Hammarland och jag tycker också att min egen 

kommun, Jomala har kontroll på läget. Medan andra kommunerna är på väg 

på en mycket olycklig resa.  

Jag ska exemplifiera. Vi har sett i media att en liten kommun kommer att 

ha en skuldbörda på 10 000 euro per person. Skulle vi översätta det här till 

min egen hemkommun Jomala med 4 000 innevånare så skulle vi ha en 
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skuldbörda på 40 miljoner. Jag garanterar att vi aldrig skulle komma upp ur 

den gropen, trots tillväxt och ökat skatteunderlag. 

Vill vi då inte säkerställa den här långsiktiga välfärden för alla ålänningar? 

Vi vet också att ny lagstiftning ålägger kommunerna nya uppgifter. Senast var 

det handikapplagstiftningen som är bra för de berörda och som också alla vill 

ha. Vi vet också att vår omvärld förändras. Det kommer nya reformer som gör 

att man får nya ålägganden och vi är ju vana att ta efter. Men fortsätter vi 

med den här kommunala strukturen är helt övertygad om att vissa kommu-

ner inte kommer att klara av att ge den här grundläggande servicen.  

Det är dags nu att inte stoppa huvudet i busken längre. Vi måste våga lyfta 

upp den här frågan i det här forumet. Det har sagts, under de tio år som jag 

har varit med i politiken, att det här ska komma underifrån. Det ska komma 

ifrån kommunerna själva. Jag är övertygad om att så inte kommer att ske. 

Jag tycker att vi borde våga säga i finansutskottets betänkande att land-

skapsregeringen ska, det ska vara förpliktigande, inleda en diskussion med 

kommunförbundet om de här frågorna. Frågan har varit aktuell i de diskus-

sioner vi haft med ledamot Perämaa främst. Ledamot Perämaa och kommun-

förbundet har kunnat enas om att se över alla lagstiftningar när det gäller 

normering och uppgiftsdelen. Medan den här frågan har varit för eldfängd. 

Jag tror inte man har varit riktigt eniga i landskapsregeringen och landskaps-

regeringspartierna om att gå vidare med den här frågan. Därför kanske vi inte 

har kommit så långt i förhandlingarna. 

Efter att ha läst lantrådets uttalande i media där man säger att man måste 

börja diskutera det här så tycker jag det är dags nu. Varför ska vi skjuta på det 

här när vi vet att vissa kommuner inte kommer att komma ur den här gro-

pen?  

Det finns också några aspekter. Historiskt har vi löst det med mera pengar 

från landskapet. Idag har inte landskapet de resurserna. Det har vi diskuterat 

här idag, att underskotten är isolerat stora och vår målsättning är att komma 

i balans till 2012. Vi kan inte skjuta till mera pengar.  

Vad kommer att hända på sikt, om vi fortsätter med den här strukturen, 

och vi inte kan skjuta till mera pengar? Ja, vi kommer att omfördela, antagli-

gen från de här kommunerna Jomala, Hammarland och Saltvik som har skött 

sig och haft ett bättre skatteunderlag, till de här mindre kommunerna som 

idag inte klarar av sin grundläggande service. I förlängningen betyder det ju 

att de större kommunerna inte klarar sin utveckling och inte har resurser för 

att utveckla nya arbetsplatser och bibehålla servicen där heller. Vi biter av re-

surser i båda ändar, vilket är mycket olyckligt.  

Sätter man det i ett ännu större perspektiv så kommer Åland på sikt att 

förlora sin attraktionskraft om vi inte kan bibehålla skatteöret på en vettig 

nivå, inte kan planera bostadsområden, arbetsplatsområden och bibehålla 

den goda välfärdsservicen som vi har. 

Jag vädjar till alla partier och främst finansutskottet att det här är en av de 

absolut viktigaste strukturella förändringar som vi måste börja jobba med för 

att långsiktigt säkra välfärden och Ålands attraktionskraft. Jag sätter inte nå-

gon prestige i att det ska vara två kommuner eller att den och den ska gå 

ihop. Vi måste se problemet och verkligen lösa det på sikt. Det kallar jag en 

strukturell förändring, om vi nu vågar ta tag i frågan. 
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag välkomnar en sådan här diskussion. När man ser på 

kommunstrukturen på Åland, hur små kommuner vi har och där skatte-

underlaget är litet i vissa kommuner, och hur bara den här utflaggning-

en kan slå för vissa kommuner. När det gäller mina ansvarsområden så 

vill jag påstå att jag ser bekymren varje vecka. Det är inom miljöfrågor, 

avfallshantering, problemavfall, och avloppslösningar, men också inom 

det sociala, ett område som kräver lika behandling och kompetens. Jag 

skulle vilja ta ett exempel angående den omdebatterade äldreomsorgen. 

Nu bygger alla 16 små kommuner upp sina egna äldreomsorgsboenden, 

med den problematiken det medför. Det är delvis också en diskussion 

om vem som har ansvaret för de äldre och deras hälso- och sjukvård. Jag 

välkomnar en sådan här debatt. Jag hoppas att debatten ska kunna föras 

förutsättningslöst. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag håller med alla de problem som Katrin Sjögren lyfte 

upp här. Vi har samsyn i den här frågan. Det har också funnits diskus-

sioner här tidigare men jag ville att vi tillsammans skulle sätta ner foten 

och verkligen ta tag i de här problemen. Annars kommer vi inte att kun-

na bibehålla välfärdsservicen ute i de kommuner som har det illa ställt 

redan nu. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag skulle också vilja så här på stående fot ställa mig till 

kommunförbundets förfogande. Att komma till för kommunförbundet 

och diskutera miljö- och sociala frågor. Det är någonting som sällan lyfts 

upp. Jag skulle väldigt gärna ta en sådan diskussion med kommunför-

bundet. 

När det gäller det ekonomiska överföringssystemet mellan landskapet 

och kommunerna, om jag lite får ha visioner, så skulle det vara enorma 

ekonomiska morötter att samarbeta. Där har vi en sak som vi gemen-

samt borde fundera på. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag har ingenting emot att ledamot Katrin Sjögren, som 

tydligen har en samsyn med mig i de här frågorna, kommer till kom-

munförbundet. Jag tycker att det kloka vore om finansutskottet skulle 

säga att i den arbetsgrupp som ska jobba med de här norm- och lagstift-

ningsfrågorna, som berör förhållandet landskapet och kommunerna, där 

borde också uppdraget ingå att reformera kommunstrukturen. Det be-

höver inte alltid bara handla om gränserna. Det kan också vara en re-

formering om hur vi jobbar i kommunerna. Ska det finnas 14 nämnder i 

staden som jobbar med det här eller ska statsstyrelsen ta hand om all-

ting? Jag tror nämligen också att nämndstrukturen inne i kommunerna 

är kostnadsdrivande när det sitter olika människor med olika intresse 

och driver upp kostnaderna. Kommunstyrelser och fullmäktige måste ta 

ett helhetsansvar för alla. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är ju en intressant fråga om kommunsammanslagning 

som kommer igen. Jag har sagt det många gånger förut att inom centern 

har vi inte det som vårt motto. Om vi diskuterar det utifrån kommunut-

veckling är jag villig att vara med och diskutera. Vi har ju tre lagfram-

ställningar här på kommande som handlar om kommunal omsorg. Den 

ena har redan kommit och barnomsorgslagen är på kommande. Det 

grundläggande för alla kommuner nu är egentligen vad varje plats som 

man har som serviceinrättning inom kommunen kostar? Det är en in-

tressant fråga. Det visar sig ju att de dyraste platserna inte finns i den 

minsta kommunen och den billigaste platsen inte i den största. Det är 

kanske tvärtom. Då kan man fråga sig vad som då är ändamålet med att 

slå ihop och få det mer kostnadseffekt? 

Jag skulle också vilja påminna lite om den diskussion som har förts 

på ett högt plan i lagtinget och i massmedia. Hur ska vi säkra medinfly-

tande ifrån dessa mycket små kommuner? Jag ser att det kommer att bli 

på samma sätt som Ålands plats i EU.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Man kan problematisera det här hur långt man vill. Man kan prata om 

inflytande. Man kan vända siffror till sin fördel och man kan använda 

dem till ens nackdel osv. Men grundproblemet är att vissa kommuner 

inte kommer att klara sin välfärdsservice. Jag tycker att centern borde 

ge sig i den här frågan och våga börja diskutera med målsättningen att 

förändra det här. Vad är man rädd för? Antagligen är konsekvensen, om 

man inte gör det, att man får vissa kommuner under tvångsförvaltning 

där landskapet får ta hela ansvaret. Är det bättre? Samtidigt som vi inte 

har pengar att skjuta till i förlängningen. Vi har prövat att skjuta till 

mera pengar i form av landskapsandelssystemet. Vi har skatteintäkter 

från en högkonjunktur, vi har lågt ränteläge. Men man klarar trots det 

inte sin välfärdsservice. Stoppa inte huvudet i busken längre! Jag vädjar. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Nej, jag stoppar ingalunda huvudet i busken. Jag är 

beredd att dra åt svångremmen på den kommunala agendan såväl som 

här i lagtinget. Jag tror att det sämsta vi kan göra är att argumentera 

mot varandra. Vi borde hjälpas åt att hitta lösningar i stället. Att några 

kommuner har misskött sin ekonomi och inte insett att man behövt dra 

åt svångremmen är beklagligt. Men inte räddar det de andra kommu-

nerna genom att slå ihop dem. Skuldbördan ska ju ändå någon bära. Jag 

tänker absolut inte lägga mig ner och självdö i Eckerö bara för att eko-

nomin börjar bli sämre.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Det handlar till vissa få delar om misskötsel. Grundpro-

blemet är den demografiska utvecklingen, befolkningsutvecklingen och 

att skatteunderlaget inte räcker till, till den välfärdsservice som vi här-

ifrån beslutar. Det är det som jag tycker att man måste titta på. Jag sät-
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ter ingen prestige i det här, varken partimässigt eller landsbygd kontra 

stans mässigt. Det viktiga för mig är att vi vågar sätta ner foten och gå 

vidare med den här frågan nu. Jag tycker vi borde lämna bort det här 

tänkandet staden, landsbygd och skärgård. Vi ska titta på vad som är bra 

för Åland och hur vi ska kunna bibehålla välfärdsservicen och bibehålla 

vår attraktionskraft, vilket är viktigt för de åländska företagen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Jörgen Strand i beskrivningen av 

de problem som finns i flera mindre kommuner. Det är ingenting att 

hymla om det. Jag bedömer inte heller att det finns någon prestige i vårt 

parti att diskutera de här frågorna. Absolut inte! Däremot har vår in-

ställning hittills varit att om man ska göra kommunsammanslagningar, 

så ska det komma från kommunerna själva. För det är ju det som det här 

ev. ytterst kan handla om, om jag uppfattar ltl Strand rätt. Det har varit 

vår huvudsakliga inställning till den här frågan. Nu riktar sig ltl Strand 

till finansutskottet och vill att vi ska titta på den här frågan. Jag skulle 

gärna vilja ha lite mera kött på benen, hur det här kan gå till. Jag har fått 

lite nu via replikerna faktiskt, men gärna lite till.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Det är en sympatisk tanke att det ska komma från kommunerna, det ska 

komma från medborgarna. Så har diskussionen gått här i tio år. Trots 

det, har vi inte kunnat komma vidare med den här frågan. När det berör 

en själv, då vill man inte göra några förändringar. Lösningen har hela ti-

den varit mera pengar ifrån det här huset. Nu vet vi hur budgeten ser ut 

och jag tror inte den kommer att komma upp till de nivåerna på många, 

många år. Sedan finns det olika modeller på hur vi ska göra när vi re-

formerar det här. I grunden vill inte jag stå här och peka att si eller så 

ska vi göra, då blir debatten att handla om det. Istället borde arbets-

gruppen sätta sig ner förutsättningslöst och diskutera de här frågorna. 

Tidigare, när vi har sagt hur man ska göra, då handlade debatten bara 

om det, man ser bara problemen istället för möjligheten. Det finns mo-

deller att ta. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag vill poängtera det här på nytt. Det är ingen pre-

stigefråga för oss. Vi diskuterar naturligtvis öppet sådana här frågor, 

precis som alla andra svåra frågor. Jag kan inte uttala mig på gruppens 

vägnar. Men personligen anser jag att det här ska vi diskutera, självklart. 

Klart vi ska diskutera det i finansutskottet också. Vår grundinställning 

är att det är kommunerna själva som ska ta initiativ om man vill gå ihop.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Om man är lite självkritisk, vilket vi kan vara här, kan man delvis säga 

att vi har misslyckats i vår politik eftersom skola efter skola stängs. Vissa 

kommuner avfolkas, det fortgår. Det är bara att gå till ÅSUB:s bok och 

titta på utvecklingen, titta på nyckeltal för kommunerna och titta på den 

demografiska utvecklingen så inser man ganska snabbt att det här inte 
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kommer att gå i längden. Jag pratar om framtiden. Årets budget bryr jag 

mig inte om, vi ska inte behöva strida om de här indexjusteringarna. Tit-

tar vi i framtiden så kommer det här inte att lyckas.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tror i likhet med ltl Strand, som här höll ett bra anfö-

rande, om att vi nu står i en sådan ekonomisk situation att vi måste bli 

bättre på att få ut mera serviceproduktion för varje placerad euro som vi 

sätter in i serviceproduktionen. Det måste vara landskapets butik och 

serviceproduktion och kommunernas också för sin del. Jag är helt över-

tygad om att den process som sätts igång nu, i den här röda boken gäl-

lande landskapsförvaltning, kommer så småningom att föra diskussio-

nen vidare till den kommunala serviceproduktionen. Jag tycker också 

att vi har kommit en bra bit på väg i den överenskommelse som vi har 

med kommunförbundet om att börja se på den lagstiftning som finns i 

kontaktytan kommuner landskapet. Inte har vi på något vis uteslutit nå-

gon lagstiftning inledningsvis i den diskussionen.    

Ltl Jörgen Strand, replik 

Jag tycker att vi skulle kunna vara tydliga i vårt beslut, när vi ska besluta 

om den här budgeten, att gå vidare och våga ha ett mål. Vi kan sätta må-

let i ekonomiska termer om man inte vill prata om gränser. Det är alltid 

intressant, när man har diskuterat den här kommunala budgeten så har 

man en cirkel, 50 procent är sociala, 30-35  procent är skola och så säger 

man att det bara är 10 procent administrationskostnader. Men det 

stämmer inte för i den här 50 procenten på sociala finns administration 

för omsorgsförbundet, De Gamlas Hem och andra kommunalförbund. 

Likadant som det finns administration i skolan när det gäller högstadie-

distrikten. Det finns organisationer utanför som Ålands Vatten och allt 

möjligt som driver det här. Om organisationen teoretiskt är 20 procent 

så är 20 procent av den totala kommunala budgeten 30 miljoner. Hälf-

ten av 30 miljoner är 15 miljoner. Då skulle vi vara långt på väg med de 

här problemen. Hängde ni med? Annars kanske jag kan förklara det här 

i finansutskottet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsandelsreformen, den lag som trädde i kraft 

1.1.2008, var nog en milstolpe på sitt sätt i förhållandet mellan landska-

pet och kommunerna här på Åland. Där satte ju lagstiftaren, lagtinget 

ett väldigt tydligt ansvar på kommunerna själva att, inom de resurser 

som ges, kunna klara av sin egen ekonomi. Givetvis blir det väldigt be-

svärligt när det redan nu visar sig att det finns några kommuner som har 

svårt inom ramen för det här systemet. Jag tror inte heller att det offent-

liga och landskapet kommer att kunna lösa många enskilda kommuners 

problem genom att spä på med ytterligare pengar i förhållandet till det 
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landskapsandelssystem vi har. Den här diskussionen och det arbetet 

som ska genomföras är synnerligen viktigt.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Att ge årliga enskilda stöd åt kommuner, det är som att ”piss ner sig”, 

det värmer en stund, sedan är det iskallt. Det hjälper inte att ge de här 

pengarna årligen eftersom demografin på befolkningen ser precis lika-

dan ut. Man har samma krav på service, det kommer nya reformer som 

kräver ytterligare. Man gräver sig ännu djupare ner genom att ge stöden 

till enskilda kommuner, enligt min uppfattning. Det hjälper ett år, men 

på lång sikt så gräver man sig djupare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Det var en intressant diskussion som ltl Strand för 

här. Det vore också lite intressant om han har någon vision om hur 

strukturen kan se ut? Vad jag hörde här i replikskifte senare så kanske 

han inte är så intresserad att tala om det. Jag tycker att det är viktigt att 

debatten förs. Jag håller med ltl Strand i den här frågan att det behöver 

göras. Vi behöver ta ett grepp om det här. Hur sedan strukturen ska se 

ut får väl arbetsgruppen komma fram till. Men det är viktigt att fundera 

på framtiden.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Som jag sade tidigare, jag har för egen del flera olika modeller som jag 

skulle kunna tänka mig. Men då kommer debatten att handa om grän-

serna. Medan det för mig är det viktiga att medborgarna på hela Åland 

ska kunna få välfärdsservice utan att landskapet ska behöva betala sig 

”kollig” eller att skattöret ska vara uppe i 24 procent. 

Skulle man ta bort landskapsandelen för alla kommuner på Åland så 

skulle vissa kommunerna behöva ha närmare 40 procent i skatt. Ska vi 

gå ännu längre i det här systemet? Det har vi tittat på. Mariehamn skulle 

få 12-13 procent om vi tog rakt av. Den som skulle få värsta skatten skul-

le få närmare 40 procent. Landskapsandelssystemet har en utjämnande 

faktor. Jag säger att vi inte kan gå längre i det här. 

Det är ett annat bekymmer som ltl Runar Karlsson var inne på, tiden 

tar slut så jag får ta det senare. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Jag tror att vi är ganska överens i den här frågan, ltl 

Strand och jag. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Då utgår jag ifrån att jag får hjälp i finansutskottet med en skrivning 

som skulle kunna sätta fart på det här jobbet. Det skulle jag uppskatta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det mesta har ju sagts redan. Jag vill också understöda de 

tankar som ltl Strand har. Den struktur vi har nu är ju de facto ohållbar 

när vi tittar på den. De senaste årens facit visar att det här inte fungerar. 

Tittade vi bara på förra årets utflyttning från Kökar så försvann 15 pro-

cent av befolkningen. Det i sig säger att det här är en katastrof på väg att 

bli ännu värre om vi inte hittar ett system att reda upp det här. Kanske 

det, som ltl Strand föreslår, är rätt väg att gå? En positiv skrivning i det 

här, enligt mitt sätt att se det, kan jag inte vara emot. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Det är bra att man också får stöd från de obundna i den här frågan. Li-

beralerna har visat sitt stöd och ett försiktigt stöd från ltl Eliasson och 

centern. Så kanske vi kan enas i den här frågan om att vi nu sätter vi ner 

foten och går vidare. Det är absolut nödvändigt för Ålands framtida väl-

färdsbygge och attraktionskraft. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Plenum avbryts här och fortsätter imorgon. Först på talarlistan är då ltl Fredrik Karl-

ström. Talmannen önskar informera om att morgondagens plenum börjar med remiss 

av de två ärenden som hör till budgeten: Avskaffande av allmänna avdraget framställ-

ning nr 7 och landskapsandelarna framställning nr 8. 

En praktisk information. Det kommer att finnas mat här i cafeterian kl. 17-18.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i morgon torsdag den 19 november kl. 09.30. Plenum är avslutat.  

(Plenum avslutades kl. 17.01). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande. 

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Harry Jansson för privata angelägenheter. 

Beviljas.  

Remiss, fortsatt behandling 

1 Budget för landskapet Åland 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Talmannen 

Diskussionen fortsätter. Vi följer talarlistan. Först på listan är ltl Fredrik Karlström 

Ltl Fredrik Karlström 

Tack herr talman! I mitt första inlägg första dagen i debatten sade jag att jag 

skulle hålla mig till tiden. Jag tror att det var dumt sagt av mig. Efter att jag 

hade hållit mig till tiden och begärde ordet så tog det över ett och ett halvt 

dygn innan jag fick taltur igen. Jag tänker inte lova att jag håller mig till tiden 

den här gången. 

Först skulle också vilja ställa mig bakom de som föreslagit att den här bud-

geten borde debatteras avdelningsvis. Tittar vi på hur debatten har varit hit-

tills så har det varit väldigt vitt och brett, det ena och det andra och ibland det 

tredje. Hur ska en samhälls- och politiskt intresserad medborgare veta när 

han ska lyssna på debatten. Det är inte många som har möjlighet att sitta och 

lyssna så som vi gör hela dagarna. 

Innan jag går in på mitt allmänpolitiska inlägg den här dagen kan jag kon-

statera att ltl Runar Karlsson stal lite av krutet i mitt inlägg om parlamenta-

rism. Jag hade tänkt ta upp ganska mycket om hur jag ser på det och hur jag 

tror att det här politiska systemet borde fungera. Jag ska lite nämna om det. 

Grunden för parlamentarismen är att det ska finnas klart definierade roller 

mellan majoritet och opposition. Grundtanken är att regeringen måste ha 
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sina stödtrupper, majoriteten av de förtroendevalda i parlamentet, bakom 

sig. Ett av de viktigaste politiska instrumenten som regeringen kan använda 

sig av, för att utöva makt över befolkningen, är genom budgeten. Den budget 

som lämnas av regeringen måste ha regeringspartierna till fullo bakom sig. 

Annars sätts hela systemet ur funktion. 

Personligen har jag varit en förespråkare av parlamentarismen, men jag 

börjar mer och mer tvivla. Jag inser att Åland är för litet. Parlamentarismen 

fungerar inte som den ska på en liten ort med 28 000 personer. Tittar vi till-

baka på de senaste tio åren kan vi se att det parlamentariska systemet inte 

fungerat optimalt på Åland. Jag skyller inte på någon eller något specifikt 

parti, vi har alla säkert dragit vårt strå till stacken. Det är inte ens fel att två 

träter. Men ett system där vi har haft fler än dubbelt med regeringar än val, 

tycker jag talar för sig själv. 

Sedan parlamentarismen infördes tycker jag också att självstyrelseutveck-

lingen har stannat av. Före parlamentarismen skedde utveckling inom själv-

styrelsen. Men vad har hänt, om vi är riktigt ärliga, de senaste 10-15 åren? Vi 

har ändrat namn från landskapstyrelser till landskapsregering, det var väl 

egentligen det största. 

Budgetdebatten visar också att det här systemet kanske inte riktigt funge-

rar. Även om regeringen inte har röstat om något i den här budgeten så ver-

kar det inte finnas en klar majoritet bakom flera budgetsförslag från den nu-

varande regeringen. Vilket i sin tur leder till att det blir trögjobbat att göra 

strukturella förändringar om man inte har majoritet, eftersom man måste ar-

gumentera mot oppositionen. Man måste även argumentera mot oppositio-

nen inom regeringen.  

Bara för att ge några exempel från den här debatten så kan vi se att flera 

från centern inte stöder hela budgeten inom bland annat naturbruksskolan 

och de strukturella förändringar där, investeringsstödet i jordbruket och fisk-

odlingens verksamhetsförutsättningar. Regeringen har sagt att konkreta frå-

gor som investeringen i Allhallen får lagtinget avgöra, vilket jag tycker att är 

fel. I parlamentarism borde regeringen komma med ett förslag som har stöd 

till fullo bakom regeringspartierna. Då är frågan om det är lagtinget som ska 

avgöra det. Vi ska ta den där diskussionen lite senare i samband med min 

motion. 

Flera av oppositionens motioner är underskrivna av ledamöterna i majori-

tetsblocket. En ledamot från regeringsblocket tar time out. En annan ledamot 

hotar med att åka till Bryssel. En tredje ledamot argumenterar mot skriv-

ningarna mot de här strukturella förändringarna. Inför budgetarbete bjuds 

FS in för att förhandla bakom stängda dörrar om delar av budgeten. De gör 

det framtill att det visar sig att de inte kommer någon vart och avbryter för-

handlingarna. Varför bjöd egentligen regeringen in FS till det? Var det för att 

man inte har den majoritet bland de egna stödtrupperna i regeringen? 

Jag tror alltså det är dags att sluta dela upp lagtinget och Åland i två grup-

per, majoritet kontra opposition. Jag tror alltså att Åland är lite för litet för 

att parlamentarism ska fungera som det är tänkt. Jag personligen tror att hela 

Åland skulle vinna på att regeringen skulle bestå av en stor majoritet över 

blockgränserna som gör det som de tror är bäst för Åland i alla ärenden. 

Då jämför jag med det arbetet som försiggår i de flesta kommuner. Där sty-

relser och kommunfullmäktigen arbetar för kommunens bästa och bortser de 

flesta gånger från de partipolitiska färgerna. Jag är också övertygad om att 
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det finns personer i alla partier, oavsett vem som sitter vid makten vid aktu-

ellt tillfälle, som skulle kunna tillföra regeringen mycket kunskap, kompetens 

och politiska visioner. 

Genom en bred samlingsregering som avspeglar valresultatet skulle man 

kunna ta majoriteter på ett mycket mer effektivt sätt, där både svåra och vik-

tiga beslut skulle vågas och kunnas tas. Det skulle dessutom finnas plats i ett 

sådant system för "time-outade" politiker och Brysselresenärer. Majoriteten 

skulle göra det som de ansåg vara bäst för Åland. De som inte håller med 

skulle kunna driva sina frågor utan att bli spelbrickor mellan majoritet och 

opposition. 

Jag börjar mer och mer anse att ett system av mer eller mindre permanent 

samlingsregering i ett flerpartisystem, där det bildas en regering proportio-

nellt efter valresultatet, är till framgång och fördel för ett litet samhälle som 

Åland. Fler skulle bli tvingade att ta ansvar och krafterna skulle riktas gemen-

samt mot de problem och utmaningar som Åland står inför. Det var lite av 

vad jag ville säga om parlamentarismen. Jag kan säkert återkomma till den 

diskussionen i replikerna, ser jag.  

Om vi går över till budgeten så finns det många små och stora områden 

som man kan diskutera mera. Tar vi först tunneln så vill jag säga att obunden 

samling inte på något sätt har svängt linje och åsikt angående tunneln. Vi tror 

fortfarande att tunnel i kombination med ett kortruttsystem, där huvuddelen 

av skärgårdstrafiken anknyter till en punkt i Föglö, skulle vara det mest opti-

mala. Tittar man på befolkningsflytten exempelvis från Kökar så har 15 pro-

cent av befolkningen flyttat det sista året. En dag kommer det en gräns när 

systemet kollapsar för att det finns för få skattebetalare. Det blir för höga 

kostnader för att hålla systemet i gång. Vi måste, för att kunna fortsätta att ha 

en levande skärgård, våga ta ett kraftigt beslut och hitta en lösning som vi 

tror på, på sikt. Min lösning på sikt tror jag är tunnel till Föglö med kortrutt-

system med snabbgående katamaraner. Då finns det en möjlighet för den 

som bor på Kökar att jobba i Mariehamn om han vill, åka till Stockholm över 

dag och komma tillbaka på kvällen. Den möjligheten finns inte idag. Det gör 

att många unga människor väljer att inte bosätta sig och starta sitt liv långt 

ute i skärgården. Men med rätta kommunikationer så tror jag den möjlighe-

ten finns. Orsaken till varför vi tar bort anslaget det här året är för att vi inser 

realiteten att det måste göras en miljökonsekvensbedömning. Det i sin tur 

brukar ta åtminstone ett år innan det är gjort. Det finns ingen anledning att 

ha pengar kvar det här året. 

En annan punkt är att landskapsregeringens förtroendekapital kanske inte 

är det högsta just nu när det gäller utredningar och byggande av skärgårds-

trafik, om det sedan är tunnel eller färjor. Det kan vara bra att vänta ett år in-

nan man börjar jobba hårdare från landskapsregeringens sida på tunnelfrå-

gan.  

Vi är absolut inte emot tunneln vi vill fortfarande ha tunneln om den är 

ekonomiskt försvarbar på sikt, den får givetvis inte kosta hur mycket som 

helst. Det här måste vi sätta i relation till slutnotan. Vi vill en tunnel till Föglö 

och vi vill också se kortrutten därifrån. 

Tittar vi sedan på nästa område som har diskuterats under den här debat-

ten, innan går in i mina motioner jag har inte ens kommit dit ännu. Det här 

kommer att bli en ganska lång dag tror jag. Jag har tio år väldigt bra motioner 

som jag vill diskutera. Jag kanske inte kommer att ta dem i det här anföran-
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det för då har jag tagit taltur i några timmar. Jag ska i alla fall ta med de 

punkter som jag inte hann med igår bl.a. fiskodlingen som ltl Runar Karlsson 

tog upp. Han säger att han är beredd att offra fiskodlingarna för miljöns skull. 

Jag är helt enig med ltl Runar Karlsson. Det är klart att man måste jobba vi-

dare med att miljöförbättra allt vad det går. Om vi är riktigt ärliga med fisk-

odlingen på Åland så är de en föregångare vad gäller miljöförbättrande åtgär-

der. De vill miljöförbättra så långt det bara går. Det som jag inser att är ohåll-

bart, med uttalande som ltl Karlsson gjorde, är att man hellre jobbar för mil-

jön och sålunda stänger fast fiskodlingen och det medför bara att fiskodlings-

verksamheter flyttar några kilometer österut till Korpo och fortsätter att driva 

sin verksamhet där. Eller så flyttar de till Sverige fortsätter att driva sin verk-

samhet där. Eftersom det fortfarande är samma hav som fiskodling kommer 

att bedrivas i så är inte det en lösning. Därför måste man jobba mycket hår-

dare på europeiska och nordiska miljöregler som ger samma förutsättningar 

och samma miljökrav överallt. Vi kan inte offra våra cirka hundra arbetsplat-

ser på fiskodlarens altare, om vi ska använda ett sådant uttryck som användes 

tidigare debatten. Det är någonting som jag tycker att är lite populistiskt att 

säga. 

Talmannen 

10 minuter. 

Det är bara början, herr talman. Vi kan säkert återkomma till fiskodlingen om 

en liten stund. 

Naturbruksskolan har många ifrågasatt. Ska den vara kvar eller ska den 

stängas? Ska den säljas? Vad ska hända med de investeringar som har gjorts 

under många, många år? Lösdriftstallet är det samma sak med. Är det kapi-

talförstöring med det förslaget som landskapsregeringen kommer med? 

Finns det en majoritet bakom det förslaget i regeringspartierna? Det är en 

ganska intressant fråga.  

Jag blev uppringd av en man, som aldrig brukar ringa till mig. Det var en 

hög herre i näringslivet som ville prata om naturbruksskolan. Då tänkte jag 

att om han ringer och vill prata naturbruksskolan då måste han säkert tycka 

att det här var ett väldigt bra förslag som regeringen kommer med. Men det 

tyckte han faktiskt inte. Han ansåg att är kapitalförstöring att stänga fast na-

turbruksskolan när man har pumpat in pengar i maskiner och i lösdriftstallet. 

Vad är det för dumheter att helt enkelt bara lägga ner den? Han förstod inte 

riktigt resonemanget utan han ville försöka se det ur en annan synvinkel. Han 

sade att landskapspolitikerna pratar alltid om att de vill hålla landskapet öp-

pet. Det är därför vi har jordbruksstöd och avbytare i ladugårdssystemet. Han 

sade att om det är det man vill då kanske man borde fokusera mera på att an-

vända de resurser man har.  

Ett förslag t.ex., det här är inte mitt förslag jag bara diskuterar hur ett för-

slag ser ut, man borde kanske hyra ut anläggningen till någon som kunde ha 

djur som håller landskapet öppet, till privatpersoner som äger mark skulle 

kunna hyra. Han sade att han var beredd att betala om det skulle komma lite 

får och biffkor på hans områden och beta under sommarmånaderna. Han var 

ingen bonde och ville inte vara det heller, han ville inte ta hand om djuren. 

Men han kan betala för att någon kommer och är på hans mark och håller 

landskapet öppet. Då är det ett nytt sätt att se på det. Om det är landskapet 

man vill hålla öppet så är det ett sätt man kanske kunde titta på.  
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Att landskapsregeringen skulle upphandla tjänsten av ett bolag som då kan 

hyra lokalerna som redan finns, för att privatpersoner skulle kunna hyra dju-

ren under några månader för att hålla sina marker öppna. Sålunda hålls land-

skapet öppet, en del av det alla fall, på ett ganska förmodligen kostnadseffek-

tivt sätt. Det gäller att börja titta på det här med naturbruksskolan och lös-

driftstallet ur en annan synvinkel.  

Jag måste säga att jag håller lite med ltl Roger Slotte som säger att sälja de 

här grejerna nu är bortkastade pengar. Det här beslutet skulle aldrig ha tagits. 

Vi har från obunden samling kritiserat det i de senaste två eller tre tilläggs-

budgeterna som har varit om byggandet av lösdriftstallet. Nu är stallet där 

och då är frågan om hur man ska göra det bästa av det? 

Pensionärerna och de kommande pensioneringarna skulle jag vilja disku-

tera också lite innan jag går in i mina motioner. Det är ju tal om strukturför-

ändringar. Jag tror att de här kommande strukturförändringarna inte behö-

ver vara så hårda mot förvaltningen och så hårda mot samhället med tanke 

på att vi har ungefär 90-100 personer per år bara här i staden och landska-

pets förvaltning som ska pensioneras. Det i sig handlar om cirka 4 miljoner 

euro i lönekostnaderna per år i minskade utgifter, om vi börjar göra den 

strukturella förändringen. På fem års sikt ska ungefär 500-600 personer bort 

från förvaltningen. Det är ett ypperligt tillfälle nu att göra de strukturella för-

ändringarna. Vi behöver titta på vilka områden vi behöver fortsätta att sköta 

saker och ting gemensamt och på vilka områden som vi kan sluta sköta 

gemensamt och kanske upphandla i stället. Landskapsregeringens uppgift 

blir att upphandla. Myndighetsfunktionen blir att kontrollera att man får den 

tjänsten man köper, att det går rätt till, i stället för att bedriva den verksam-

heten själv. Det kommer säkert att vara några tuffa år innan allt det här är i 

hamn. Men om vi tittar på att cirka 100 personer per år går i pension så är det 

en otrolig möjlighet också. Samtidigt som arbetslösheten ökar så är det även 

en lösning till det. Jag är inte så väldigt orolig över arbetssituationen de 

kommande åren med tanke på det. Bara landskapsregeringen nu inser att 

man ska minska sin verksamhet och gå mera in i upphandling och kräva re-

sultat i stället från dem som man upphandlar av. Det är mycket enklare att 

kräva resultat av någon man betalar till än kanske kräva resultat av en egen 

avdelning eller förvaltning. 

Jag skulle också vilja säga någonting om det här som vi pratade om igår 

om drevet som vissa centerledamöter säger att det drivs mot jordbruksnär-

ingen. Det tycker jag är fel. Drevet går i messa spalterna och i webbforum 

kommentators funktioner, sedan är det faktiskt ledamöterna i centern som 

eldar på att den här hetsen existerar. I den här salen tycker jag att den inte 

finns. Det finns en debatt om avbrytarsystemet. Det är ingen i den här salen 

som har ifrågasatt om avbytare till bönderna behövs. Det är klart att det be-

höver avbytare. Det vi ifrågasätter är om det ska finansieras allmänt, via skat-

tesedeln, att alla ska vara med och betala en eller flera jordbrukares semester. 

Det systemet har landskapsregeringen tagit tag i nu, äntligen får man väl 

säga.  

I budgeten står det att man kommer att komma med vidare förslag på åt-

gärder hur man ska kunna minska kostnaderna för det här för skattebetalar-

na. Det är ingen som ifrågasätter om de ska ha semester. Det är klart att en 

bonde med djur, speciellt en mjölkbonde, ska kunna vara ledig. Det är bara 

frågan om hur man praktiskt ska sköta det. 
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Talmannen 

16 minuter.  

Herr talman! Jag inser piken. Jag ska ta och avrunda mitt anförande. Jag inser att jag 

fortfarande inte har kommit till mina motioner i mina två inlägg. Det kommer säkert att 

bli en ganska lång debatt men jag avslutar här och återkommer så snart jag kan. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Diskussionen, som väcktes här redan igår, är intressant 

om det demokratiska systemet om parlamentarismen, att eventuellt slo-

pa parlamentarismen. Jag för min del tror ändå att det inte är systemet 

som är det avgörande. Det är människorna som för tillfället har förtro-

ende att få ta säte här i salen, som ändå avgör hur politiken förs. Jag tror 

inte man kan ändra någonting bara genom ett system. En samlingsre-

gering, där alla partier med, skulle göra politiken ännu otydligare för 

väljaren. Det skulle vara ointressantare när man går till val. Det måste 

bli någon slags urvattnad konsensus som skulle råda, där man inte ser 

skillnad i ideologier. Ltl Karlström är tydlig i sin ideologi. Det finns sä-

kert många väljare som uppskattar det. Andra är tydliga i sin ideologi. 

Ett urvattnande av det här skulle skada demokratin på sitt sätt. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Vad jag vill säga med det här är att jag också har trott på 

parlamentarismen. Men jag ser också att det finns i andra oppositions-

partier otroligt kompetenta personer. Jag vill inte prata om vårt eget 

parti nu. Men personer som skulle kunna vara till fördel och driva sam-

hället vidare och göra det gemensamt med många kompetenta personer 

i landskapsregeringen. Åland är lite för litet för att vara uppdelat i två 

lag. Där två lag egentligen ska slåss mot varandra, som det parlamenta-

riska systemet går ut på. Jag tror faktiskt att man skulle kunna åstad-

komma mer, titta bara på självstyrelseutvecklingen, så länge som par-

lamentarismen har funnits så har ingenting egentligen hänt jämfört med 

vad som hände innan det. Tittar man på kommunerna så ser man att 

alla förtroendevalda i de flesta kommuner jobbar åt samma håll. Ändå 

ges det utrymme att tycka och tänka annorlunda. Man hittar en bred 

majoritet kanske inte alltid bland dem som liknar en mest. Man kan hit-

ta en bred majoritet som driver Åland framåt. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att lagtinget är uppdelat i endast två lag för 

tillfället. Det finns ett antal oppositionspartier som nog siktar längre än 

nästa val just nu. Partier som vill ta ansvar för ekonomin under lågkon-

junkturen och skapa en situation där vi har ordning på finanserna. Me-

dan det finns andra partier som tydligen mera siktar på nästa val och 

inte vill vara med och ta ansvaret. Det finns flera lag än bara två här i 

lagtinget just nu.  

Sedan noterade jag att ltl Karlström hänvisade till de kommunala 

strukturerna och det sätt man jobbar i nämnder, styrelser och fullmäkti-

ge att det var exempel på hur man kanske kunde göra här. Jag noterade i 

går att ltl Karlström på replik till ett anförande från ltl Strand var beredd 

att omkullkasta de strukturerna. Så något otydligt blev det här. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Jag har väl insett återigen att Åland kanske är för litet att har 16 kom-

muner, 16 kommundirektörer, 16 socialsekreterare och 16 stycken fri-

tidsnämnder o.s.v. Jag tror inte det fungerar längre. Däremot ser jag ex-

empel på min kommun, Jomala som ltl Strand och jag tillhör, att flera 

av dem som sitter i fullmäktigesalen Jomala så vet jag inte ens vilket 

parti de tillhör. Jag frågade här om dagen; vilket parti tillhör hon? Det 

var nämligen ett väldigt bra förslag som kom fram. Då jobbar man vida-

re från det. Man ser inte partipolitiska färgerna. Man försöker jobba 

gemensamt till vad som är bäst för den kommunen. Det sätt som det 

jobbas på i Jomala kommun tycker jag är otroligt framgångsrikt och ett 

otroligt vinnande system. Skulle vi ha samma anda i den här lokalen så 

skulle vi kunna skapa mirakel, tror jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Det var mycket som ltl Karlström kom fram med här. 

Man kan inte bemöta allting. Men kort, för det första när det gäller mil-

jön så står jag fast vid det miljöhandlingsprogram som togs 2005 eller 

2006, det programmet måste vi arbeta vidare på. 

När det gäller tunneln, time out är ett väldigt populärt begrepp idag i 

många sammanhang. Det är min personliga åsikt att vi bör ta en time 

out i de här utredningarna. Det är 800 000-900 000 euro det handlar 

om. Det är mycket som ska göras nu med miljökonsekvensbedömning 

o.s.v. De här pengarna kunde vi faktiskt använda till annat nu. 

Sedan när det gäller parlamentarismen så delar jag inte riktigt ltl 

Karlströms uppfattning. Jag får vidareutveckla det nästa replik. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Bara för att förtydliga så tror jag att vi är överens om reso-

nemanget om tunnel. Vi vill inte heller se det anslaget i 2010 års budget. 

Vi vill stryka det enligt den motion vi lade. Vi vill sätta pengarna på an-

nat just nu, eller reservera pengarna till kommande år, de behövs inte 

det här året i den här budgeten. Jag tror också att tunneln är enda alter-

nativet för att skärgården i framtiden ska kunna överleva. Enda sättet 

som skärgården överlever på är att folk slutar flytta därifrån, folk behö-

ver flytta till skärgården. I det moderna samhälle vi lever i, globalisering 

o.s.v. där arbetsuppgifterna ser annorlunda ut än vad de gjorde för 10, 

20 och 30 år sedan, så betyder det att man måste kunna ta sig in till 

centrum, man måste kunna ta sig in till Stockholm och hem igen samma 

dag och man ska kunna leva och bo på Åland. Det kan man göra om man 

bor på fastlandet, det kan man inte göra om man bor på Kökar. En tun-

nel och en kortrutt på sikt. Pengarna behövs inte 2010. Så vi tar time 

out, vi är överens. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Det fick vi stöd för också i lantrådets anförande igår, 

att det nu är viktigt att se på hur kortruttssystemet ska se ut för att bli 

effektivt. 
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Sedan till parlamentarismen, jag tror att man återgår till en debatt 

inom stängda dörrar på det sättet. Vi kommer att urvattna demokratin 

på det sättet. Däremot så tycker jag att om det blir riktigt kris så kan 

man tillfälligt göra på det här sättet. Men det förslag som jag hade igår 

tycker jag också är bra d.v.s. att vi lägger ner stridsyxorna under riktigt 

svåra ekonomiska perioder, som vi har nu. Och vi försöker ha en så bred 

samsyn som möjligt, det är full möjligt även i vårt parlamentariska sy-

stem. Det föreslog jag igår och det hoppas jag att vi kan arbeta vidare på 

nu under den här budgetprocessen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Det största argumentet mot att ta bort parlamentarismen är att man sä-

ger att diskussionerna kommer att ske inom slutna rum och den offent-

liga debatten minskas. Jag är inte så övertygad om att det behöver bli på 

det sättet. Tittar vi på de ledamöter som sitter i salen idag så är det 

många som skulle tala om deras hjärtefrågor i alla fall. Är det så att man 

är emot något av det som regeringen föreslår så skulle man säkert säga 

det. Däremot tror jag man lättare skulle hitta breda majoriteter, bl.a. för 

självstyrelsen, som skulle leda framåt på ett mycket mer konstruktivt 

sätt. Systemet med parlamentarismen går ut på att man delar upp den 

här salen i två lag, där den ena ska hitta fel, kritisera, granska och kan-

ske komma med konstruktiva förslag istället för att arbeta gemensamt. 

Det blir oftast bara en debatt och en strid. Medierna lyfter hellre upp 

striderna än det konstruktiva och positiva. Det finns nog en del att dis-

kutera vidare i det här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag vill också kommentera det som ltl Karlström inledde 

med nämligen självstyrelsens utveckling och parlamentarismen. Karl-

ström har helt fel när han påstår att självstyrelsens utveckling har varit 

väldigt långsam nu på sista tiden. Det är tvärtom. Från 1922 till 1952 

under 30 år hände väldigt lite. Från 1952 till 1993 hände en del saker, ja 

men inte särskilt mycket. Efter 1993 har det hänt mycket, mycket mera 

och många fler steg på den stigen, när det gäller självstyrelsens utveck-

ling, än vad som hände tidigare. När det gäller parlamentarismens infö-

rande så hade vi faktiskt före det 1988, precis det systemet som Karl-

ström nu talar för, en påtvingad samlingsregering. Det visade sig att ut-

vecklingen var sådan att man måste avskaffa det systemet, det fungerade 

inte. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Samhället var annorlunda före 1993. Det var egentligen före datorerna 

hade kommit och före internet fanns och före hela den nya strukturen i 

världen existerade. Om Sjölunds syn är att inte självstyrelsen utveckla-

des före 1993 utan all utveckling har skett efteråt så är vi verkligen långt 

ifrån varandra, det måste jag säga. Jag är helt övertygad om att man 
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borde ha jobbat hårt de senaste 15 åren på att ändra självstyrelsesyste-

met så att det anpassas in i den verklighet vi lever i. Den största föränd-

ringen var när vi gick in EU och med det tappade vi väldigt stor makt 

över det vi har haft möjlighet att styra över tidigare. Självstyrelsesyste-

met måste ändras vilket det inte har gjorts de senaste 15 åren, som jag 

ser det. Största förändringen var en kosmetisk ändring, man ändrade 

landskapsstyrelsen till landskapsregeringen. Men för 1993 tycker jag det 

hände betydligt mycket mera. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag skulle nog uppmana ltl Karlström att ta fram den se-

naste versionen av självstyrelselagen och gå igenom och titta ta vilka 

förändringar som har gjorts i den efter 1993. Han kommer att hitta 

ganska många, i synnerhet i slutet av lagstiftningen när det gäller de här 

internationella aspekterna och Ålands medverkan på de sidorna. 

För att återgå till parlamentarismen som system, det visade sig näm-

ligen före 1988 att den här påtvingade samlingsregeringen, där man 

hade proportionella val till regeringen, ledde till att all makt satt i land-

skapsstyrelsens rum. Det var ur demokratisk synvinkel helt otillfreds-

ställande. Det var helt nödvändigt att göra en förändring då. Sedan kan 

man alltid diskutera hur det nuvarande systemet fungerar, det kan jag 

gärna vara med att diskutera också. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

I mitt huvudanförande sade jag egentligen att jag tycker att de sista tio 

åren har inte att självstyrelsen utvecklats någonting. Det håller jag fak-

tiskt fast vid. Sedan kan jag hålla med om att det har hänt lite sedan 

1993. Däremot kan jag också konstatera, som ofta, att ltl Folke Sjölund 

och jag inte alls delar samma syn på den verklighet vi lever i. Jag har en 

syn och ltl Sjölund har en annan syn. Det är väl bara att konstatera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Fredrik Karlström vill samla all skärgårdstrafik via 

Föglö. Det här skulle då innebära en betydligt längre resa för bl.a. Brän-

döborna än den två en halvtimmes resa som det tar idag. Vad tror Fred-

rik Karlström att det här skulle innebära för Brändöborna? Skulle det på 

något sätt kunna befrämja ökning av befolkningen där? 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Karlström sade inte att all trafik skulle gå till Föglö. 

Han sade att huvuddelen, den största delen av trafiken skulle gå till 

Föglö. Jag inser också att man förmodligen inte kan köra trafiken från 

Brändö till Föglö. Det finns ju en hamn redan i Hummelvik, sätter man 

in snabbgående katamaraner där också så skulle det gynna Brändö. Jag 

tror också på den effekten att det går att få en ringled runt alltihopa, att 

man kan åka runt hela Åland i ett kortruttssystem. Att det är det absolut 

mest optimala. Jag sade inte att all trafik ska gå till Föglö, men största 

delen tror jag behöver gå dit. 
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Ltl Margret Lundberg, replik 

Då tackar jag för det. Nu låter det betydligt mycket bättre i mina öron i 

alla fall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle vilja upplysa ltl Karlström att betesuthyr-

ning inte är något nytt. Det sysslar man med alla år, dagligdags. Det är 

många djurägare som för ut djuren på beten som man hyr ut eller lånar 

ut och hjälper till. Bekymret är att det börjar bli brist på djur. Det är inte 

så mycket folk som vill jobba alla dagar med djur, året runt. De är rädda 

för att man ska bli utan semester. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Det är klart att man aldrig kan tvinga någon att hålla på med djur om de 

inte vill. Naturligtvis måste det vara ett fritt val och en fri vilja om man 

väljer att jobba med djur. Just det här som jag pratade om att man spri-

der på den här hetsen mot jordbruket, det är precis vad ltl Salmén gör. 

Han säger att det finns inte någon som vill jobba med djur för att politi-

kerna vill ta bort deras semester. Det har vi aldrig pratat om. De får ta 

hur mycket semester de vill. Men då måste de anställa folk på samma 

sätt som andra näringsidkare gör. Det är det som det handlar om. De får 

vara lediga så mycket det bara går. Det är klart att det krävs en speciell 

kompetens att klara av de här djuren. Man måste bygga upp en pool 

runt personer som ska kunna hoppa in i de olika gårdarna. Det finns 

också väldigt många gårdar som utnyttjar systemet och kanske använder 

barn som avbytare på samhällets bekostnad osv. Det är det här som vi 

måste titta vidare på när det gäller avbytarsystemet. Det måste man 

våga prata om också istället för att bara hävda att vissa politiker är emot 

att bönderna ska ha semester, för det handlar det inte om. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! För det första måste man ju konstatera hur man ska betala 

de här så kallade privata när inte produktprisen går att höja för de är re-

glerade inom EU och det är nästan omöjligt att få ut priset. Det här sy-

stemet har vi fått godkänt av EU. Sedan det här vem man har som avby-

tare motsätter jag mig nog. Om du har släktingar och andra som hjälper 

dig är det ju en fördel om du kan betala dem än att de ska känna att man 

liksom snyltar på släkten och tvingar dem att jobba. Det gör man ändå 

förstås. Om man en gång kan betala dem något så är det väl till fördel. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Återigen, jag har aldrig hävdat att man ska ha släkten att jobba och inte 

betala dem. Det är klart att man ska göra det men man ska väl inte bara 

betala dem med samhällets medel. Man borde väl kunna betala dem 

från sin egen verksamhet också. Tittar man på andra ställen i världen så 

finns det också många ställen som inte har samhällsbetald ladugårdsav-

bytare. Tittar vi exempelvis på Sverige, där säljs gårdar till unga männi-

skor som tror, vill och brinner för jordbruk och djurhållning. Tittar man 

senast på ”Bonde söker fru” i går kväll så är det många unga människor 
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som köper gårdar och jobbar allt vad de orkar för att få det att fungera. 

De försöker hitta sätt där man måste vara kreativ och hitta andra vägar 

att få inkomster. Det handlar om entreprenader med att plåga och klip-

pa gräs till kommunerna osv. Sätter man fokus bara på att samhället ska 

finansiera sin semester så sätts fokus på fel saker, tycker jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag skulle kunna kommentera de här sista också men jag 

ids inte göra det för Sverige är ett så dåligt exempel om man vill ha det 

på Åland som i Sverige. Så varsågod och jämför glesbygden som finns 

där och här, obebott eller bebott. Vi vill ha hela Åland att leva. 

Varför jag begärde ordet i replik var med anledning av naturbruks-

skolan. Det där är ju ingalunda så att det är bestämt att den ska säljas. 

Vi ska söka en lösning för den på bästa sätt. När det gäller arrende ar-

rangemang så är det nog inget nytt på landsbygden bland jordbrukarna. 

Jag tror att snart hälften av den åländska jorden är utarrenderad till 

större enheter. Det har antagligen varit en bra strukturomvandlig. Det är 

helt okej. 

Hetsen mot jordbruket, ja, inte vet jag hur centern skulle ta på sig den 

rollen, att det skulle vara de som hetsar. Det är i alla fall vi som står och 

försvarar dem när saker och ting måste förändras. Vi inser att jordbru-

ket idag måste bära sin del av orsakerna till att dra åt svångremmen för 

det offentliga Åland. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

EU säger att vi måste göra på det sätt som vi gör, säger ltl Mattsson. 

EU:s grundtanke i jordbrukspolitiken är att allt jordbruksstöd ska upp-

höra. Det jobbar man förmodligen dagligen för nere i Bryssel. Det är 

nästa diskussion som vi kan ta på måndag. Jag har svårt att förstå hur 

ledamöter från centern kan acceptera ett sådant arbetssätt från EU, utan 

att kunna vara med och påverka, och sedan rösta ja till Lissabon. Det är 

ett exempel som jag kommer att ta upp på måndag. Det är ju precis vad 

EU vill, minska bidragen till jordbruket. Då är frågan, ska vi fortsätta 

jobba för att bara bygga verksamheterna runt bidragen? Eller skulle vi 

arbeta för att hitta andra sätt att bedriva jordbruk och näringspolitik i 

kombination istället för bara bidragssystem som mycket byggs upp kring 

idag? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag kan inte erinra mig om att jag pratade om EU i min 

replik. Men EU har ju en väldigt viktig roll. EU har ju faktiskt insett att 

vi måste ha ett stöd till jordbruket. Det är därför vi har det. Om inte ltl 

Karlström har läst motiveringarna i år till många av de budgetmoment 

som finns i budgeten för jordbruket, så handlar det om omstrukturering, 

diversifiering och rationalisering. Det är väldigt tunga saker som EU vill 

att vi ska genomföra för att stå rustade. Men ltl Karlström vill skynda på 

processen. Han vill ha skattesubventioner till den privata företagsamhe-

ten i sitt företag. Han vill anställa första personen utan att betala skatt. 
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Det kan vara en fråga som är vettig att ställa i underläge när det är pro-

blem. Men ska vi ha det hela tiden? Vad är det för typ av subvention? 

När det gäller parlamentarismen och EU säger ltl Karlström att det är 

åt helsike med Lissabonavtalet, men han vill ta bort parlamentarismen 

från kommunerna… 

Talmannen 

Tiden är ute! Ursäkta men vi håller på tiderna. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman för att du avbröt minister Mattsson för han var nog 

ute och cyklade. Ltl Karlström har väl aldrig någonsin, under de tio åren 

han har varit här, hävdat att näringslivet ska ha mera stöd och bidrag 

som ltl Mattsson säger. Jag kan inte förstå resonemanget som ltl Matts-

son tar upp i salen. Och sedan hävda att ltl Karlström vill ha det här för 

att han själv skulle kunna anställa och få skatterabatt. Man blir mållös. 

Det här är alltså min näringsminister som ska arbeta för de näringar jag 

driver. Han har misstolkat mig på det här sättet alla de gånger vi har 

haft den här debatten i salen. Hur har han då inte misstolkat näringen 

som uppenbarligen inte kan prata med honom? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag tackar för stödet angående naturbruksskolan. Jag 

hoppas att finansutskottet, där ltl Karlström sitter, tittar på frågan och 

kommer fram till ett samarbete mellan yrkesskolan och naturbrukssko-

lan. Så att vi kan utbilda riktiga landsbygdsföretagare.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ibland tolkar man kanske lite olika beroende på vad man 

vill höra. Jag är inte riktigt enig med ltl Slottes resonemang om natur-

bruksskolan och dess vara eller icke vara. Däremot finns det mycket 

man kan titta på hur man ska göra det bästa av det här just nu. Det finns 

ju de facto inte en så stor efterfrågan för ungdomar som vill utbilda sig 

till jordbrukare på Åland, om man tittar tillbaka de senaste åren. Många 

ungdomar har också valt att utbilda sig på andra ställen än på Åland. Att 

tvinga och ge konstgjord andning för att ha en naturbruksutbildning på 

Åland är kanske inte den rätta vägen att gå. Däremot om man har gått in 

för strukturella förändringar, som landskapsregeringen har gjort, så 

måste man göra det bästa av kapitalet som man har satsat i lösdriftsstal-

let, Jomala gård och alla maskiner som finns där. Det kan jag gärna dis-

kutera i finansutskottet. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Naturbruksskolan kan inte fortsätta på samma villkor som 

man har haft tidigare. Angående intresset beror det precis på hur man 

paketerar utbildningen. Precis som man ska sälja en produkt i en affär 

så måste den paketeras och lägga fram på ett bra sätt. Därför hoppas jag 

att man breddar utbildningen och har flera kurser så att man kan bli 

mångsysslare inom landsbygdsnäringen och på det sätt kunna ha sam-
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arbete med yrkesskolan. Det är klart att det kommer att bli inbesparing-

ar i alla fall, det har jag helt klart för mig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! När det gäller fiskodlingen så håller jag fullständigt 

med ltl Karlström. Naturbruksskolan vill jag gå in på eftersom det var på 

tapeten, den strukturförändring som är föreslagen tycker jag är bra, men 

det finns ju många möjligheter att söka, försäljning, uthyrning eller ar-

rende. Det finns möjligheter. Det tror jag att var och en av oss här är be-

redda att diskutera.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg  

Herr talman! Tänkte ta upp två av våra motioner. Den ena motionen berör 

kortruttsundersökningen, som lantrådet igår vara positiv inställd till, och den 

andra motionen är en uppmaning att tänka i nya banor när det gäller skär-

gårdstrafiken. Tunneln till Föglö har blivit någon slags gungbräda en hit och 

en dit. När det gäller framtiden angående ett förverkligande av en tunnel till 

Föglö, som de obundna har varit positiva till från första början, bör nu några 

saker klargöras. Tunnelns samband med ett helt nytt trafiksystem, som inne-

bär en ny storhamn på Föglö samt ett nytt kortruttssystem, går knappast att 

särskilja. 

Därför tror vi i obundna att det vore av största vikt att få en helhetsplan för 

hur skärgårdstrafiken via Föglö skulle kunna se ut. Detta skulle även möjligt-

vis kunna öka förståelse hos allmänheten för tunnelprojektet, som en del i ett 

helt nytt trafiksystem. 

En utredning skulle även göra att kostnadseffektiviseringen med kortrutts-

system kunde tas med vid ett avgörande, angående byggandet av tunneln. 

Talman! För övrigt skulle det också vara av intresse att få höra hur skär-

gårdskommunernas representanter ställer sig till ett nytt kortruttssystem. 

Skulle norra skärgården kunna tänka sig att åka till stan via Föglö? Det som 

skiljer vår motion från FS är att vi har ett anslag upptaget om 70 000 euro för 

tidigare gjorda utredningar av tunneln, men som ännu ej är betalda vilket 

man kan läsa i budgeten. 

Talman! Det andra man bör utreda är hur en tidtabell skulle kunna se ut 

om man trafikerade nuvarande rutter med snabbgående kombikatamaraner. 

Skulle det t.ex. vara möjligt för en katamaran att sköta om två rutter på grund 

av snabbare trafik? 

För att kunna genomföra dessa utredningar föreslår vi i vår motion ett an-

slag på 30 000 euro. Kanske det rent av skulle visa sig att avgångarna skulle 

bli fler, men till ett betydligt lägre pris än dagens trafik. Därför har vi förslagit 

i vår motion nr 33 att en utredning bör göras före man satsar ytterliga-

re 800 000 euro på tunnelprojekteringen. 

Talman! Den andra motionen jag vill presentera är nr 34 som går ut på att 

uppmana trafikavdelningen att hyra in en mindre kombikatamaran med plats 

för 12 bilar samt 96 passagerare. Detta för att kunna utvärdera resultatet av 
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provtrafik i vår egen skärgård. Det skulle vara värdefull information vid fram-

tida ruttplaneringar tidtabeller samt kostnadsberäkningar. 

Jag är även välmedveten om att önskemål från skärgårdskommunerna har 

varit en större katamaran med samma kapacitet som t.ex. Gudingen skulle 

vara aktuellt. 

Jag anser att det inte är sannolikt, att man utifrån ritbordet skulle gå in för 

ett helt nytt trafikkoncept, utan att ha en praktisk erfarenhet av dylik trafik, 

speciellt i dessa ”Skarvtider” som nu råder. 

Tanken är att man skulle kunna göra detta inom ramen för det ordinarie 

anslaget, genom att köra med en kombikatamaran under några månader, 

istället för t.ex. Ejdern som brukar trafikera extra på södra linjen sommartid. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Intressant anförande ltl Mika Nordberg. Jag tycker 

att vi i finansutskottet ska diskutera de här sakerna ingående och nå nå-

gon form av skrivning av en helhetsplan för skärgårdstrafiken och tun-

nelfrågan. Intressant också att vi bör diskutera och ev. testa katamaran-

trafik. Jag var med på samma möte i Arkipelag som Mika Nordberg och 

lyssnade på experter från Norge. Jag lärde mig en hel del där. Jag tror 

att en kombination av tonnaget som vi har idag och ett snabbare tonna-

ge kan ge oss positiva ekonomiska effekter i skärgårdstrafiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Genom åren har åtminstone jag noterat att obundna har 

ett genuint intresse av att utveckla skärgårdstrafiken med samma mål-

sättningar som åtminstone liberalerna har haft och flera därtill att ut-

veckla kortruttssystemet för att därmed bibehålla skärgården som en at-

traktiv bosättningsort i framtiden. Jag tror att det är nödvändigt också 

för kostnaderna. Som lantrådet sade här igår här i salen, att det kan vara 

skäl att göra den här totala planen först, se på kostnaderna, se på hur 

man utvecklar det innan man går vidare tunnelutredningen, i och med 

det tror jag också att vi håller på att nå en bred enighet här i salen. Det 

finns skäl att göra det på det sättet att lagtinget tar ställning till hela pa-

ketet och så går man vidare. Jag tror att vi håller på att nå en bred enig-

het, som sagt.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Precis som jag sade här i anförande, så tror jag tror att acceptansen hos 

allmänheten växer om man kan gå in för ett helhetspaket. Det är inte 

bara frågan om en del av trafiklösningen utan det är en helhet som tun-

neln ska tas med i.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, ltl Nordberg, det här låter bra. En provperiod, ja. 

Jag tycker att man kanske skulle sträcka sig till att ta en provperiod från 

t.ex. 1 april till nyår, att vi får en längre tid. Gärna då en större katama-
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ran som tar 25-28 bilar eller vad jag här läst om. Det tycker jag skulle 

vara ett bra alternativ för en provperiod. Till och med att man kunde 

vara så drastisk att man kunde låta Gudingen stå stilla hela hösten och 

köra med en katamaran för att se vad det hade för effekt att köra med 

Skiftet och en kombikatamaran på södra linjen. Kanske vi skulle få 

mycket bättre trafik, åtminstone fick vi tätare avgångar och kanske trafi-

ken skulle bli mycket bättre. Det tycker jag skulle kunna vara ett alterna-

tiv. En hamn på östra Föglö uppfattar jag som ett stöd för tunneln till 

Föglö. Det tror jag skulle kunna lösa ganska mycket. Hamnen har varit 

på ritbordet på trafikavdelningen redan 1975, tror jag.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Jag får tacka för det stödet från ltl Sundblom. Jag var ju lite försiktig när 

jag gjorde mitt anförande märker jag. Jag sade att man skulle kunna ha 

en provperiod på ett antal månader. Här föreslår ltl Sundblom en myck-

et längre period. Vad är mer positivt än det? Det gläder mig att det tycks 

finnas en bred samsyn här i salen för att de facto titta på nya lösningar 

som kan förbättra avgångarna men till en lägre kostnad.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det är väldigt bra synpunkter som Mika Nordberg 

kommer fram med här. En helhetsplan har vi efterlyst länge för skär-

gårdstrafiken. Kortrutt är vi också väldigt positiva till. Också en snabba-

re trafik med tanke på den tid som jag åtminstone upplever att det tar 

för min egen del. 

Men att vi från Brändö skulle gå in via Föglö till Mariehamn så det 

tror jag inte gynnar den norra skärgården. Det tror jag inte det finns nå-

got gehör för hemmavid. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Det är just den här problematiken som vi måste lyfta upp på bordet. Där 

håller jag med i tidigare replikskiftet med Sundblom. Jag tror att ett nytt 

storfärjfäste på Östra Föglö även skulle förkorta tiden för Brändöborna 

från det att de stiger på färjan i Brändö tills de skulle kunna vara i stan. 

Enligt de uträkningar jag har tagit del av så skulle man t.o.m. kunna 

vara snabbare tidsmässigt i stan om trafiken går via Föglö med en tun-

nel.  

Ltl Margret Lundberg, replik 

Herr talman! Jag vill inte på något vis utestänga några möjligheter till 

en bättre trafik, det kan jag förorda. Jag vill ju se också se hur det slår i 

praktiken och hur man faktiskt får det att fungera på ett bra sätt.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Då kan jag bara avsluta med att jag ser fram emot finansutskottets 

skrivningar angående skärgårdstrafiken.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Lantrådet började gårdagens debatt med att möta oppositio-

nens kritik. Nu vill jag bemöta hennes. Socialdemokraterna sparar inte på 

gamla och sjuka. Vi ser det som vårt särskilda ansvar att alltid, alltid värna 

om människorna, särskilt de som hör till samhällets svaga. Det är inte popu-

lism utan det är en politisk värdering. Människors värde är absolut och 

okränkbart. Människor, särskilt gamla och sjuka, ska inte flyttas runt för man 

kan spara 600 000 euro på ett år. För det är vad det kostar efter att kommu-

nerna har betalat 700 000 i avgifter för dessa människor. Vi må befinna oss i 

en ekonomisk kris men vi har fortfarande råd att behandla gamla och sjuka 

med värdighet och respekt.  

Jag var med om budgetprocessen vid ÅHS. Buden från regeringen, om vil-

ken ram som skulle gälla, var oklara in i det sista. Min bedömning var helt 

klar att man från ÅHS förvaltningen hade gjort allt man kunde för att på kort 

tid få fram sparåtgärder. Men det gick inte att få ihop till de tre miljoner som 

krävdes för att komma ner i ram. Hälften av de förslag som man kom fram till 

vara rationella. Men för att hålla ner i ram på 72 miljoner var man också 

tvungen att ta fram sådana förslag som var helt panikartade. Dit hör, anser 

jag, stängningen av Övergårds. Men majoriteten ville ha det här förslaget, det 

gick vidare till landskapsregeringen för beslut. Det här är, vad jag menar, en 

typisk panikåtgärd. 

Vi måste skilja, tycker jag, mellan inbesparing och strukturell omvandling. 

Strukturella förändringar måste göras, det har vi sagt i åratal. Det måste gö-

ras inom förvaltningens struktur, inom gymnasieskolans struktur, inom 

kommunerna struktur, inom skärgårdens trafikstruktur och inom ÅHS. Och 

det måste göras inom ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommu-

nerna. Det här är stora svåra frågor som det är mer en hög tid att vi nu tar itu 

med. Där har vi, från socialdemokraternas sida, sagt i god tid att vi är med 

och vi tar gärna ansvar och kommer till samförståndslösningar över parti-

gränserna, sådana som håller också över nästa val. Den här regeringens an-

svar tycks sträcka sig fram till 2011, för då är det lagtingsval. Det gjorde libe-

ralernas talesman Folke Sjölund klart för oss här igår. Och tills dess räcker 

reserverna mer än väl. Eftersom jag och mitt parti varit med och sparat i la-

dorna så tar jag mig rätten att ha uppfattningar om hur de här pengarna ska 

användas.  

Pengarna ska inte användas till kortsiktig avhyvling av fungerande verk-

samheter. Dit räknar jag Medis, ÅSUB och högskolan. Institutioner som är 

viktiga nu och viktiga framöver för att skapa framtidens näringsliv och fram-

tidens välfärd. De ska man inte spara på. Det är fel, tycker jag. Andra samhäl-

len, runt omkring oss, de satsar mer inom dessa verksamheter idag. Mer på 

forskning och utbildning, mer på konjunkturinstituten som ska vara vår glas-

kula inför framtiden, som ska hjälpa oss att hitta rätt i våra satsningar. Mer 

på turismen, varför skulle andra kringliggande länder bedriva helt fel politik? 

Och jag skulle tro att landskapsregeringen bedriver den rätta? Nej, det tror 

jag inte. 

Omstruktureringar motsätter vi oss inte. Har man ett bättre förslag för hur 

kommande naturbruksutbildning ska ordnas så säger vi inte emot det. Men 

däremot håller jag med ltl Slotte om att sälja bort anläggningen, det är kapi-

talförstöring. Praktisk utbildning kommer att behövas även framöver och här 

har vi redan investerat kolossalt. 
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Har man ett bättre förslag om hur man ska organisera verksamheten vid 

läromedelscentralen då säger vi inte emot det heller. Men, jag kräver att få 

reda på hur det ska ske. Jag kräver att få reda på att specialpedagogiken inte 

drabbas. Jag accepterar inte att man försämrar för en grupp barn med sär-

skilda behov. Det är en princip och en värdering. Det är inte och populism. 

Den här gruppen har länge väntat på förbättringar. Nu drabbas de först. Li-

kaså drabbar nedskärningarna skärgården, också det är en redan svag struk-

tur. Neddragningen på trafik med 3 miljoner, över ett budgetår, utan att ha 

ett resonemang om hur den här regionen ska leva, det låter orimligt för mig. 

Jag känner inte igen vare sig liberalerna eller centern i dess nya politik. 

Det är svårt att spara utan att de svaga drabbas, men det är en utmaning vi 

måste klara av. 

Vad gäller skärgården och driftprivatiseringarna, som man nu aviserar, så 

tycker jag tycker att trafikministern igår hade en väldigt ödmjuk hållning in-

för det, det tycker jag är bra. Det är först när vi kan se att det faktiskt går att 

spara pengar som vi ska gå vidare med det. Det kan man ta reda på i all tyst-

het bakom kulisserna. Man behöver inte gå ut och oroa alla de anställda med 

pratet om privatisering, om det inte sedan blir verklighet. 

En annan princip som är viktig för socialdemokraterna är att inte höja av-

gifterna. Vi betalar redan för den offentliga servicen via vår skattesedel enligt 

ett progressivt system. Vi tycker att avgifterna ska vara låga, särskilt inom 

den sociala sektorn och avgifterna ska vara generella. Det är ologisk politik 

att förespråka att man inte ska ta bort det allmänna skatteavdraget för att 

man ska stimulera köpkraft, men man ska höja avgifterna. Nå, det kan ju inte 

heller stimulera köpkraften. 

Jag har också varit med om flera budgetbehandlingar. Jag vet hur lätt hänt 

det är att man blir att stirra på olika moment i budgeten och titta på att debet 

och kredit går ihop, särskilt i dessa tider. Vi kan inte bara sitta och stirra på 

de moment som finns i budgeten, jag tror att vi också måste höja blicken och 

titta ut över samhället. Jag tycker att ltl Gun Carlson var inne på rätt, när hon 

sade att vi ska ha ett samhälle i balans. 

Landskapsregeringen har ett ansvar för hela Åland. Vi kan inte skjuta över 

ansvar och kostnader till kommuner eller att andra ska ta ansvar. Jag tycker 

att ni ska ta tillbaka det slagord som förenade regeringen när man bildades. 

Nämligen, det sedan länge ärkesocialdemokratiska, "tillsammans". Gör verk-

lighet av det nu. Det är inte tillsammans att tala med kommunförbundet och 

sedan fatta beslut i slutna rum. Det är heller inte tillsammans att förskjuta 

vännerna från Åboland och Roslagen genom att avsluta skärgårdssamarbetet. 

Det är heller inte tillsammans att låta de nordiska länderna själva stå kvar 

med ansvaret för den gemensamma Röda Kors skolan i Norge. Det är kortsik-

tigt och det ger en dålig bild av Åland. Att säga att vi gör det här för att vi inte 

har råd, det är ju ett hån mot andra regioner som har ett mycket tuffare eko-

nomiskt lägre än Åland har. Och att ta emot en plats i Röda Korsets gratis, 

som något slags bistånd till Åland, en plats som borde tillkomma länder som 

Sudan och andra länder som ligger i botten på den globala skalan, det är i alla 

fall under min värdighet. Då vill jag inte ens försöka våga vara ålänning, om 

man ska stå för den politiken. 

Talmannen 

10 minuter.  



  

338 

Det är stora frågor vi står inför. Kanske vi rent utav ska tala om en samhälls-

reform. De frågor som vi måste diskutera mera var uppe här går. Jag tycker 

att ltl Strand höll ett bra anförande om kommunstrukturen. Jag vill också, 

som många andra, hävda att landskapsregeringen visst har ett ansvar för när-

ingslivets väl och ve nu och i framtiden. Att säga att de ska sköta sig själv, vi 

ska inte gå in och styra, ja någon dylik högervinklingen som vi nu hör från li-

beralt håll har inte jag hört förr i alla fall. 

Vi tycker att vi ska komma ihåg, innan vi fattar panikartade beslut, att vi 

har ett starkt samhälle. Vi har i grunden urstarka finanser. Vi har inte några 

lån. Vi är ju unika i världen att ha en sådan solid ekonomi.  

Nu är det faktiskt ledarskapets uppgift att ingjuta hopp och att ta ett hel-

hetsansvar, som sätter samhället i balans och inte skjuter kostnad och ansvar 

på andra. Men det kräver ett ledarskap som är tydligt och som vet vad det vill 

och som har en riktning mot framtiden, som kan ingjuta hopp och tro i alla 

att vi kommer att överleva det här på Åland. Utan att skada vårt anseende 

gentemot övriga världen och utan att det ska skada och drabba de svagaste. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Ltl Gunell sade att det inte är lätt att spara och att det 

drabbar också dem som har det sämre ställt. Nu fortsätter alltså social-

demokraterna med sin skrämselpropaganda, som går ut på att alla spar-

åtgärder drabbar de som har det sämst ställt, ungefär i sammandrag. De 

påstår att regeringen skulle vara med om att mer eller mindre kasta ut 

sjunka o.s.v. Det här är ju fullständigt en skrämselpropaganda, som inte 

hör hemma i den här salen tycker jag. Särskilt mot bakgrunden av att 

socialdemokraternas finanspolitiska linje nu, där man föreslår via mo-

tioner tillägg i storleksordningen 15 miljoner åtminstone i den här bud-

geten, kommer att leda till en finanspolitisk ättestupa där man skulle 

ramla ner. Därmed skulle man inte ha råd att upprätthålla ens det som 

vi nu i den här budgeten upprätthåller. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det sistnämnda vill nog jag kalla för skrämselpropaganda. Nej, ltl Sjö-

lund, vi har olika politik. Vi har olika värderingar. Det här med 15 miljo-

ner, det vill jag nog ha specificerat, för det stämmer inte alls. Men det 

stämmer om man räknar att allt ska göras i samhällets regi och allt ska 

göras på gammalt sätt. Räntestöd kan omvandlas till bostadslån. En 

golfbana i Jomala kostar inte mer än en golfbana på Stornäset. Ett 

ekologiskt centrum kan arrangeras med privata aktörer. Vi för också in 

nya idéer i den här debatten. Det har vi rätt att göra. Det är t.o.m. vår 

uppgift. Vi är beredda att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar, men inte 

på det här sättet. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Man kan faktiskt konstatera att socialdemokraterna, som 

för ett år sedan stod där och pratade för ordentliga nedskärningar i bud-

geten, nu har ändrat linje helt och hållet. I rena pengar, som finns i fi-

nansmotionerna, föreslår socialdemokraterna ett tillägg på 5,7 miljoner. 
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Sedan tillkommer 5 miljoner i effekt när det gäller sjöfartsmuseet. Man 

skulle också ha enhetslån för bostäder. Det är ingen idé att ha enhetslån 

som är mindre än 5 miljoner. Där ligger vi över 15 miljoner redan, plus 

golfbanehistorien. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi har hela tiden talat om att regeringen måste stanna upp och ta tag i 

problematiken. Vi sade för ett år sedan att man skjuter problemen fram-

för sig, det anser vi. Det är många här som konstaterar att det är ett för-

lorat år. Men att det skulle vara nedskärningar i den här formen, det har 

åtminstone aldrig jag talat för. Men en budget i balans, det måste vi dis-

kutera vad vi menar med den saken. För min del är det inte hela världen 

om landskapet, i den här situationen för att slippa göra sådana här pa-

nikartade åtgärder, upptar ett enskilt lån för att finansiera hälften av 

sjöfartsmuseets byggnad. Det är mycket bättre, det är faktiskt inte hela 

världen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Ett engagerat anförande, jag vet att ltl Gunell brinner 

för skärgårdsfrågor, det tycker jag är väldigt bra. Men jag förstår inte 

riktigt resonemanget om att man borde föra någon sorts form av för-

handlingar bakom lyckta dörrar? Det var delvis andemeningen i ltl Gu-

nells anförande. Jag tror på offentlighetsprincipen. Det vi gör i land-

skapsregeringen, det ska också tåla att genomlysas. 

När det gäller sjötrafiken exklusivt så står det i vår budget; "ett väl 

fungerande kommunikationsnät är en förutsättning för en regional bo-

sättning. Detta uppnås bl.a. genom utveckling av kortruttssystemet 

samt optimering av skärgårdstrafikens turlistor och arbetstidsarran-

gemang." Min målsättning, som trafikansvarig, är att detta ska ske till-

sammans med fackorganisationerna i samarbetsförhandlingar. Att vi 

tillsammans ska försöka lösa det här och alla ta vårt samhällsansvar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tackar. Jag tycker att ledamoten Thörnroos har en ganska bra in-

ställning till den här frågan. Det är inte så att det ska ske mot alla odds. 

Man är öppen och man inser att det bara kan ske i diskussion och dialog 

med berörda och framförallt med de anställdas organisationer. Det är en 

riktig inställning man har. Man har nog gått ut ganska tufft med att in-

besparingarna bara kan göras genom neddragningar i trafik och genom 

privatisering. Det gör att telefonerna går heta från skärgården, där män-

niskor är rädda för att det blir stora försämringar. Framförallt för de 

som är anställda ombord, vad ska det bli av oss? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Delvis förstår jag oron, det kan jag också tillstå. Men 

jag kan inte ta ansvar för hur massmedia framställer landskapsregering-

ens budgetförslag. Men om man läser budgeten på sidan 221 så står det 

som här; "omfattningen av turlistneddragningarna är beroende av hur 

stora inbesparingar som kan uppnås inom bemanningar och under-
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håll". Jag vill förtydliga det jag sade igår. Privatisering är inget självän-

damål, inte för den här landskapsregeringen. Men om det däremot visar 

sig att det är effektivare och billigare att privatisera, då ska vi göra det. 

Annars ska vi inte göra det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

I likhet med det så lyder också de skrivningar som finansutskottet gjorde 

i fjol. För min del var det då viktigt att föra in meningen såtillvida det 

blir mera kostnadseffektivt. Det måste bevisas först, att det faktiskt 

kan bli på det sättet. Och att man har respekt för dem som är anställda 

ombord och att det här görs också i dialog med dem. Att de inte i onö-

dan ska känna rädsla och oro för sina arbetsplatser. För vi vet hur myck-

et en enda arbetsplats är värd i den här svaga regionen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att ltl Gunell sade att vi har det så bra, vi har ju inte några 

lån. Så långt är det sant. Jag har också uppfattat, under de här två da-

garna, som en liten röd tråd i socialdemokraternas finanspolitik att vi 

inte ska skära ner så mycket för det finns ju möjligheter att ta lån. Så har 

jag uppfattat resonemanget. Har jag uppfattat det fel så är jag glad för 

jag vill med det bestämdaste varna för en sådan linje. Vi måste notera 

att vi inte har några möjligheter att påverka våra inkomster. Vi har inte 

beskattningsrätten. Där har ju socialdemokraterna varit väldigt progres-

siva. Men att i det här skedet börja ta upp lån, utan att vi kan påverka 

vår inkomstsida, då hamnar vi på ett sluttande plan. Jag vill på det be-

stämdaste varna för det. Om jag har förstått resonemanget rätt? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi tycker att vi tillsvidare har en mycket solid ekonomi. Jag tycker att 

man måste avdramatisera den här frågan kring upptagande av lån i den 

formen. Inte att vi ska gå in och finansiera löpande driftskostnader. Nej, 

utan för ett enskilt projekt där man naturligt kan göra avskrivningar un-

der en längre period. Dessutom bygger vi åt en extern värdig stiftelse. 

Den diskussionen måste vi ta, tycker jag, utan att man får panik. Det är 

liksom en väg att gå, utan att för den skull tala för en politik som skulle 

expandera landskapets budget ytterligare. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Gunell säger att vi tillsvidare har en solid ekonomi. Vad jag försökte 

visa på i mitt huvudanförande är att från år 2008 hade landskapsreger-

ingen och lagtinget med sig 22, 7 miljoner i överskott. Det har under det 

här året utbytts till ett underskott på 24 miljoner. Jag delar inte den 

uppfattningen att vi har så väldigt solid ekonomi. Jag tycker att det var 

ett väldigt bra klargörande att man inte är beredd att ta upp lån för drift. 

Jag har inte noterat den gränsdragningen tidigare, så det är bra. Men jag 

tror att likaväl ltl Gunell som ltl Anders Eriksson privat skulle gå och ta 

upp lån utan att vi överhuvudtaget skulle kunna ha några möjligheter att 

påverka våra inkomster att betala lånen, lika självklart är det ju också 

för landskapet så länge vi inte har beskattningsrätten. Det var därför jag 
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begärde den här repliken. Jag har uppfattat att socialdemokraterna ofta 

hänvisar till att vi alltid kan fixa upp det med lån i slutändan. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Naturligtvis är det inte så, utan nu ska vi göra alla de strukturella för-

ändringar som socialdemokraterna har efterlyst i åratal och jobbat för 

att ska komma till stånd. De ska göras. Det arbetet är till vissa delar 

igångsatt, andra frågor som kommunstruktur det backar man fortfaran-

de väldigt mycket för att diskutera. Men sammantaget tycker jag att vi 

ska konstatera att vi står inför en jättelik samhällsförändring. Den löser 

vi inte genom att ta bort en plats på Röda Korsets skola i Norge eller att 

dra ner 100 000 euro från Medis. Det är stora strukturella förändrings-

processer som vi måste diskutera, likaså beskattningsfrågan som är 

mycket viktig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Jag anar för min del desperation hos socialdemokraterna. 

När man i brist på andra starka argument tar till att man säger att land-

skapsregeringen ska kasta ut de äldre från sitt boende. Så ligger det ju 

inte alls till. ÅHS styrelse gav ett förslag om att Övergårds skulle stänga 

vid årsskiftet. Det såg inte landskapsregeringen som möjligt. Jag tror att 

flera håller med detta. Ska en sådan åtgärd vidtas så kräver det sin tid så 

att det görs på ett bra sätt. När det nu sedan kan vara bra? Som framgick 

igår under debatten, så tänker vi tänker också föra diskussioner med 

Mariehamns stad om hur man eventuellt kunde komma till en lösning 

att Mariehamn själv tar ansvaret för att, under en övergångsperiod, skö-

ta om sina invånare i dessa lokaler. Vi är absolut inte ute efter att hante-

ra de äldre på ett dåligt sätt, absolut inte. 

Socialdemokraterna sade just, via ltl Gunell, att landskapsregeringen 

påför de svagare och äldre mera kostnader via avgifter. Det stämmer 

inte heller. Under förra mandatperioden, under den förra regeringens 

fögderi, tog man bort hög kostnadsskyddet för låginkomsttagare. Det är 

någonting som vi avser att införa igen i samband med att vi behandlar 

ett förslag till avgifter för ÅHS. Det kommer förmodligen att bli på det 

sättet att de välbeställda, de som har råd, förmodligen lagtingsledamö-

ter, kommer att få betala lite mera för vården i framtiden. Medan de 

svaga i samhället ska skyddas från detta. 

Ramen för ÅHS, hävdade ltl Gunell att det fanns oklarheter med. På 

vilket sätt? Vi föreslog en ram, i samband med tilläggsbudgeten, som 

lagtinget behandlade och fastslog till 72 miljoner euro. Samma ram har 

ÅHS styrelse haft att utgå ifrån under hela sitt arbete. Det har inte varit 

några oklarheter alls. 

Vi kommer att ha råd och vi har fortfarande råd att ta hand om de 

äldre och de svagare vårdbehövande i samhället. Det kommer vi genom 

ansvarsfull ekonomisk politik att se till att kommer att vara ett faktum 

framöver också. Men vi riskerar det om vi inte tar ansvar för ekonomin. 

Socialdemokraterna har i sina finansmotioner föreslagit kostnadsök-

ningar på cirka 10-15 miljoner euro. De har inte ifrågasatts särdeles 
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mycket här i salen heller av socialdemokraterna själva. Lägger vi detta 

till det underskott som vi tvingas till, även med våra sparåtgärder, så 

kommer vi ackumulerat, efter tre år 2012 som vår planperiod sträcker 

sig till, att ha ett 50 miljoner större underskott ytterligare, som vi måste 

låna oss till. Vi kommer att ha ett externt lån. Då är vi i en sådan situa-

tion att vi inte har några som helst möjligheter att nå en budget i balans 

2012 eller 2013, knappast 2014 heller. 

Jag noterade i förrgår i en artikel i tidningen i Hufvudstadsbladet, där 

chefen för Finlands Bank, tidigare socialdemokrat och finansminister i 

Finland, varnar för skuldspiral. Han säger just det som har sagts här ti-

digare. Om man skuldsätter sig hårt så får man problem med att hantera 

lånen och räntorna i framtiden. Han uttrycker sin varning. Han säger 

här i samma artikel att han har kunskap om att finansministrar runt om 

i Europa håller på att skapa program för att undvika överskuldsättning. 

Det tycker jag låter bra. Det är precis det som vi genomför här också just 

nu. 

Angående de allmänna skatteavdragen, det fördes ett resonemang om 

dem. I min presentation av budgeten så framgick det med all tydlighet 

att även om vi slopar allmänna avdraget, men låter de andra avdragen 

som tas via riksdagens behandling och blankettlagstiftning, så kommer 

medelinkomsttagare och låginkomsttagare att få mera pengar i börsen. 

Vi stimulerar samtidigt vårt samhälle och vår ekonomi, vilket kommer 

att bidra till att hjulen rullar på ett bra sätt, så långt det är möjligt. 

Vi satsar på byggnation väldigt mycket, vilket har en stor påverkan i 

det åländska samhället. Vi gör alltså ett program, som undviker över-

skuldsättning vilket allt fler börjar varna för, samtidigt som vi stimule-

rar. Samtidigt åstadkommer vi de strukturella förändringar som alla har 

efterlyst och som är nödvändiga för att få budgeten och ekonomin i ba-

lans, oberoende av hur socialdemokraterna här försöker fastna i en dis-

kussion om definition på vad som är en budget i balans. 

Ännu som sista uttalande i samband med det här anförande så vill jag 

notera att socialdemokraterna, med ett sent inkommet förslag i dagens 

tidning, ytterligare föreslår vägtullar för att balansera vår ekonomi. 

Mera avgifter, det är socialdemokraternas medicin. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag vill bara rätta minister Perämaa när han säger att ÅHS sty-

relse har föreslagit att man skulle stänga Övergårds, den avdelning från 

Gullåsen som nu är förlagd till Grelsby sjukhus. Att man då skulle ha va-

rit eniga, det framgick så ur minister Perämaas uttalande. Så var inte 

fallet. Det var hans egna som ville det. Medan socialdemokrater, frisin-

nad samverkan och obunden samling ville ha det från 1 april. Till den 

delen tycker jag att det skulle vara mera klädsamt att man håller sig till 

sanningen vad beträffar det. 

Framställningen om låginkomstskyddet ser jag fram emot. Jag var 

själv med mamma till det en gång i världen. Det var verkligen inte lätt 

att få igenom, men jag välkomnar det inträdet. 



  

  343 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Till det sista så anser jag också att det är ett välbehövligt 

instrument i dessa tider. Det överensstämmer väldigt bra med den poli-

tik som landskapsregeringen för. 

Korrigerandet av omröstningarna i ÅHS styrelse är korrekta. Det var 

inte ett enigt förslag. Men landskapsregeringen utnyttjade sin rättighet 

att föreslå förstås vad som helst för lagtinget. Vi ansåg att en stängning 

vid årsskiftet inte var möjlig. Vi gav dem tid till halvåret för att också 

diskutera sedan med Mariehamns stad. Påpekandet från vice talmannen 

var korrekt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det var så att det var oklart in i det sista vilken ram som 

skulle gälla för ÅHS. Finansavdelningen och ledamot Perämaa trodde ju 

att vi skulle skära ner cirka 1,2 miljoner, enligt det möte som vi höll till-

sammans på budgetseminariet. Medan enligt ÅHS egna ekonomer ansåg 

att det var 3 miljoner som skulle sparas för att komma ned i en ram på 

72 miljoner. Nå, inom 1,2 miljoner kunde man ha åstadkommit rationel-

la åtgärder. Sedan skulle man ha haft en mera långsiktig plan för hur 

man skulle bygga upp sparandet inför kommande år. Att säga att det var 

glasklart är nog inte överensstämmande med verkligheten. Dessutom 

tillkom det plötsligt 400 000 i några slags avgifter samma dag som ÅHS 

styrelse skulle fatta beslut. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

När finansavdelningen begärde in uppgifter inför behandlingen i våras 

så fick vi siffror på de förväntade kostnaderna för ÅHS. Då sattes sedan 

ramen på 72 miljoner. Men själva ram summan har alltid varit 72 miljo-

ner under hela ÅHS styrelses behandling. Sedan har det varit en viss 

diskussion om kostnaderna att totalt sett för ÅHS styrelse. Men från 

landskapsregeringens sida har inte någon sagt någonting annat än att 

lagtingets beslut om att ramen ska vara 72 miljoner står fast och att den 

gäller. Men det finns en viss differens i inbesparingsbehovet men ramen 

har stått fullständigt fast. Det är närmast socialdemokraterna som har 

försökt svänga den diskussionen till att det fanns en osäkerhet om ra-

men. Men det fanns det absolut inte och det måste också att ltl Gunell 

säkert här erkänna. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Min uppfattning var den att man t.o.m. från minister Perämaa medgav 

att man hade gjort ett räknefel. Att den politiska bedömningen var att 

det var rimligt att spara 1,5 miljon snarare än 3 miljoner. Jag tror att le-

damoten Perämaa också kände sig rätt skakad vid det budgetseminariet, 

vad det här skulle innebära i praktiken. Nog måste man ju kunna före-

slå, tycker jag, som en rimlig åtgärd att dessa gamla och sjuka ska flyttas 

en gång. De ska flyttas 2011 när Trobergshemmet och psykiatribygget är 

klara, en gång ska de flyttas. Inte som man nu föreslår, kanske en, två el-
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ler tre gånger, det vet vi inte. Så här kan man inte göra med äldre män-

niskors trygghet. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Det låter bra, herr talman. Vi håller på att bli eniga om det. Det följer ju 

landskapsregeringens förslag uttryckligen. Vi föreslår inte stängning vid 

årsskiftet. Vi föreslår diskussion med Mariehamns stad att ge Marie-

hamn en möjlighet att ta hand om sina äldre just i dessa lokaler. Med ltl 

Gunell som Mariehamns politiker, som har samma uppfattning, så torde 

vi komma i mål.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Minister Perämaa ska ta ansvar för de äldre och svaga genom att Marie-

hamn ska ta över ansvaret. Det är hela tiden samma politik, man skjuter 

över ansvaret på andra. Är det inte Mariehamn, så är det Ålands kom-

munförbund som har fått erfara den här, som jag skulle säga, nästan 

oärliga förhandlingstekniken. Under slutet av sommaren och hösten så 

hade man överläggningar, man trodde att man var överens. Sedan läm-

nade ministern, med sitt anhang, förhandlingarna och gick hem och be-

slöt att det inte skulle bli någon indexjustering av kommunandelarna. 

Det skulle inte bli någon kompensation för det för höjda grundavdraget. 

Det var 3 miljoner bort från kommunernas kassa. De pengarna skulle ha 

gått till de sjuka och svaga. Minister Perämaa har nog alla skäl att se sig i 

spegeln i den här frågan. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag noterar att socialdemokraterna inte på något sätt vack-

lar i sin politik om att öka på skuldsättningen. Att landskapet ska ta på 

sig mera kostnader. Man vill bara diskutera vissa förhandlingssituatio-

ner som har lett till att landskapregeringen har tagit de beslut som land-

skapsregeringen har full rätt att ta. Förhandlingarna försiggick i god 

anda. Jag deklarerade exakt för kommunförbundet vad vi hade för av-

sikter med några alternativ. Allting nämndes på förhand. Vi enades inte, 

fullt naturligt. Jag förstår kommunförbundet om att man helst ser att 

man får så mycket intäkter som möjligt. Så tycker förstås alla. Men jag 

noterar fortfarande att socialdemokraternas politik kommer att föra oss 

mot en skuldsättning som också socialdemokrater, tidigare finansmi-

nistrar i Finland varnar för. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Minister Perämaa pratar om överskuldsättning, att social-

demokraterna driver det här landskapet till överskuldsättning. Så ska 

han på något vis hänvisa till Liikanen att vi småflickor ska lyssna på ho-

nom om vi nu inte lyssna på Perämaa. Vi lyssnar nog inte på någondera 

av herrarna. Ja, vi lyssnar men vi gör som vi själva tycker att är bäst. Det 

här med skuldsättningar, antydde minister Perämaa, det kommer efter 

den tid när det här lagtinget är förnyat. Också den frågan vill han skjuta 

över på kommande regeringar och kommande lagting. Vi är beredda att 

diskutera redan nu, när och hur ska det här lagtinget finansiera verk-



  

  345 

samheter med lån? Men att skjuta det på andra är förstås lättast, som i 

alla andra frågor som vi här har sett. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Regeringen har lagt ett budgetförslag som ger möjligheter 

att få budgeten i balans allra senast 2013. Möjligen redan 2012, det 

kommer vi att se då när i siffror kan realisera vissa av strukturföränd-

ringsförslagen som vi inte har kunnat realisera i siffror ännu. Det kom-

mer att presenteras i kommande budgetförslag. Det finns en möjlighet 

att få budgeten i balans 2012, allra senast 2013. Det är ju arbetet med att 

nå fram till det som gör att vi vidtar de åtgärder som vi gör nu. Genom 

att vidta det som socialdemokraterna föreslår, att vi ska öka budgetun-

derskottet med ytterligare 15 miljoner detta år, den vägen leder till nå-

gonting helt annat. Den leder till att någon får stå på trappan till någon 

bank och begära att få lån.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag stöder finansminister Perämaas ekonomiska politik. 

Det här med skuldsättning, är det så att vi skulle ha samma skuldsätt-

ning som Finland idag så skulle vi ha en ränteutgift på 15 miljoner euro 

per år. Som i sin tur måste tas någonstans ifrån. Det visar, genom att vi 

inte är skuldsatta, att kan man hålla en bättre standard. Det är därför 

Åland kan hålla en bättre ekonomisk nivå än Finland, när vi inte har 

skuldsättning. Förutom 15 miljoner så skulle man också behöva amorte-

ra förstås. Det skulle vara en oerhörd stor utgiftspost som måste till om 

vi skulle ha en skuldsättning. Det här är ganska viktigt, tycker jag. Som 

jag sade i mitt anförande tidigare, så kan den här generationen säkert 

skuldsätta sig och leva gott, men vi skuldsätter nästa generation. Det 

tycker jag inte är bra. Därför tycker jag att ledamot Perämaa har en sund 

och bra inställning. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det som ltl Runar Karlsson här nu säger, det sade han ofta 

också ännu nu när vi var kollegor i landskapsregeringen. Vi förde ofta de 

här diskussionerna. Jag håller helt med nuvarande ltl Karlsson om den 

här linjen och tackar för stödet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Förändring är någonting som Ålands står inför. Vi måste göra 

ett nytt vägval. När det gäller näringspolitik och politik överhuvudtaget har 

Åland kunnat ha en linje som har pågått länge. Jag ser en viss skadeglädje i 

de oppositionella bänkraderna, med tanke på att de har föreställt sig vad jag 

skulle säga. Men kanske jag, som ltl John Hilander, kan förvåna jag också lite 

ännu i denna höga ålder? 

För ett år sedan stod jag här och hade för avsikt att visa en film som heter 

"Did you know". Den var fem minuter lång, på engelska. Av den orsaken val-
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de talmanskonferensen att välja att den inte skulle visas. Filmen slutar med 

orden " Shift happens" man kan även korta ner det till " Shit happens". Det 

var väl ungefär det som hände med Finlands ekonomi och därmed Ålands. 

Just den här filmen visar på den enorma utveckling, den enorma hastighet, 

som vi har i världen i utveckling idag. Som Åland är delaktig i oavsett om vi 

vill eller inte. Jag var besviken, vill jag säga, att så få engagerade sig i att 

komma och se den här filmen, det var faktiskt ett par stycken. Men ifrån det 

nuvarande regeringsblocket var vi bara två, det var bara Katrin och jag. Jag 

tror att ltl Karlström och ltl Anders Eriksson har sett den och någon till. Jag 

hoppas jag kan få medhåll i att det hade varit till nytta att få en lite annan bild 

över hur förändringen sker i vår omvärld och ställa sig frågan; hänger vi 

med? 

Det är ju alltid så att någon kan mera än jag, det vet jag. Det har varit ett av 

mina slagord, alla kan någonting som inte jag kan.  

Nu står vi inför prioriteringar. Den här budgeten innehåller kraftiga prio-

riteringar mellan olika avdelningar. Den avdelning som har prioriteras ner 

mest är näringsavdelningen. Jag ska drista mig till att säga att det inte är 

avdelningens förslag från början. Det är regeringens förslag och därmed står 

jag också bakom detta. 

Den offentliga ekonomin har tappat nästan 30 procent av sina inkomster 

sedan vi senast stod här. Det är en oerhörd utmaning till förändring som 

denna regering och detta lagting står inför att verkställa. 

Däremot är jag tillfreds med att privata ekonomin har klarat sig skapligt. 

Jag vill säga skapligt för enligt prognosen så säger man att BNP för 2009 be-

räknas gå ner med 5,8 procent, beroende på utflaggning. Skulle inte utflagg-

ningarna ha skett så skulle vi ha haft en svag uppgång under 2009. 

Det här betyder att de servicenäringar och den landbaserade ekonomin 

på Åland ändå har en stark bärkraft. Det ser vi i den arbetssituation vi har. 

Vi har en tillnärmelsevis låg arbetslöshet. För en vecka sedan befann jag mig 

på Island med Nordiska ministerrådet och diskuterade arbetsliv och den si-

tuation som norden befinner sig i. Den här frågan var så pass stor så EU-

kommissionären, som har hand om det här, var på plats och lyssnade på den 

goda förebild som norden ger inom EU. EU hade fått upp ögonen för att 

norden är en god förebild. Den nordiska modellen har bärkraft. Och den 

nordiska modellen har den starkaste bärkraften på Åland, åtminstone i nu-

läget. 

Vi har en arbetslöshet på cirka 3,3 procent totalt i dag. Ungdomsarbets-

lösheten närmar sig 9 procent. De övriga nordiska länderna har betydligt 

högre tal på den här skalan. 

När vi tittar på skillnader ifrån den förra lågkonjunkturen, när Åland 

hade en total arbetslöshet på nio procent, d.v.s. nästan tre gånger högre, så 

vid tidpunkten i oktober 1994 så fanns det bara 19 lediga jobb på arbetsför-

medlingen på Åland. I oktober 2009 så finns det, trots allt, 94 lediga jobb. 

Detta trots att vi har haft en arbetskraftsinvandring, på 200 personer under 

första delen av 2009, som har skett utanför AMS egentliga verksamhet. Det 

är rekrytering av personal till våra landbaserade företag som Åland har och 

kanske också rederierna. 

När det gäller ungdomsarbetslösheten är den ju exceptionell för tillfället 

med 8,9 procent, det är 108 personer. De övriga ministrarna log när jag sade 

att ansvariga chefen Casper Wrede och jag, antagligen tillsammans med nå-
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gon till, skulle kunna sätta namn på alla dessa 108 personer, vilket är högst 

troligt. 

Herr talman! Nu tänker tillämpa samma metod som ltl Karlström. Jag 

tänker dra över tiden blir lite grann. Jag har fått vänta nästan tre dagar på 

min taltur. Jag hoppas det respekteras. 

När vi tittar de på de arbetslösa ungdomarna så tycker jag det är viktigt 

att känna till orsaken varför de är arbetslösa. De tillhör olika grupper. Unga 

utan utbildning är nog den grupp som kanske näst mest behöver vår upp-

märksamhet. Unga med fel utbildning, där har vi åtgärder. De kan omsko-

las, de kan få tilläggsutbildning o.s.v. Sedan har vi inom kategorin utan ut-

bildning sådana som har blivit utan studieplats i år. Där har vi också vidtagit 

en hel del åtgärder i regeringen redan med att skapa vidareutbildning även 

för dem, så att de kan höja sina kunskaper när man har haft för låga poäng 

så att de slipper in nästa gång. Sedan har vi unga som har blivit utan arbets-

plats, som har blivit uppsagda. Men det är ett litet, litet fåtal. Där har vi ock-

så beredskap att sätta in i företagen utbildning, i stället för att permittera el-

ler säga upp. Man kan utbilda även här, man kan förkovra sig i det yrke man 

har på plats och komma tillbaka ur lågkonjunkturen med en högre kapacitet 

och bättre kunskaper.   

Men sedan har vi den grupp, som jag tycker att vi egentligen saknar åt-

gärder för, och som ingen hittills i sina anföranden har tagit upp behovet av 

insatser för. De unga som inte finns med bland de här 108 registrerade ar-

betssökande ungdomar. Det finns en grupp ungdomar som går arbetslösa, 

därför att de kan göra det av olika orsaker. Man har en hemmiljö som tillå-

ter det. Man lever utanför den här miljön som tillåter det, man lever ett eget 

liv. Det har kanske blivit något av ett fult ord i det här sammanhanget, men 

de har blivit någon form av entreprenörer. Det tillgodoser sig med det de 

behöver för dagen. De skapar dyra problem i fortsättningen av sitt liv. Den 

här gruppen är kanske lika stor som den som är registrerad som arbetslös. 

Den är kanske större. Jag tycker att det finns ett starkt skäl att vi ifrån land-

skapsregeringen vidtar åtgärder även för den här gruppen. Här kommer vi 

ner till närhetsprincipen som efterfrågades också i ministerrådet. Den finska 

arbetsmarknadsministern sade att man borde börja springa efter dem och 

fråga; vill ni faktiskt hålla på med det här eller skulle ni kanske vilja göra 

någonting annat? Sedan skulle samhället komma emot och skapa de plat-

serna. 

När det gäller arbetssituationen för övrigt ställde jag frågan till handels-

kammarens VD. Jag ska citera handelskammarens VD, jag ställde en fråga 

till honom som lyder: Om du med en mening skulle få beskriva vilken den 

största utmaningen för Åland, samhället i övrigt och företagsamhet är? Jag 

ska relatera det svar han gav mig. Han sade att det är lätt att säga det; ”det 

är tillgången på arbetskraft nu men framförallt efter ett och två år, och fram-

förallt att vi är tvungna att importera arbetskraft för den finns inte på 

Åland.”  

Man har fel utbildning, det måste matchas med näringslivets efterfrågan. 

Riksdagen håller just på att bereda en ny lag om hur arbetskraftsinvand-

ringen ska underlättas. Vi har lämnat utlåtande från regeringen på detta. 

Vårt instrument som vi har haft tidigare, ett olagligt sådant i och för sig, är 

att AMS har verkat som en remissinstans för arbetskraftsinvandringen till 

Åland från tredje land. EU har ingenting att säga till om. 
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Talmannen 

10 minuter! 

Jag har bara tre av fem saker kvar. Vi påpekade behovet av att Åland på ett el-

ler annat sätt måste ha med det svenska språkets ställning, det är enspråkiga 

landskapet Ålands ställning när det gäller den fria arbetskraftsinförseln till 

Finland. Vi har problem med integration efter detta. Vi har problem med va-

lidering av utbildningar osv. Det kommer att finnas stor brist framöver på 

mellanchefer, arbetsledare och på folk som kan hålla i en skiftnyckel och köra 

borrmaskin osv. Att trycka på datorer lär man sig som akademiker och behö-

ver inte desto mera arbetslivserfarenhet för det men att reparera en traktor 

som har tusen bitar kan man inte lära sig som akademiker. 

När det gäller budgetens olika innehåll saknar jag åsikter om en sak, som 

jag själv har blivit starkt kritiserade över att jag skulle ha oss skjutit i sank, 

det är tillblivelsen av en högkvalitativ golfbana. Det enda jag gjort i det ären-

de är att jag har röstat för ett markbyte en gång i tiden. Nu har landskapsre-

geringen skrivit klart och tydligt att man har beredskap att arrendera ut Stor-

näset för en högkvalitativ golfbana. Jag tycker att det skulle finnas skäl att 

lagtinget uttalar sig i den här frågan, så att vi får vägledning till regeringen 

hur vi ska hantera vidare. Det är synnerligen viktigt. Om inte alla i oppositio-

nen åtminstone uttalar sig i den här frågan så blir jag synnerligen besviken. 

Jag hoppas att även mina partikamrater och kollegor från det liberala partiet 

kommer med ställningstaganden. Jag fikar nämligen efter att få de flesta re-

pliker som någon har fått i debatten. 

Sedan ska jag avsluta med den femte frågan. Jag lovar, herr talman jag blir 

inte så långvarig. Det handlar om GMO och att göra Åland till en GMO-fri re-

gion. Först vill jag säga att EU i ett direktiv har ålagt oss att ta fram en sam-

existenslag. Jag tycker att vi ska göra det på ett sådant sätt så att den förhind-

rar att man odlar GMO på Åland. Det är en from önskan. Statsminister Van-

hanen har t.o.m. uttalat sig att han stöder mig i den här frågan. De ska göra 

vad de kan. Däremot har jag fått redogjort att på ltl Carina Aaltonens blogg 

har hon uttalat en klar åsikt om att det här klarar inte minister Mattsson av. 

Men det hoppas jag att jag ska göra för det är min fromma önskan. Problema-

tiken är stor. I den finska lagstiftningen föreslår man avgränsningszonerna 

mellan GMO-odling och för det första traditionell odling och för det andra 

eko-odling. Till traditionell odling skulle det vara 18 meter, till eko-odling 30 

meter. Det här möjliggör antagligen GMO-odling på Åland om vi skulle anta 

den finska lagen, där det finns sådant arrende att man kan ha icke odlings-

gränsen 30 meter ifrån en GMO. 

Den intressanta biten är att Finland har upprättat de här gränserna enbart 

för potatisodling, vilket kan vara ganska intressant för Ålands del eftersom 

potatisodlingen på Åland är omfattande och stor. Det betraktas väl som en 

livsmedelsindustri fast många kanske tycker att det är skräpmat, men ändock 

en stor industri på Åland. 

Talmannen 

17 minuter.  

Jag är strax klar herr talman. Jag tror att replikerna kommer att ta längre tid. 

Skulle vi på Åland genom GMO-odling förstöra den traditionella nuvarande 

livsmedelsproduktionen av potatis och vi skulle börja odla GMO-potatis i 
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stället, som används till framställning av lim till pappersindustrin som inte 

verkar gå så lysande i Finland om jag får säga så, så har vi ett enormt hot om 

vi tillåter GMO på Åland eller om potatisodlingen skulle byta skepnad. Jag 

vill bara lyfta den här frågan och poängtera hur oerhörd stor den är och hur 

nära vi kan ligga. Vi har inte potatisfabriken i våra egna händer idag, enbart 

produktionen av potatis som Runar Karlsson påtalade igår. 

Österrike har valt en annan väg. De har sagt att vi kommer att tillåta GMO-

odling enbart genom tillstånd. Vi kan välja den vägen också. Men man har i 

Österrike sagt att alla tillstånd kommer att nekas. De kommer inte att tillåta 

några tillstånd. Det här håller inte inför EU. Man får inte har en lag som per 

automatik används till att neka till något. 

När det gäller näringslivet i övrigt så återkommer vi med ett svar på spör-

smålet på måndag. Jag förmodar att talmanskonferensen kommer att besluta 

om en annan diskussionsdag om detta. Tack, herr talman för ditt tålamod. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag begärde snabb replik när ledamot Mattsson kom 

upp av det skälet att jag ville säga att den näringspolitiska debatten ska 

vi föra i samband med spörsmålsdebatten och den blir därför mera be-

gränsad i samband med budgeten.  

Jag noterar att ledamoten Mattsson är en stor filmälskare. Han talade 

om filmen ”Did you know” och att den avslutades med ”Shit happens” 

och det betyder ungefär på svenska att det gick åt fanders. 

(Från talarstolen) Nej, ”Shift happens”. 

Jaså, då hörde jag fel, jag beklagar. Men en annan film som också leda-

moten Mattsson är intresserad av är någon slags egen produktion av 

filmen ”Murder”. Det är då i stället för den här utvecklingen av turis-

men, som är absolut nödvändig både när det gäller destinationsmark-

nadsföringen och när det gäller särskilt utveckling av aktivitetssatsning-

ar och kvalitetsupprustning av den åländska login. I stället ska vi då sat-

sa pengarna på något annat, i det här fallet bl.a. en film ”Murder”. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Filmen ”Murder”, det är landskapsregeringens åsikt att 

den här filmen tillsammans med annat utgör god destinationsmark-

nadsföringen av Åland. När det gäller login på Åland så är nog det en 

helt annan sak. Där vill jag återknyta till de investeringsanslag, som 

finns under näringsavdelningen. Investeringsanslagen har sänkts under 

året. Jag utgår faktiskt ifrån att om behoven kommer så måste vi höja de 

här. Att höja standarden på logi är en av de största utmaningarna Åland 

har framför sig för att möta upp i konkurrensen om turisterna. Framför-

allt konferensgäster är de som ställer de högsta kraven på logi. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag det är lite rädd för att ”Murder” mera förskräcker en 

lockar turister till Åland. 

8,9 procent ungdomsarbetslöshet, så mycket har vi inte haft sedan 

Slite konkursens dagar. Ledamoten Jan-Erik Mattsson säger att det är 
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egentligen inte några problem i närings- och arbetslivet. Det är bristen 

på arbetskraft som är det stora problemet. Jag har en helt annan upp-

fattning. Det är produktionsvärdet i det åländska näringslivet som kraf-

tigt måste upp, alldeles särskilt nu när samhället måste dra ner på sin 

sysselsättning. Det är synnerligen viktigt. Arbetskraft finns i världen för 

lilla Åland. Det klarar vi nog säkert av. Men den här lilla knapphandeln 

när det gäller näringspolitiken huvudsakligen hänvisar han till utbild-

ningsinsatser, det håller ju inte. Det har handelskammaren, turistför-

bundet och köpmannaföreningen insett. När ska landskapsregeringen 

inse det? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Arbetslösheten på 8,9 procent var för ungdomar. För ung-

domar år 1994 var den väsentligt mycket högre. Arbetslösheten har varit 

lägre på vägen emellan här. För närvarande har vi 3,3 procent i total ar-

betslöshet. 

När det gäller näringslivsinsatser så tyckte jag vi var överens om att 

den diskussionen skulle vi ha nästa vecka. Därför har jag inte tagit upp 

de frågorna, men det finns en hel del. 

Investeringsstöden under näringsavdelningen är kraftigt ner dragna. 

De har haft stor sysselsättande effekt inom inte bara jordbruket utan 

särskilt inom övrig industri också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Jag noterar att näringsministern fortfarande är fäst vid den 

film som han ville visa i fjol. Jag hör till dem som har sett den filmen, 

den är helt okej. Om filmen hade blivit presentationen för näringspoliti-

ken i fjol så tror jag vi hade haft en ny näringsminister idag. Mattsson 

ska nog vara glad att den inte visades. 

Det som jag förväntade mig av ledamoten Mattsons anförande var en 

presentation av näringsavdelningens budget och landskapets näringspo-

litik. Det är klart att man kan skjuta frågorna framför sig till nästa vecka 

men man kan också ta initiativ själv. Den lilla detaljen beträffande det 

jag förväntade mig var att näringsavdelningen är den avdelning som har 

prioriterats ner mest enligt ministerns egna ord. Håller han med det re-

sonemang jag förde, att näringspolitiken och näringslivet är grunden för 

hela välfärden som resten ska vila på. Tycker han inte det är märkligt att 

han inte har lyckats. Synbarligen ville man från näringsavdelningens 

och personalens sida ha en bättre budget. Men ministern har inte lyck-

ats försvara den synbarligen?  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Till grunderna för vår välfärd är det helt klart att jag har 

exakt samma uppfattning som ltl Anders Eriksson. Det är näringslivet 

som står för allt. Det är näringslivskrafterna som driver framåt. Det har 

de gjort hittills och det vill jag att de ska göra. Det tror jag att de fortsät-

ter att göra för inte har den här regeringen bytt riktning när det gäller 

stödjandet av näringslivet. Den är detsamma som på Anders Erikssons 

ministerdagar. Den är detsamma som näringsminister Roger Jansson 

drev. Den är snarlig också det som ltl Jörgen Strand bedrev. Men den är 

nedskuren det här året, ja. Jag står här i egenskap av en medlem av hela 

regeringen. Vi har tagit det beslutet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är samma näringspolitik som har drivits under många år tidigare. 

Jag frågade i mitt huvudanförande vilka åtgärder landskapsregeringen 

har för IT-branschen, högteknologisk industri och greentech? Jag tror 

att det är en av få gånger, om de inte är den enda gången, som det hållits 

ett anförande av ansvarig näringsminister utan att ordet sjöfart överhu-

vudtaget nämndes. En av våra absolut viktigaste näringar!  

Vad vill man göra för jordbruket? Vad vill man göra för fisket? Vad 

vill man göra för turismen? Här kom det här med golfbanan, en av få 

konkreta saker. Får landskapsregeringen de här sakerna på plats så 

finns det nog stöd för det i lagtinget. Det behöver man inte ha någon 

frågetävling om här.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Ja, om det nu är så här att minister Mattsons kulmen är nådd genom att 

han har fått flest repliker här idag så kanske han går vidare i livet eller 

går vidare med näringspolitiken. Han citerar Daniel Dahlén om att man 

har en analys om vad näringslivets behov är angående brist på arbets-

kraft. Då är min undan; vilka åtgärder har man vidtagit med den kun-

skapen om vad det är brist på? Vilka åtgärder har man vidtagit ifrån när-

ingsministerns sida? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Jag tänker gå vidare i politiken. Jag tänkte det i två till, precis som de 

flesta invalda i lagtinget kommer att göra, om det inte händer något tra-

giskt.  

Till det sista så har vi under många år haft någonting som heter ”Ar-

beta och bo på Åland” under AMS verksamhet. Man har deltagit i rekry-

teringsmässor och det tänker man fortsätta med inom AMS verksamhet. 

Den här verksamheten har varit väldigt viktig under de gångna åren 

men även i framtiden, synnerligen viktig.   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Om det är så att vi inte har tillräcklig eller rätt kompetens på 

Åland så kanske man också borde fundera på utbildningspolitiken så att 

man får rätt kompetens.   

I början av sitt anförande sade ministern att den största gruppen ar-

betslösa bland ungdomar är de som inte har någon utbildning. Jag fick 

också den känslan av att ministern hade en särskild känsla för den 
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gruppen. Vi från obundna har skrivit en finansmotion som går ut på att 

man skulle ha möjlighet att anställa arbetslösa ungdomar för att få er-

forderlig arbetslivserfarenhet och därmed skulle företaget få lyfta av sin 

arbetsgivaravgift. Jag har uppfattat att det här inte riktigt föll i god jord 

hos ministern.  Vad är ministerns förslag? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det var en hel del frågor i den repliken. När det gäller ut-

bildning för dem som har ”fel”. Vi har ett utbildningsprogram och det 

kan vicelantrådet Britt Lundberg bättre än jag. Jag kan det så bra att vi 

har en dialog med skolorna och de skapar de utbildningsprogram som 

anses vara det som matchar näringslivets behov bäst.  

När det gäller unga arbetslösa så finns det två grupper, sade jag. De 

som inte har fått något jobb efter skolan eller de som inte har någon ut-

bildning. Sedan finns det då problemen. Det är klart att vi tar till oss alla 

goda idéer. Det här med startbidrag för att anställa unga, det är ett syn-

nerligen bra exempel. Men att lyfta av skatterna, som det förslås och be-

tala tillbaka dem som ett bidrag, det fodrar nog en eftertanke och en ut-

räkning som jag inte är säker på att blir så ekonomiskt försvarbar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Minister Mattsson vill ha besked om vad lagtinget anser när det gäller 

en ny golfbana i Kastelholm. Socialdemokraternas besked är ganska 

klart. Rör inte Stornäset! Det skulle vara en fullständig katastrof. Det är 

inte hållbar utveckling om man medvetet går in för att förstöra de här 

värdefulla naturresurserna, som tillhör oss alla ålänningar. Vi Socialde-

mokrater föreslår istället en ekologisk golfbana på Jomala Gård där det 

inte finns lika unika kultur- och naturvärden som på Stornäset. På sön-

dag anordnas en vandring på Stornäset dit alla lagtingsledamöter och 

regeringen är inbjudna. Jag hoppas verkligen att vi får se minister 

Mattsson med på den här naturvandringen. 

Talmannen 

Talmannen påminner om att repliken helst ska hålla sig till ämnet. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag har noterat motionen om att använda Jomala 

Gård för golfbanan. Då tycker jag att socialdemokraterna borde ha ord-

nat en inbjudan till vandring på Jomala Gård i stället. Det borde väl vara 

alternativet om man ska marknadsföra det. Det förvånar mig att när ltl 

Torbjörn Eliasson gjordes sitt utspel om Stornäset för ett år sedan unge-

fär så var socialdemokraterna snabba ute i insändare och tyckte att det 

var ett berömvärt initiativ. Nu har man svängt 180 grader. Man upphör 

väl aldrig att förvåna sig över de här. Jag skulle rekommendera ltl Cari-

na Aaltonen att byta fokus på var ni vill visa marken, för Kastelholms 

Stornäset har jag vandrat tillräckligt på. 
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, då förvånar det verkligen storligen att minister Mattsson tycker att 

man ska man anlägga en golfbana på Stornäset. 

Sedan till en annan fråga. Jag är mer än glad om jag har fel beträffan-

de minister Mattssons kapacitet och förmåga att lyckas genomföra att 

Åland blir en i GMO-odlingsfri zon. Det skulle vara ett riktigt bra beslut, 

som skulle visa att den här regeringen menar allvar med hållbar utveck-

ling. Där hoppas jag att vi får se mer handlingskraft och verkligt konkre-

ta förslag på hur det här ska genomföras i praktiken. Jag önskar lycka 

till. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tackar för den lyckönskan, vi behöver den nog. Ltl Ca-

rina Aaltonen kommer att få vara med och debattera den lag som vi 

kommer med. Jag tror att den lagen kommer att komma väldigt snabbt. 

Redan innan lagtinget går hem i januari kommer vi att kunna presentera 

en sådan lag, med de tänkta lösningar vid kan komma fram till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Den här filmen hette visst ” Shift happens” med hänvis-

ning till föregående replik, så kan det mycket väl bli Stornäset lika väl 

som Jomala Gård. Shift happens betyder på svenska att ”vända kappan 

efter vinden”, som jag skulle tolkade det. Där svänger det mycket nu i ett 

visst parti. Jag vet, herr talman, att det inte hör till repliken. 

Det är en underlig situation att ledamoten frågade efter lagtingets 

åsikter i en replik. Jag skulle säga så här att lagtinget har sagt att för 

golfbanor gäller det ett intresse. Man ger 30 procent i stöd, när det gäller 

landskapets marker så ska man följa förvaltningsordningen d.v.s. göra 

en inventering, höra miljö- och kulturförvaltningen och därefter ta ställ-

ning och presentera det för lagtinget. Inte ska vi svara för förvaltnings 

åtgärder. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tackar för erinran om tillvägagångssätt men jag ville 

ändå att åtminstone oppositionen skulle få säga sitt. Det står ju i budge-

ten vad vår intention är. Jag har saknat åsikter i debatten om det här. 

Därför hörde jag efter om det inte finns några åsikter. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Vad jag egentligen menar med min något filmpåverkade 

replik var att för att bygga en golfbana på Stornäset måste man väga 

samman naturintressen, kulturintressen, miljöintressen, affärsintressen 

och hela landskapets intressen. Det är ingen lätt uppgift. Ingen golfbana 

har byggts och förverkligats utan konflikter och strider. Jag var själv 

med när Kastelholm krystades fram. Det här blir inte lättare. Därför ska 

man också vara medveten om att det behövs underlag, inventeringar och 

diskussioner. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det blir svårt att hinna med alla dessa fem punkter i en 

kort replik.  

Till golfbanan, det är väldigt klart och tydligt vad obunden samling 

och lagtinget har tagit ett beslut i. Vi är väldigt positiva till en golfbana 

som finansieras till 70 procent av näringslivet och som kan stödjas till 

30 procent ifrån samhällskassan. Det ska följa alla gällande regler vad 

gäller EU:s upphandling. Då får man, för mig, bygga precis var man vill, 

om det sedan är i Jomala eller på Stornäset eller var det sedan hamnar. 

Vi har alltid varit emot, det som var tidigare, den 100 procentiga finan-

sieringen. 

Jag vill också upplysa näringsministern om antalet lediga arbetsplat-

ser. Läser man statistiken som finns är det just nu 880 personer som 

söker jobb. Jag återkommer i nästa replik. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är ju bra att få höra att de obundna står fast vid de in-

gångna löftena, om vi säger så. Det är också glädjande att det finns en 

öppenhet för andra alternativ. Det får vi återkomma till. När det gäller 

antalet arbetssökande så behöver det inte vara så att det är arbetslösa 

arbetssökande alla de här. Man kan ju söka jobb fast man har ett annat 

jobb. Men vi har bara 3,3 procent arbetslöshet jämfört med Finlands 10 

procent och Sveriges snart 9 procent. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag fortsätter med den här arbetssökande statistiken. Från 

ÅSUB kan vi läsa att det är 880 personer. Tittar vi på AMS lediga platser 

på hemsidan, så har platserna minskat radikalt från oktober till novem-

ber. Tittar man också på vilka sorts arbeten som finns tillgängliga så är 

långt över hälften tillhörande den offentliga sektorn. Tittar vi strikt in på 

dem som letar arbetskraft på AMS hemsida så är det ett fåtal privata fö-

retagare som just nu söker arbetskraft. Det finns ett stort problem här, 

det är någonting som landskapsregeringen verkligen måste hårt jobba 

vidare med. Särskilt framför allt med ungdomsarbetslösheten. Det kan 

bli ett väldigt kostsamt problem om man inte tar tag och inser allvaret i 

detta. Sedan har vi fördelen med att många kommer att gå i pension 

både i landskapet och i staden, 100 personer per år ungefär. Det är en 

positiv incitament till att göra en strukturförändring också, och få in fler 

unga i arbetslivet. Det viktiga är att också få in dem i det privata arbets-

livet. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Enligt den statistik som jag har fått så är den öppna ar-

betslösheten 448 personer, lika med 3,3 procent. Ltl Karlström måste ha 

fått andra uppgifter än de AMS har levererat till mig. 

Det som har hänt är att från 2008 till 2009 så har de ökat med 157 

personer. Det är anmärkningsvärt. Men det är också värt att poängtera 

att det som händer, när landskapet minskar sin personal och det offent-
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liga Åland minskar, ger negativa effekter i arbetslivet på Åland för öv-

rigt. De är mätbara redan. Vi ska inte vara för ivriga och bromsa ner all-

ting för snabbt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! När det gäller golfbanan som ministern efterlyste åsikter 

om, så kan jag säga att jag stöder Olof Erland i den åsikten att man bör 

ha allt utrett innan man kan bestämma sig för om marken ska utarren-

deras. Alla underlag ska finnas klara. Men i princip så har jag ingen åsikt 

om var man bygger golfbana. Det anser jag, i likhet med ltl Karlström, 

att det får man bygga precis var man vill. Det är näringslivet som avgör 

om man är intresserad av Kastelholm eller någon annanstans. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker det är mycket bekymmersamt med ung-

domsarbetslöshet, fastän det endast är 108 ungdomar, även det är för 

många. Det är bra att det i budgeten, under socialpolitik, finns ett för-

slag till lagstiftning om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det för-

slaget betyder att kommunens socialarbetare och arbetsförmedlingen 

tillsammans med de arbetslösa ungdomarna utarbetar en aktiverings-

plan. Ungdomen måste delta i sysselsättning eller utbildning för att för 

att få arbetslöshetsersättning eller utkomststöd. Det har ju funnits några 

sådana finansmotioner här också om detta. Den här motsvarande lagen 

har funnits i riket sedan 2001. Lagen har visat sig ha väldigt goda effek-

ter för ungdomar. Det har minskat utslagningen. Det är också väldigt 

bra i rehabiliteringssyfte för missbrukande ungdomar. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Ja, det är bra att bli påmind om det som står i budgeten. Det är lätt att 

glömma bort det i det allmänna sorlet, för det innehåller inte alltid det 

som står i budgeten. Det är vissa som har problem med utstrålning och 

annat. 

Varför ska man uppfinna hjulet om någon annan redan har gjort det? 

Erfarenheterna som man har med sig ifrån ministerrådsmötet på Island 

anser jag vara väldigt goda. Till skillnad från ett vanligt ministerråd där 

man gör ett uttalande att det här har vi beslutat, så fick vi den här gång-

en i stället en arbetsuppgift. Vi skulle titta över helheten, framför allt 

med fokus på ungdomsarbetslöshet i alla dess former. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det efterlystes synpunkter på en golfbana i Sund. Na-

turligtvis, som Finströmare hade jag gärna sett att man hade fullföljt 

Ämnesbanan. Den är ju lite bakom just nu. Jag vet inte om den är ut-
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räknad till 100 procent. Kanske den ligger nere för räkning, i alla fall. 

Men naturligtvis ställer jag mig bakom en golfbana. Jag anser att det är 

angeläget att vi får en golfbana till så att vi håller golfturisterna attrahe-

ra de av Åland och att vi har ett namn. Jag tror också att det kan vara ett 

lyft för Ekeröbanan att de också får ströturister dit. Som jag ser det, är 

golfarna de bästa turisterna man kan ha i stugorna. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack för den här informationen ifrån ltl Åke Mattsson, som kanske har 

varit på en liten annan bog under delar av diskussionen under den 

gångna tiden i historien.  

Modellen, som ltl Fredrik Karlström kan ta åt sig äran för att vi fick 

det här till pränt, om vilken modell vi ska använda för finansiering av en 

golfbana. Jag tror att det var ett väldigt viktigt steg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag ville understöda arbetet för att göra Åland till en GMO-fri 

zon. Det tror jag att är ett vinnande koncept i längden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag tänkte också prata lite om GMO. Jag är också lite tvek-

sam till GMO. Det är många problem med GMO. Minister Mattsson tog 

upp potatis, om vi tänker att vi är ett GMO-fritt område och man impor-

terar potatis från Sverige eller från fastlandet och det kommer GMO po-

tatis med i sändningen, så kan det bli ett stort problem. Det är inte bara 

var vi odlar. Det är ju mycket annat som t.ex. foder till mjölkkorna. Jag 

har själv läst här att EU har fått jätteproblem med att få tag i foder till 

sina djur, för att EU är motståndare till GMO och nuförtiden har man 

vänt sig mera till Kina. Det blir egentligen ett problem med priset till 

slut. Vi måste ta ut priset på konsumenterna. Det är problemet överallt, 

det går inte att få ut prishöjningarna som fordras. Så det är inte bara att 

säga att man är ett GMO-fritt område, det är många problem med det. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är helt riktigt att vi kommer att stå inför väldigt många 

och skiftande problem vid ett införande av GMO-odling. Jag var själv 

under augusti månad på en resa i USA och kunde se effekterna i ett 

GMO-landskap. Där såg man både dessa superogräs som man har ut-

vecklat och delvis också en hel del andra avarter när man har varit 

tvungna att använda super Roundup osv. Det här är effekter som jag 

inte skulle vilja se på Åland. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Man kan ju tänka sig t.ex. om det kommer en GMO äppel-

sort som inte får skorv och alla skorvmedel bli förbjudna. Det är också 

sådana saker som jag inte är så säker på att vi ska hasta och besluta all-



  

  357 

ting i vinter hur det ska vara. Jag tror nog vi behöver reda ut lite mera. 

För det finns för närvarande inte så många produkter som odlas i Fin-

land som är GMO. För tillfället tror jag inte det är någon brådska med 

det här. Vi behöver nog sätta oss in lite mera i vad följderna blir. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är klart att paniken med den här lagen kanske inte är 

så stor. Jag kan inte säga vilken tidsram vi har på oss. Men det finns än-

dock ett direktiv som säger att vi måste ha en samexistenslag, därför att 

EU har gått in för det. Mig veterligen, odlas ingen GMO-produkt i Fin-

land idag. Det är helt tydligt att pappersindustrin, i sin tunga roll, har 

påverkat regeringen att ta fram en samexistenslag som är klar och tydlig 

när det gäller potatisodling, för att ta fram stärkelse för att framställa 

vissa sorter av papper. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Debatten avbryts nu och återupptas kl. 12.30. 

Talmannen 

Diskussion fortsätter. Nästa anförande hålls av ltl Åke Mattsson 

Ltl Åke Mattsson 

Tack fru talman!  Inledningsvis hade jag som intention i den här budgeten att 

jag inte skulle ha något anförande utan att jag skulle vara tyst och lyssna. 

Men efter att ha hört en del av debatten har jag ändrat uppfattning.  

Allmänt vill jag först kommentera att jag har förtroende för finansminister 

Perämaa och stöder honom i det föga avundsvärda jobbet att anpassa land-

skapets ekonomi till det inkomstläge vi har idag.  

De finns flera områden där jag ifrågasätter åtgärderna han har initierat och 

framför allt att det är mycket som inte känns tillräckligt förankrat.  

Under andra omständigheter skulle ett sådant uttalande vara graverande 

men med i ljuset av den ekonomiska framtidsvision som landskapet har idag 

och i och med att den lagda budgeten är att betrakta som en akut kursändring 

är det som helhet ett godkännande från min sida. 

Det är inte bara att ändra kurs och tömma barlasten utan snarare back i 

maskineriet och även frågan om att börja kasta överbord sådant som har vär-

de och betyder någonting för många. Allt för att klara de hot som kan orsaka 

skador under överskådlig framtid, om det är så att vi går in i en svår lågkon-

junktur och högkonjunkturen låter vänta på sig. 

Ingen vet idag hur allvarligt det ekonomiska hotet är. Bara att det är akut 

just nu idag. Ingen kan säga om vi nu nått botten eller om vi bara sett början 

på en lågkonjunktur som vi ser idag.  

Jag kommer att beröra kommunstrukturen, Föglötunneln och naturbruks-

skolan. Huvuddelen av mitt anförande kommer att beröra arbetet i den par-

lamentariska alkohol- och narkotikapolitiska gruppen. 

Beträffande arbetet mot missbruk och budgetering har jag naturligtvis mer 

att önska. De budgeterade medlens storlek till alkohol- och narkotikapolitiska 

programmet är oförändrat, vilket är bra.  

Av de budgeterade 111 000 har 60 000 blivit över i år, alltså det har inte 

funnits behov av att använda pengarna så därför går de in i 2010 års budget i 

stället. Det kanske finansministern tycker att är bra. Men frågan är om det 
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inte torde ha funnits utrymme för åtgärder att använda de här pengarna un-

der det gångna året.  

Ett problem här är att man har valt att inte specificera pengar till alkohol- 

och narkotikapolitiska programmets genomförande utan i momentet finns 

väldigt brett anslag för verksamheter som främjar utvecklingen av socialvår-

den. Inom momentet finns ”understöd för familjepolitiska förmåner, tryg-

gande av skälig utkomst och skäliga boendekostnader samt för förverkli-

gandet av det alkohol- och narkotikapolitiska programmet 2007-2011”. Jag 

skulle gärna se att man specificerade det här lite bättre.  

Det finns en motion där arbetet i alkohol- och narkotikapolitiska gruppen 

ifrågasätts. Jag får naturligtvis ta åt mig av kritiken som ordförande i grup-

pen. Det framhålls att gruppens mandat har upplevts som öppet och oklart. 

Oklarheten grundar sig kanske inledningsvis i gruppen också från minister 

Sjögren som sade att uppdraget skulle formas av gruppens medlemmar initi-

alt. Detta har uppfattats som ett mycket brett mandat. Ser man däremot till 

landskapsregeringens beslut är avgränsningen tydlig. Landskapsregeringen 

har beslutat tillsätta politisk referensgrupp att följa förverkligandet av det al-

kohol- och narkotikapolitiska programmet.  

Vi har haft 11 möten, två pressinformationer och två frågor har högpriori-

terats. Första var föräldraansvaret inför skolavslutningen i våras. Vi gick ut i 

pressen och lyfte upp hur viktigt det är att föräldrarna tar ansvar för barnen. 

Det är där som det huvudsakliga ansvaret och uppfostran ska ligga. Den 

andra frågan var screening av elever i skolorna efter spår av drogmissbruk. 

Det är en fråga som kanske inte är den mest högprioriterade för mig. Men i 

gruppen var vi överens om att driva den här frågan. Vid tog första beslutet 

kring detta redan våren 2009. Vi hade förväntningar att det skulle komma 

någon form av reaktioner från landskapsregeringen till höstterminen, vilket 

inte kom. Frågan i gruppen aktualiserades igen. Vi har också haft in riksdags-

ledamoten Elisabeth Nauclér och diskuterat frågan mot rikshåll. Man är be-

redd att ta olika initiativ men det måste komma från landskapsregeringen. 

Där väntar vi fortsättningsvis på att det ska komma ett besked att man tar 

den här frågan vidare. Så länge man inte ens driver den här så kanske man 

upplever i gruppen att vi inte tas fullt på allvar hela vägen ut. 

För övrigt avser jag att det är väldigt svårt att se vilka åtgärder som krävs 

och vilka man ska gå in på. En enda metod med stort M finns inte i de här 

sammanhangen. Det är samspel mellan olika insatser på flera nivåer, hem-

met, skolan polis, tull, fältare, kommunförvaltningar, lagstiftningsorgan och 

ideella verksamheter osv.  

Man inser snabbt att det är omöjligt att få ett klart helhetsgrepp i en grupp 

som parlamentariska gruppen som endast träffas under några får timmar 

under sammanträden, några gånger i månaden eller kanske bara en gång i 

månaden.  

Med anledning av det här har jag tittat på andra politiska styrgrupper som 

finns. De som jag har kommit i kontakt med är polisdelegationen och jäm-

ställdhetsdelegationen. Polisdelegationen sitter jag i personligen och jäm-

ställdhetsdelegationen har jag varit med och avvecklat. 

I polisdelegationen sitter lantrådet som ordförande, där sitter kansliminis-

tern, förvaltningschefen, enhetschefen för polisärenden och polismästaren. 

Polisen är en begränsad organisation som borde gå att överblicka. Min fråga 
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är; vad har polisdelegationen konkret åstadkommit under den här mandatpe-

rioden?  

Det är väldigt svårt för den här gruppen att komma fram och jobba och 

verkligen få input. Jag vill i ljuset av detta bara belysa hur omfattande upp-

draget i parlamentariska gruppen är. Där är polisen bara en väldigt liten del 

av helheten. 

Jämställdhetsdelegationen har mer att lära oss. När det gäller jämställdhet 

överlag så är skrivningarna mycket tydliga i budgeten. Man har tydliga medel 

att genomföra programmet som har satts upp. Tittar man hur man har struk-

turerat jämställdhetsarbetet så har man ett fyraårigt ramprogram som man 

utgår ifrån. Man har beslutat att det ska vara ett årligt stormöte. Det passar 

också i narkotika sammanhanget. Man har gjort en utbildningsinsats av alla 

tjänstemän. Man tillsätter expertgrupper och man kommer med ett medde-

lande till lagtinget. Man införde här i klämmen en specialgrupp som ska job-

ba också med olika områden inom jämställdheten. Så kan det också vara i 

narkotika sammanhang. 

Man är på banan för att påverka attityder redan i daghemsverksamheten. 

Tydliga skrivningar om detta finns i budgeten på flera ställen. Det finns ing-

enting om narkotikaverksamheten fastän det skulle vara bra om man gick in 

med en attitydförändring redan i den åldersgruppen. 

För övrigt måste jag hänvisa till liberalernas drog- och brottsförebyggande 

program där det finns förslag på åtgärdspaket inom hela området som berör 

missbruk. Jag får lämna det här och gå inpå några andra frågor.  

Jag anser att vi inte ska fortsätta att köra i fyllan på Åland. Det är dags att 

man tar ett grepp om det här. Vi vet samtliga som har prövat att dricka sig till 

0,5 promille att man är berusad, man är på fyllan. Det tycker jag att man ska 

göra något åt. Jag kräver inte att man ska sänka gränsen rakt av. Jag tycker 

att man kan göra en annan form av lagstiftning, precis som man har i stöld-

brotten. Man har snatteri, stöld och grov stöld, så kan det vara också här. Det 

ska vara en annan kvalité om man åker fast mellan 0,2 och 0,50. Däremot vill 

jag stränggera väldigt hårt efter 0,5 när det gäller leverprov och intyg. Man 

ska ha ett intyg på att man inte är hög konsument av alkohol om man ska ha 

rätt att köra om man har åkt fast för rattfylleri en enda gång. För att man alls 

ska få tillbaka körkortet så ska man visa det här. Sedan ska man ha det på 

prov, kanske upp till tre år som man kanske en gång i halvåret lämnar ett in-

tyg på att man har leverproven i skick, att man inte är hög konsument av al-

kohol, då behåller man rätten att köra. Det här ger en dubbel effekt. Många 

av dem som åker fast för rattfylleri så är det uppenbart att de har stora alko-

holproblem och är på väg att bli alkoholister. De får en spark åt rätt håll som 

gör att de avbryter sitt alkoholmissbruk. I det här ingår att man ska skaffa en 

precisionsalkometer till polisen. Jag förstår inte varför man inte har gjort det. 

Finns det i någon vinst i att man kör till sjukhuset med två poliser som ska 

fara dit med en person? Sjukvårdspersonalen ska ta blodprov osv. Det här 

kan man ordna på stationen med en alkometer som man får svar direkt på. 

Det är omfattande också för packning av proven osv.  

Sedan finns det tvång om alkolås och att man skulle på försök införa fotbo-

ja osv. Det finns mycket att göra mot rattfylleriet, men det går jag inte in på 

närmare nu.  

Beträffande tobaksrökning är ett totalförbud för innehav under 18 år en 

självklarhet. Jag förstår inte tanken att det bara är försäljningen i affären som 
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vi ska kriminalisera. Naturligtvis ska all överlåtelse vara kriminaliserad, alltid 

ska innehav av tobak under 18 år vara kriminaliserat.  

Problemet med tidigt nikotinbruk är inte somatiska sjukdomar utan att 

hela belöningssystemet byggs om totalt och risken för att fastna i ett destruk-

tivt missbruk är mycket större för en som har provat nikotin i tidig ålder. 

Det här med tillgänglighet av alkohol, all forskning är entydig, ju mer 

svårtillgänglig alkohol desto mindre alkohol används det, desto mindre pro-

blem blir det. Det skulle vara en stor fördel om man tog bort mellanölet från 

servicestationerna. På det här området omfattar jag inte den motion som lig-

ger i en helt annan riktning till den här budgeten.  

De som tillverkar alkohol, likörer osv. där har jag omprövat min inställ-

ning. Där kan jag faktiskt gå med på att man kan sälja alkohol på plats.  

Beträffande naturbruksskolan omfattar jag regeringens förslag. De som 

bedriver konkurrenskraftigt modernt jordbruk idag behöver komma bort 

hemifrån en tid och vidga vyerna, det är kanske den säkraste gruppen som 

flyttar tillbaka. Det står inte så många gårdar och väntar när man kommer 

utomlands, på det viset är det inget problem här heller.  

Tittar man på antalet gårdar har det minskat dramatiskt. Det var 1080 

gårdar på 80-talet. Nu är det 647 gårdar som man räknar in. Tittar man på 

antalet gårdar över 20 hektar som är bärkraftiga så är det 256 gårdar. Om 

man tänker generationsväxling att man bedriver gårdsverksamhet i 40 år så 

kommer det inte så många nya jordbrukare här. Det är något som man kan ta 

till sig.  

Med maskinparken är det väldigt snabb utveckling, det är moderna, väldigt 

dyrbara redskap som används på de här gårdarna. Har vi råd att hela tiden 

hålla en uppdaterad maskinpark eller ska man använda gamla grejer? Det 

kan man diskutera.  

Angående ombyggnaden av landskapsregeringens utrymmen anser jag att 

de måste strykas för att anpassas till konjunkturläget. Pratar man med entre-

prenörerna så vill man ha en långsammare takt när bygger överhuvudtaget. 

Då kan man använda metoder som genererar arbete här på Åland. Ett exem-

pel är gjutningar, har man tid så kan man platsgjutna valv och väggar. Har 

man bråttom så köper man färdigt gjutna från andra områden. Men ge tid åt 

entreprenörerna att bygga långsamt och förmånligt för Åland. 

Beträffande kommunstrukturerna har jag haft en tydlig och klar linje efter 

att jag besökte Gottland 2004. Där diskuterades förvaltning och olika pro-

blemställningar beträffande sopor, missbrukarvård, sjukvård, kommunika-

tion äldrevård specialomsorg och socialjour.  

Jag upplevde att varje gång det frågades ”hur fungerade det innan ni blev 

en kommun? "kom svaret att det nog inte egentligen fungerade så bra. De 

hade ingen förklaring till det. Däremot fick de en helt annan struktur när de 

blev en kommun. 

Efter det har jag blivit allt mer övertygad om att en stor del av den kom-

munala verksamheten skulle fungera bättre om det sköttes från ett ställe. 

Vi ska inte slopa kommunerna som finns idag, Eckerö Hammarland och 

Kökar o.s.v. ska finnas kvar, men i en annan form. Olika kommunförbund 

och gränsöverskridande samarbeten upplever jag som en tillfällig lösning.  

Besökare som kommer till Åland ser hela landskapet som en helhet, som 

framlidne Sune Mattsson ofta påpekade. Det kanske det ligger något i. Lyss-
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nar man med ålänningarna så är det här en framtidsvision som jag omfattar 

allt mer. 

Det finns även risk för att tillväxten på antalet engagerade politiker ute i 

kommunerna minskar framöver. Allt fler avstår från att jobba ideellt. I och 

med att vi har lågkonjunktur så finns det väldigt lite områden som man kan 

utveckla och gå framåt och använda sin kapacitet till.  

Risken finns också att många lovande politikerämnen aldrig träder fram på 

grund av risken att bli påhoppad och kränkta via anonyma mess i massmedia. 

Det här tycker jag diskuteras bland många som har funderat i de här banorna. 

Blir det ingen ändring här kan det gå så att vi inte har tillräckligt med politi-

ker i kommunerna. 

Sedan när det gäller tunnel till Föglö så var jag med på resan till Hitra. Jag 

var väl den enda politikern som for därifrån med den inställningen att jag 

inte såg en framtid med den typen av tunnel eller kommunikation på Åland. 

Jag har varit emot det konstant. Jag aviserar också att jag kommer att vara 

negativ till det i den här budgeten framöver. 

Talmannen 

Den rekommenderade tiden överskreds med det dubbla.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Med tanke på allt det förnuft och förstånd som kom fram i det 

här anförandet så var det bra att tiden överskreds med det dubbla. Jag 

vill för min del säga några ord om polisdelegationen som ltl Mattsson 

var inne på. För över tio år sedan var jag i fyra år ordförande i den här 

gruppen. Jag skulle säga att det är det minst konstruktiva uppdrag jag 

har haft i hela mitt liv. Lagstiftningen begränsar väldigt mycket polisde-

legationens rörelsefrihet. Det är alltså en polisledningsstyrd organisa-

tion helt och hållet. Genom polisdelegationen ger vi en felaktig bild av 

det demokratiska deltagande och möjlighet att demokratiskt delta i 

styrningen av polisen med den reglering som finns idag. Jag understö-

der absolut en förändring av polisdelegationens ställning via lagstift-

ningsförändringar. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru talman! Sedan är det ju frågan om hur man går vidare här. Om 

man ska fundera på någon form av polisstyrelse heller någonting där-

emellan som har makt att påverka polisens inte operativa arbete utan 

naturligtvis med inriktningsmål. Ska man jobba i trafiken eller hur 

mycket ska man satsa på olika områden och andra strukturförhållan-

den? Där kan polisdelegationen bara ha en rådgivande roll. Trots att 

man sitter med väldigt kompetent styrka med tjänstemän och politiker 

så är det svårt att påverka ens där.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det väsentliga är att vi ser över lagstiftningen och förändrar det 

här det demokratiska innehållet i möjligheten att påverka polisverk-

samheten. Och inte bara ge en bild av att man kan det när man inte kan 

det. Sedan vad man kallar det här organet har mindre betydelse. Det lå-

ter faktiskt rimligare att ha en polisstyrelse än en delegation, eftersom 



  

362 

man då i alla fall vet vad som är avsikten med det här demokratiorganet, 

om man benämner det styrelse.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Jag tror att vi är helt överens i den här frågan. Jag tror också att land-

skapsregeringen har lite intentioner åt det här hållet. Vi kanske har en 

förändring att vänta där framöver.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack fru talman! Jag håller med ltl Roger Jansson att det inte gjorde nå-

got att tiden överskreds, för det var mycket förnuft och klokskap i ltl Åke 

Mattssons anförande. Jag hinner inte kommentera allt. När det gäller 

ungdomar, narkotika, alkohol och tobak så understöder jag kraftigt det 

som ltl Mattsson sade. Vi vet från finansutskottet, när vi för ett år sedan 

hörde personer, att de som själv begagnar grov narkotika säger att in-

gången är faktiskt tobak. Försök få ungdomarna att inte röka.  

Sedan när det gäller självstyrelsegården och utbyggnaden och till-

byggnaden, så är det ett projekt som handlar om 11 miljoner euro innan 

det är klart. Det finns 2,5 miljoner euro i den här budgeten. Det finns 5 

miljoner euro upptaget för 2011. Jag återkommer. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru talman! När det gäller missbrukarvård så finns det väldigt 

mycket att säga. Det kanske inte var tillräckligt tydligt i mitt budskap 

men det är att man ska börja tidigt och det är i hemmet. Någonting som 

fick mig att ändra mycket där är, vad är ett hem? Det är ingen plats eller 

ett rum eller något sådant. Ett hem är där det finns någon närvarande. 

Man behöver nå ut till föräldrarna och komma vidare med. Där har vi 

väl misslyckat så här långt. Jag hoppas att det ska bli bättre på det om-

rådet.  

När det gäller missbrukarvård generellt så tycker jag det har gått lite i 

stå. Man måste hitta en väg framåt och kanske finansutskottet när de 

hör personer kan komma med några skrivningar och lyfta den här frå-

gan lite mera. Just nu känns det som det inte är bra med den organisa-

tion vi har.  

  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Jag fortsätter med kanslihuset. Det är 11 miljoner det 

handlar om under den här perioden. Där tycker jag nog att finansutskot-

tet ska ta sig en rejäl funderare och se hur man kan göra. Om man kan-

ske kan klara det genom att ordna till de värsta felen, exempelvis luft-

konditioneringssystem och sådana saker. Men det är mycket pengar. Nu 

ser vi också att privata näringslivet satsar ganska mycket på investering-

ar. Det här ger oss en möjlighet att hålla igen kanske. Men vi har ändå 

en potential att lägga ut arbeten ifall byggkonjunkturen planar ut. Det 

här tycker jag att är intressant att titta på. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack fru talman! Det är lite de tankar som jag efterlyser. Jag tycker att 

man inte har diskuterat det så mycket här. Är en het byggmarknad och 

man inte får tag på byggnadsarbetare här på Åland så är det kanske inte 

läge att sätta igång den här typen av verksamhet. Det här genererar ar-

betsplatser, man kan inte köpa in det här, element i och för sig. Det är 

mycket rent "handarbete". Det är en viktig poäng, det som ltl Torbjörn 

Eliasson lyfte fram, att man måste tänka på förvaltningen också. Det är 

inte bra med luftkonditioneringen. Man måste väl ev. fixa något inled-

ningsvis, i alla fall.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! En av de viktigaste frågorna för oss alla här är hur vi ska kunna 

upprätthålla samhällsservice och vårt näringsliv på Åland. Ser vi på vårt sy-

stem så har vi kopplat det till rikets budget. Det är också därför vi kan säga att 

det allmänna avdraget kan vi mäta mot det höjda grundavdraget i kommu-

nalbeskattningen, förvärvsinkomstavdrag o.s.v. Såsom landskapsregeringen 

har visat så blir det alltså pengar över. Mer för dem som tjänar lite, och lite 

mindre för dem som tjänar mer. I lågkonjunkturen har vi ett sådant läge att vi 

får ökat konsumtionsutrymme, delvis genom egna åtgärder och delvis genom 

statens åtgärder. Det här aktualiserar vårt dilemma med klumpsumman att 

den är kopplad till statens skatteinkomster och inte till statens utgifter. Det 

här betyder i ungefärliga siffror att vi för det här året tappar ungefär 20 mil-

joner och nästa år tappar vi ungefär 35 miljoner p.g.a. skillnader mellan sta-

tens inkomster och utgifter, som man inte fyller upp med skatteinkomster 

med lån. De här lånen betyder för oss en klumpsumma som skulle vara högre. 

Ser vi tillbaka till det system som en gång skissades så valde man att koppla 

det till inkomsterna därför att det var mera stabilt. Sedan har skattepolitiken 

ändrat och också statsfinanspolitiken har ändrat så att upplåning är en vanlig 

metod. Skulle vi ha varit kopplade till statens utgifter hade vi haft ungefär 

samma klumpsumma bortsett från de två senaste åren då vi skulle ha haft 

ungefär 100 miljoner extra.  

Man kan naturligtvis säga att på sikt så kommer vi att få tillbaka när staten 

betalar av sin skuld, vilket man hittills har gjort i en viss takt sedan början av 

90-talet. Nu har vi det system vi har och vi måste anpassa oss till det. I det 

perspektivet kan man säga att landskapets budget är nu på väg mot det mål 

som man har, att banta den offentliga sektorn med 20-30 miljoner på lång 

sikt för att få budgeten i balans, så att vi ska kunna välfärd och utbildning i 

första hand.  

Sedan har vi kriseffekten som är betydande, där måste vi kunna hantera 

den på ett sådant sätt att vi kommer i balans, när det gäller krisfinansieringen 

ungefär om tre, fyra år om vi ska ta en parallell till början av 90-talet. Det be-

tyder att vi efter det ska lägga undan cirka en procent av BNP per år, 10 mil-

joner, för att kunna parera nästa kris.  

Här ska jag passa på, eftersom jag förmodar att tiden kommer att bli 

knapp, att ta upp frisinnad samverkans finansmotion nr 38, som visar på ett 
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intressant grepp, det måste jag säga. Jag håller inte med om att man ska göra 

som i motionen.  

Motionen visar att när vi har en bra finansiering då ska vi kunna använda 

det allmänna avdraget. Frisinnad samverkan har räknat ut att man skulle 

kunna ha ett allmänt avdrag på 2,3, om jag minns rätt, under förutsättning 

att vi får en viss skattegottgörelse. Resonemanget är helt riktigt men det är 

onödigt. Landskapsregeringen ska alltid ta hänsyn till budgetutrymmet när 

man gör ett allmänt avdrag. Då visar man att man har skattepolitiken under 

kontroll. Skatten används för att sänka när det är goda tider och ge medbor-

garna konsumtionsutrymme. Jag tycker att motionen bör behandlas på det 

sättet i finansutskottet, att man ser att det här är en princip som är intres-

sant.  

När det gäller finansieringen i det här läget så har socialdemokraterna sagt 

att, nu kan jag inte alla projekt som man vill satsa på, man vill ha allt kvar och 

satsa lite mer. Det är ÅSUB, naturbruksskolan och Medis. Allt ska finnas kvar 

och vi ska satsa mer.  

Sedan ska det vara finansiering med tunnelpengarna d.v.s. man finansierar 

det på ett år, inte kontinuerligt. Det här betyder att man också har aviserat 

det här med lån. Alla människor lånar till sin bostad och betalar av. Men lik-

som ltl Anders Eriksson här, så skulle jag vilja varna för att låna i det här lä-

get. Möjligen kan man diskutera lån för särskilda projekt, som man lägger 

utanför budgeten helst, där man har en given avkastning. Men att låna till 

sjöfartsmuseet, låna till det ena och det andra betyder att man inkräktar på 

konsumtionsutrymme och då måste man ta det ifrån något annat. Lån är inte 

lösningen. Lån ger en slappare finanspolitik. Vi kommer att få den här expan-

sionen igen, som vi hade 2007-2008.  

När staten lånar har man internationell marknad där man har säkerheter, 

man hamnar inte i den här skuldspiralen.  

Jag övergår nu till lite mera av de framtidssatsningar som behövs. Ser vi på 

samhällsekonomin kan vi säga att kommunerna står för ungefär 10 procent 

av BNP, 100 miljoner. Landskapet och kommunerna står ungefär för 30 pro-

cent av det privata näringslivet och marknaden för 70 procent. Det som gene-

reras av ekonomi i samhället är genom marknadsekonomin och de privata fö-

retagen.  

När det gäller den utvecklingen skulle jag vilja peka på ett fenomen som jag 

kallar den nya turismen. Jag lyssnade här i slutet av sommaren på ett radio-

program som skulle vara en utvärdering av turistsäsongen. Jag satte med 

mitt anteckningsblock och tänkte att jag skulle pricka av orden kultur och 

upplevelser o.s.v. under den debatten. Ingenting av det kom. Men vi har de 

facto 14 000 teaterbesökare under turistsäsongen. Det är konserter, konfe-

renser och kongresser. Här har vi något som håller på att växa fram, den nya 

turismen. Det här kommer att fordra boende, kvalitet i boendet, mat och san-

nolikt ett nytt hotell. Det här visar att genom att göra infrastrukturella sats-

ningar så kan man stimulera näringslivet och få en utveckling.  

Sedan har jag andra stora områden, kommunerna. Där vill liberalerna gå 

in för en diskussion av kommunstrukturen. Det behöver inte betyda en kom-

mun. Det betyder inte heller att vi tar för givet att kommuner ska slås ihop, 

men funktionerna måste diskuteras. Det gäller den sociala sektorn, teknolo-

gin och andra saker. Där finns det mycket att göra.  
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Skärgårdstrafiken fick vi höra att landskapsregeringen kommer att göra en 

utredning om kortrutten och ta in katamaraner och kanske svävare o.s.v. och 

få en helhetsbild före man går vidare med själva tunnelutredningen. Här 

skulle jag vilja påpeka att tunneln inte är något trevligt projekt, tycker jag 

personligen. Däremot om man upplever tunneln på Färöarna så ser man att 

det fungerar väldigt väl. Det viktiga med tunneln är att man tar bort något 

som kallas för budgetslitage. Är det så att man kan spara 2 miljoner på en så-

dan kort rutt, så är det ju inte 2 miljoner för Föglö eller för någon annan utan 

det är 2 miljoner i budgeten. Det gäller för alla, det gäller också för Marie-

hamn. Det är sedan lagtinget som bestämmer det.  

Herr talman! Jag förmodar mig att jag närmar mig tidsgränsen. Jag skulle 

vilja övergå till mindre trevliga inslag i den politiska förändringen. Jag skrev 

ner några nyckelord här i debatten: Inhumant, straff, hämnd, motsättning 

staden-landsbygd och regeringen saknar folkvett, som vi hörde igår. Vad 

handlar det här om? Ja, det handlar om socialdemokraterna. Socialdemokra-

terna försöker skapa motsättningar.  

De patienter, som finns i vårt hälso- och sjukvårdssystem och i vårt om-

sorgssystem, blir en slagbricka i kampen mellan stad och landskapet, som är 

politiskt på något sätt. Jag tycker att man skulle lämna de personer som finns 

i vårt hälso- och omvårdnadssystem och göra upp betalningar, regler och 

formler i kulisserna, kalla det så, och inte spela ut de personerna en kamp 

mellan Mariehamn och landskapet. Socialdemokraterna säger att det här är 

ett straff.  

Om man då drar ner på handelskammaren, företagsföreningen och ÅSUB 

så är det en hämnd. Hämnd för vad då? Det är en koncentration av resurser-

na.  

Jag lyssnade på radion igår när ltl Carina Aaltonen pratade väldigt vackert 

om livsmedel, skördefest och naturbruksskolan. Jag tror hon nämnde ordet 

lammfilé på ett sådant sätt att jag blev hungrig, det var vid 17-tiden det här. 

Sedan säger man samtidigt att lantbruket lever i lyx. Lever de i lyx? Se på in-

komsterna i lantbruket. Jordbrukarna har 1,6 procent av inkomsterna. Sedan 

finns det kompensation och stöd för att de ska klara sig. Tänk nu på dessa 

trevliga skördefester när man äter lammkorv, sylt, saft, frukt, bär och bröd. 

Vem står för det? Kommer det med storken? Kommer storken flygande med 

brödkakorna. Kommer storken flygande med lammkorv? Nej, bakom det här 

finns det jordbrukare. Bakom jordbrukarna finns det ett system för finansie-

ring av jordbruket.  

Vad vill socialdemokraterna med det här straffandet, hämnandet och den 

här konfrontationen när man spelar ut grupper mot varandra? Vad är det för 

fel på jordbruket? Vad är det för fel på lammkorven och lammfilén? Eller ska 

korven vara från Nya Zeeland, vilket den ofta är? 

Herr talman! Jag tycker att politik också är strid, konflikter och diskussio-

ner. Men när man börjar spela ut grupper mot varandra och när man använ-

der de svaga grupperna som ett slagträ, när man använder jordbrukarna som 

ett slagträ och samtidigt späder på i budgeten och ska ta lån, då är det inte 

ansvar längre, det är populism. Det är en politik som man brukar kalla för av-

grundsvänstern, som ofta går över i den auktoritära högern, men det är en 

annan cirkel.  
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Talmannen 

Den överskridna tiden kan ledamoten följa med i talarstolen. Jag tänker inte bära ner 

någon om man har ett längre anförande. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag tror jag hoppar över avsnittet om storken i anförandet 

och ägnar mig mera åt politiken och ekonomin, som ltl Olof Erland up-

pehöll sig kring i början av sitt anförande. Han avråder från lån för land-

skapets del. Det har jag stor respekt för. Det är en viktig fråga om land-

skapet ska ta lån och kanske när. Vi har nu fått veta att enligt finansmi-

nistern så kommer det ändå att bli nödvändigt i slutet på den här eko-

nomiplanperioden. Nu är det så att det är andra som får låna p.g.a. att 

regeringen för över ansvaret för välfärden bl.a. på kommunerna, som 

redan vissa går på knäna och har en hög lånebörda. Är det bra? 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! En hög lånebörda är ju aldrig bra om man inte direkt kan 

låna för att få vinster: Kommunerna har varit tvungna att låna. Nu har 

kommunerna en bättre ekonomi än landskapet. Här gäller det att förde-

la bördorna. Man kan räkna ut för varje kommun hur mycket de måste 

låna extra om socialdemokraternas överbults politik, på 15 miljoner och 

ungefär lika mycket i våras, om det skulle gå igenom? Då är det alltså år-

liga utgifter. Att finansiera driften i budgeten med tunnelutrednings-

kostnader under ett år, men sedan är det slut på de pengarna.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag har förstått att liberalerna är väldigt intresserade av so-

cialdemokraternas motioner och håller på med 15 miljoner som inte vi 

känner igen. Jag tycker det verkar lite svagt med räkneförmågan där.  

Lånebördan för kommunerna, är inte det katastrofalt i o m att man 

får över ansvaret för ungefär 3 miljoner på kommunerna och dessutom 

hålla kvar Gullåsens avgifter trots att man har byggt upp äldreomsorgen. 

Dessutom ska man föra över ansvaret för Övergårds i Grelsby på Marie-

hamns stad. Vad är det för sorts politik? Det är klart att man slipper ta 

upp lån om andra måste ta ansvaret. Det är ju det som det här leder till. 

Prata nu lite om den fantastiska finanspolitiken bakom de här överfö-

ringarna till andra. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! När det gäller Övergårds en sista gång här så tycker jag inte 

att man ska spela ut landskapet, kommunerna eller något annat. Det är 

fråga om en rationell diskussion om hur man ska ordna regelverket för 

Gullåsen och den typen av vård och omsorg det handlar om. Det är en 

rationell diskussion om hur kostnaderna ska fördelas. Sedan när det 

gäller kommunerna har ju landskapsandelarna gett en ökning av sociala 

andelarna till kommunerna från 9 till cirka 18 miljoner. Det är en stor 

överföring till kommunerna totalt sätt. Man måste ju alltid se till helhe-

ten. I landskapets budget minskar inkomsterna med 30 miljoner. I 

kommunerna är det mycket mindre. Därför måste vi gemensamt försöka 

dra ner den offentliga sektorn och koncentrera oss på välfärden, hälso- 

och sjukvård och utbildning, vilket den här landskapsregeringen har 
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lyckats med och är på rätt väg. Om vi igen börjar låna och plussa på så är 

vi inne i en väldigt, väldigt ond cirkel.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att ltl Erland sade att man ifrån liberalt håll vill diskutera 

kommunstrukturen, vilket jag tycker är bra. Det har vi också från Ålands 

framtids sida motionerat om tidigare. Min uppfattning har varit att de 

stora partierna inte har velat diskutera de här frågorna. Därför har det 

legat stilla. Jag tycker det här är väldigt bra. Ltl Erland sade också att 

det inte behöver betyda sammanslagningar, det kan vara samarbete 

inom den sociala sektorn och inom teknik o.s.v. Tänker han då på kom-

munförbundet eller vilken typ av samarbete tänker han på? Åtminstone 

är min uppfattning det att kommunförbunden inte heller har fungerat så 

speciellt bra när det gäller den optimala verksamheten och framförallt 

att få en god ekonomisk styrning på det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! När det gäller kommunförbundet så är det är ett organisato-

riskt elände i allmänhet. Det fungerar inte. Nu har jag själv inte varit ak-

tiv i kommunförbundet. Det är möjligt att det går att göra något med 

rätta personer på rätt plats och rätt tid men det är för slumpmässigt. Vi 

måste se på andra strukturer. Vi har exempel på ÅHS, det är gemen-

samt, gymnasieutbildningen är gemensam.  I högstadieutbildningen har 

vi tre distrikt. Det finns olika former, det finns bolagiseringsalternativ. 

När jag säger att se över kommunstrukturen så då är det inte regerings-

programmet jag pratar om, utan det är liberalerna som parti. Vi har bör-

jat titta på de här sakerna och ser att det är nödvändigt på tekniksidan 

att samordna och särskilt på den sociala sidan, som kostar mera och 

mera. Det blir mer och mer åtaganden för kommunerna. Det här är en 

viktig fråga som vi vill analysera och diskutera under nästa år.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker det är en bra beskrivning som jag ställer upp på till hundra 

procent när man kallar kommunförbunden för ett organisatoriskt elän-

de. Det är lite min uppfattning också. Visst kan det i vissa fall fungera, 

mycket beroende nyckelpersonerna där. Jag tror att man bör svänga lite 

på perspektivet i det här resonemanget. När det gäller Eckerö kommun 

och Eckerö som samhälle och Jomala som samhälle så man behöver ju 

inte nedmontera samhällen, men ska de vara egna självständiga förvalt-

ningsgrupper. Är kommunerna det? Om vi tar de små kommunerna t.ex. 

ute i skärgården och glesbygden så det står ju och faller omedelbart om 

landskapsandelarna skulle dras in. Jag undrar om det inte är från den 

här sidan som man ska börja tackla den här problematiken. Ltl Erland 

behöver inte alls försvara sig och säga att han nu bara uttalar sig på libe-

ralernas vägnar. Jag tycker det är bra att man ifrån ett av regeringspar-

tierna tar upp det här. Som vi har det nu så kommer det inte att fungera 

på sikt. Det tror jag alla inser innerst inne.  
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Ltl Olof Erland, replik 

När det gäller kommunreformer så bör det finnas en bred enighet. Det 

finns ju en bred enighet att man måste göra något. Själva lösningen har 

väl jag mina egna tankar. Jag tror att man ska se på vad det är i kommu-

nen som är viktigt. Det är serviceproduktion som är lokal och männi-

skonära bl.a. grundskolan, äldreomsorgen och vissa sociala omsorger. 

Här kan man börja diskutera vad ska vi göra med det andra som är mera 

komplicerat? Jag nämnde tekniksidan, för där skulle man göra sådana 

enorma besparingar, trots att den inte är den största. Sedan har vi den 

sociala sidan som är komplicerad, dyr och kommer att bli mera krävan-

de och mera kostbar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Socialdemokraterna tror inte på storken, lika lite som vi 

tror på jordbruksbidragen som drivkraft för att utveckla och modernise-

ra det åländska jordbruket. Däremot tror vi på det åländska jordbrukets 

potential. De goda, rena, hälsosamma, lokalt och ekologiskt producerade 

livsmedel som har bra kvalité. Jag ser rött när jag hör centerledamöter-

na stå här i salen och dividera om arealbidragen skulle vara 200 euro 

per hektar och inte 150 euro. Det finns inte ett ord om visionerna om 

vad för slags jordbruk vi ska ha nu och i framtiden. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag ser rött när jag ser ltl Carina Aaltonen. Det behöver inte 

vara något fel på det. Det vi diskuterade är det gröna Åland i ett blått 

hav. Politiken är lite orangeblå kanske i min vision. Det viktiga här är att 

inse att det som produceras av kvalitetslivsmedel, ekologisk odling, allt 

det som är på skördefesterna, sylt, saft, bröd, lammkorv o.s.v. det är ju 

jordbrukarna som står bakom det. Inte är det några marodörer som far 

runt i lyxbilar och lyfter bidrag. Jag sade att de har 1,6 procent av in-

komsterna. För att få det att gå ihop måste de ha kompensationsstöd i 

vårt system. Det är EU systemet som säger att det här är villkoren för 

jordbrukarna. De är yrkesmänniskor och de producerar. Det är det som 

det handlar om. Ekologiska odlare och andra odlare är lika miljömed-

vetna. Du kan inte vara jordbrukare om du inte har ett enormt miljöan-

svar och miljöintresse. Inte är det ju bara centern som är jordbrukare. 

Det är i alla människors intresse. Alla äter mat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Socialdemokraterna har inte ifrågasatt jordbruksstöden. Men de över-

stora jordbruksstöden har vi sagt att man ska kunna dra ner på likaväl 

som man måste spara på andra områden i samhället. Vi ska väl inte ut-

öka budgeten med 1,6 miljoner för att kunna höja de här arealstöden till 

200 för att konkurrera med Nagu och inte med Nyland. Nej, det här är 

kortsiktig politik. Vi behöver ha en klok och långsiktig jordbrukspolitik 

som i synnerhet tar avstamp i hur vi ska minska kväve- och fosforut-

släpp och hur vi ska kunna skapa ett "brand" som sätter Åland på kar-

tan, som gör att folk vallfärdar precis som de gör under skördefesten. 
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Hur kan vi få det åländska "brandet" att leva under andra perioder än 

bara under den här korta helgen i september? 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Den här helgen i september, det är inte bara att man kör in 

ekologiska varor från utlandet och så har man fest. Det är en massa 

jordbrukare som jobbar året runt. Det är inte kortsiktigt. Jordbrukets 

utveckling bygger på ett program från 2007 till 2013, där jag tror att so-

cialdemokraterna har varit med och sagt att det här är landsbygdsut-

vecklingsprogrammet. Det är inom de ramarna som man har flyttat över 

vissa medel för att man ska uppfylla de löftena. Jag är rädd för att om 

den här socialdemokratiska jordbruks- och livsmedelspolitiken fortsät-

ter då kommer Ålands brand att vara stekt stork, importerad från utlan-

det, kanske från Skåne, det är närmaste lokala. Det tycker jag är precis 

fel väg. Det är kontraproduktivt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Det blir att hoppa från det ena till det andra. Nu ska ja hoppa till 

utbildningspolitiken.  

Det beslut som lagtinget tog förra veckan om en gymnasialskolereform tror 

jag att var väldigt bra för gymnasieskolan framåt. Det var ett exempel på en 

strukturförändring som jag tror att kommer att ge resultat framåt i tiden. 

Dels ur ekonomiskt hänseende, vi kommer att kunna effektivisera och använ-

da pengarna på ett mycket bättre sätt än vad vi gjort tidigare. Jag tror också 

att vi med den här förändringen inom gymnasialstadiet kommer att säkra ut-

budet. Här kan jag inte låta bli att nämna att jag tror att en del av nyckeln till 

att också klara lantbruksutbildningen finns just i den här förändringen av 

gymnasiestrukturen.  

En annan viktig sak som jag gärna lyfter fram i det här sammanhanget är 

att vi med det här anpassar vår gymnasieskola efter nutiden. Jag tror att vi 

rustar den också för framtiden. Ser vi hur utvecklingen runt omkring just nu 

går så är gymnasieskolan i en ganska stor förändring både österut och väster-

ut. Vi ligger faktiskt i den senare delen i att ha förändrat skolan i det här fal-

let.  

Det finns också andra saker som vi nu måste se till att vi bevakar väl. Vi vet 

att absolut största delen av våra ungdomar, som har gått ut gymnasieskolan, 

söker sig till högskolor och universitet i Sverige. Den förändring, som nu sker 

i det svenska gymnasiesystemet, den kan också få ganska stora konsekvenser 

för hur våra studerande i framtiden ska kunna ta sig in i svenska högskolor. 

Utbildningsministern i Sverige, Björklund från folkpartiet, under hans led-

ning har man gjort ganska stor förändring där man sätter ett högre tryck 

inom de praktiska utbildningarna på just den praktiska inriktningen. Inom 

den teoretiska utbildningen stärker man framförallt inom ämnen som natur-

vetenskap, matematik och liknande. Här gäller det nog för oss att vi ser till att 

vi hänger med så att också våra ungdomar i framtiden har samma goda möj-

ligheter som idag att söka in dit. Det finns saker som jag åtminstone ser som 

lite oroväckande. Det är framförallt på den studieförberedande sidan där man 

böjar läsa väldigt mycket mera matte än vad man har gjort tidigare. Vi är då 
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också bundna till den finländska studentexamen ganska långt idag för den bi-

ten. Här bör man nog hålla ett öga på vad som händer där.  

När det gäller gymnasieutbildningen så är sjöfartsutbildningen något som 

legat under lupp under de senaste åren. Det har utretts och utretts. Jag tycker 

nu att landskapsregeringen i budgeten sätter ner foten och säger hur man vill 

gå vidare. Det tycker jag att är bra. Det viktiga är att vi nu ser verkställighet av 

de här bitarna. De allra flesta av utredningarna har sagt ungefär samma sak. 

Man måste stärka profilen som sjöfartsutbildning. Man måste se till att man 

får ihop de gemensamma resurserna mellan det som idag ligger på gymnasi-

alstadiet och det som ligger på högskolan. Det måste vara så att utbildningen 

är klar och tydlig i strukturen för dem som söker sig till den. Då får vi också 

ett lyckat koncept som kommer att bära in i framtiden. Som jag läser budge-

ten, som ligger nu, så finns just de här bitarna med. Jag hoppas nu verkligen 

att vi kan komma till verkställighetsstadiet. Det krävs för att vi ska kunna hål-

la oss konkurrenskraftiga även i framtiden vad gäller sjöfartsutbildningen.  

Via sjöfartsutbildningen kommer jag osökt in på Ålands sjösäkerhetscent-

rum. Här spelar Ålands sjösäkerhetscentrum en ganska stor roll i utnyttjan-

det av gemensamma resurser allt från skolfartyget, simulatorerna till brand-

övningskurser. Även här går man vidare från landskapsregeringens sida med 

det som den förra landskapsregeringen tillsammans med Ålands investerings 

Ab lade grunden för. Man försöker få in också andra intressenter än landska-

pet i sjösäkerhetsutbildningen. Eftersom det idag rent praktiskt är så att sjö-

säkerhetscentrum inte enbart sköter utbildningen för våra egna skolor utan 

de sköter också i stor utsträckning rederierna så skulle det vara av godo att få 

ett partssamarbete mellan landskapet och rederierna i det här fallet. Det 

tycker jag också att man kan läsa ut nu av budgeten, det vill jag lyfta fram 

som någonting bra. 

Det som vi i vår motion nr 21 och lyfter fram är att man under det här året, 

förutom att man förbereder för övergången till bolaget, så borde man också 

se till att man faktiskt får ihop inkomster och utgifter utan att landskapet 

skjuter till pengar. En situation som landskapet befinner sig i, där man sparar 

på det mesta, borde man även på en sådan här utbildning se till att man fak-

tiskt förbereder verksamheten för ett bolag. Jag utgår ifrån att man också 

kommer att ha krav på sig att minst göra ett plus minus noll resultat, men 

också göra ett resultat som helst ska ligga på plus för att man ska kunna spara 

i ladorna för att också klara av investeringarna som behövs. Vi vet att inve-

steringarna inom det här området, om man ska hänga med i den tekniska ut-

vecklingen som finns, är omfattande. Detta var om gymnasialstadiet skolan. 

Medis är någonting som finns i budgeten också under utbildningssidan. 

Jag hör väl till dem som i grunden inte är helt och hållet negativt inställd till 

det som landskapsregeringen nu föreslår. Att man lite prioriterar ner också 

den här verksamheten. Men det finns några saker som jag inte tycker att är 

skött riktigt snyggt. För det första, framförhållningen har inte varit den bästa, 

när det gäller att förvarna vad som skulle hända. När man bara några dagar 

innan man ska slå fast budgeten för den här verksamheten får veta att 30 

procent av landskapsandelarna försvinner. Det är lite kort tid att kunna rea-

gera på. Annars ser jag inte i sig att det är någonting fel i att göra just den här 

prioriteringen. Men tiden att hinna reagera var alltför kort. Om man tänker 

göra på det sättet att man vill skära ner på antalet utbildningstimmar så bör 

man också se till att lagstiftningen revideras något. Nu är Medis verksamhet 
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så bred. Den är väldigt, väldig bred och det ryms alltför mycket mellan väg-

garna där. Jag tror att vi som politiker måste ta ett tydligare ansvar för vad vi 

anser att ska vara en sådan typ av utbildning som ska erbjudas vid Medis. Det 

hoppas jag att landskapsregeringen under det kommande året också följer 

upp, så att man ger tydliga direktiv till kommunerna om hur man ser på hur 

medlen ska användas. 

Till sist, herr talman, vill jag bara nämna några korta ord angående hög-

skolan. Även här finns det skrivningar som går i rätt riktning. Man ska ha en 

översyn av skolan, man ska titta på utbildningsavtalet och man ska försöka få 

en större effektivitet. Här vill vi från vår sida vägkost att det är viktigt att titta 

på studieinriktningar. Att man faktiskt får studieinriktningar som ger det 

åländska samhället mesta möjliga. Vi kommer antagligen inte i framtiden att 

kunna ha kvar lika stor bredd som vi har i dagsläget. Man behöver faktiskt 

fundera på hur man ska prioritera här. Från vår sida är det så, med tanke på 

det jag sade inledningsvis om sjöfarten, så är det sjöfarten som ligger i första 

prioritet för oss. Vi tror att i sjöfarten har högskolan sin absoluta bas. Det är 

från den basen man måste bygga vidare. De andra bitarna ska man förutsätt-

ningslöst granska och se om vi är unika på något sätt att bedriva den här ut-

bildningen hos oss. Är det ett absolut behov att vi bedriver den här utbild-

ningen på hemmaplan? Eller är det så att de resurser i stället delvis kunde 

sparas in eller delvis sättas på det som vi tycker att ska vara grundlinjen d.v.s. 

sjöfarten i det här fallet. 

Jag hade också tänkt säga några ord om grundskolan men tiden medger 

inte det. Vi får ta den diskussionen vid ett annat tillfälle. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Tack för ett positivt anförande, som jag också kunde 

utläsa en hel del stöd ur för den utbildningspolitiken vi bedriver. Det 

känns skönt att veta att stöd finns. När det gäller det svenska antag-

ningssystemet som väntas införas från hösten, så är det ett nytt merit-

värderingssystem som går in för att premiera de som har läst rätt saker, 

för att undvika att man ska kunna manipulera och läsa sådant som är 

lätt att få höga vitsord i. Man ska i stället läsa sådant som ger mesta 

möjliga nytta för sina kommande studier. Jag uppfattar att man inte in-

för så hemskt mycket mer matematik, utan man premierar och betonar 

vikten av att bland annat studera matematik. Jag kan lugna ltl Johan 

Ehn med att det system man har, med A, B, C och D matematik i Sveri-

ge, uppfylls mycket väl med våra system, lång matematik och kort ma-

tematik. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vad gäller de nya intagningsreglerna som kommer till hös-

ten är jag inte heller så hemskt orolig. Den biten tror jag att vi kan klara 

av på ett vettigt sätt. Det är mera framtiden som jag ser ett visst bekym-

mer med. Om man tittar på läroplanen och de kursplaner som nu finns 

för den svenska nya gymnasieskolan så händer en hel del saker just vad 

gäller hur mycket matematik och naturvetenskap man läser. Enligt de 

uppgifter jag har lägger man betydligt större tyngdpunkt nu upp på de 
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ämnena än vad man har gjort tidigare. Man lägger en större tyngd på 

just de här områdena i de nationella programmen. Här måste vi bevaka 

att våra läroplaner också följer med, så att vi skaffar oss den här grund-

läggande kompetensen för att också kunna söka in. Det är där jag är 

mest orolig nu så att vi inte hamnar i det läget att vi läser för lite av nå-

gonting. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Den där problematiken tror jag kommer att tillmötesgås 

just genom reformeringen av gymnasieskolan, framförallt genom det pe-

riodiseringssystem som man planera att införa från 2010. Där det egent-

ligen i första hand gäller att se till att de studerande läser tillräckligt 

mycket av de olika delarna ifall man har tänkt söka till högskola. Jag 

tycker det är viktigt att det finns en valfrihet så att inte alla ska behöva 

läsa massor med teoretiska ämnen för att en del ska ha möjlighet att 

söka vidare. Det ska också finnas en möjlighet till en delexamen och 

kunna gå ut efter ett yrkesprov och komma tillbaka till systemet om det 

är så att man önskar läsa mera teori. 

När det gäller högskolan är det viktigt för att kunna hålla en god nivå 

att också koncentrera sig. Jag tycker också det är viktigt att man inte 

tänker så mycket på att begränsa att man tappar den kritiska massan. 

En högskola utan en kritisk massa kommer att tappa mycket i kvalité. 

Jag vill också bara beklaga att man upplever i från Medborgarinstitu-

tets håll att man har fått informationen sent. Men beslutet var fattat 

först på torsdagen och förhandlingar pågår in i det sista. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vad gäller utvecklingen av gymnasialstadiet och hur man 

lägger upp det här mellan det teoretiska och det praktiska så har jag helt 

samma åsikt som ministern. 

Vad gäller Medborgarinstitutet som vi kom in på här på slutet, det var 

inte bara Medborgareinstitutet som upplevde att man inte hade haft ti-

den, också på politisk nivå hade vi det bekymret att beskedet kom i ett 

mycket, mycket sent skede när man ska försöka anpassa budgeten. Jag 

ville lyfta fram det som ett problem. Det gäller för flera delar av budge-

ten. Eftersom jag nu rörde mig kring utbildningen så ville jag exemplifi-

era det här fenomenet. 

Vad gäller högskolan är vi också helt och hållet medvetna om att man 

behöver ha den kritiska massan. Om jag inte minns helt fel nu så finns 

det ett ganska stort studerandeunderlag, framförallt inom utbildningar-

na som inriktar sig på sjöfarten Det är ganska många sökande. Även fast 

man då gör begränsningar inom andra områden så kan man skapa den 

här kritiska massan genom att göra satsningar på vissa områden där 

man vill bli riktigt duktig.  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Som vanligt höll ltl Johan Ehn ett det är väldigt sakligt och 

framåtsyftande debattinlägg. Jag vill ge mitt stöd till de tankar han hade 

angående särskilt de förberedande programmen inom gymnasialstadiet, 

för att ge våra ungdomar möjlighet att komma in på fortsatt utbildning, 

särskilt i Sverige eftersom man håller på att omformulera det. Det är jät-

teviktigt att landskapsregeringen analyserar det så att vi inte halkar ef-

ter. Jag vill verkligen ge mitt stöd och hoppas att landskapsregeringen 

tar det till sig. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det var just det jag ville belysa med mitt anförande. Jag 

har heller inte de korrekta svaren på vad vi behöver göra. Jag har bara 

noterat, under arbetet i utskottet och i andra diskussioner med männi-

skor som är insatta i vad som händer runt omkring i utbildningsvärlden, 

att det händer saker på svenska sidan nu som vi behöver ge akt på. Jag 

ville för min del också lyfta just de här frågorna och visa på att det är 

viktigt att analysen sker. Att vi i så stor utsträckning som möjligt också 

är beredda att vidta de åtgärder som behövs för att vi även i framtiden 

ska ha möjligheten att söka så brett som möjligt, både till Sverige och till 

Finland när man har gått ut gymnasieskolan på Åland. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ja, man ska bereda den här möjligheten, men bilden visar att 

de flesta, över 80 procent, söker sig till Sverige. Väljer man då det så 

måste vi också göra det möjligt för våra ungdomar att göra det valet så 

lätt som möjligt. 

Vad beträffar sjöfartsutbildningen är det säkert så att det är många 

som söker till den utbildningen. Men det är tyvärr inte så många som 

kommer ut ur skolan färdigt utexaminerad. Det är där jag tror att vi har 

en stor uppgift framför oss, särskilt landskapsregeringens utbildnings-

avdelning, att se till att utbildningen faktiskt går hand i hand med bran-

schens behov. Därför har jag också lagt min motion angående just det 

ämnesområdet. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Repliken kan bli ganska kort. Vi har väldigt lika åsikter i de 

här två frågorna både vad gäller fortsatta studier i Sverige och att det 

finns saker att fundera omkring den utbildning vi bedriver inom sjö-

fartsklutstret blir så bra som möjligt. Min bedömning är att det framför-

allt är inom det området och då kanske inte bara att man koncentrerar 

sig till det som man direkt blir att tänka på d.v.s. utbildning till styrman, 

sjökapten, maskinist och maskinchef, utan att det finns ett kluster runt 

omkring det här så att man behöver se till att man kan dra nytta av. Där 

har vi på Åland en fördel gentemot andra. Det måste man bygga på. Det 

tycker jag att högskolan ska ha som sin huvudsakliga bas för verksamhe-

ten.  Jag uppfattar också att det var så när man gick in för högskolere-

formen här på Åland för ett antal år sedan. Det var grunden sedan 

plockade man också med andra utbildningar runt omkring som kan vara 

till nytta för det åländska samhället, som t.ex. utbildningen inom sjuk-

vården. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack herr talman! Nu blir det ett lys språng när vi byter ämne, som så många 

gånger under de här dagarna. 

Herr talman! "Arbetet med en ny trafikplan inleds under året i syfte att 

förbättra den strategiskt långsiktiga planeringen." Det är en mening på si-

dan 33 ur landskapsregeringens budgetförslag till lagtinget. Från skärgårdens 

vägnar är jag glad att den meningen finns med. Jag är helt tillfreds med det. 

Under debattens gång har det kommit fram att många i lagtinget är skeptiska 

och tveksamma till att anslaget om 900 000 euro för tunnelutredningen ska 

finnas med. Det blir ju lite som att byta fot. Men okej, vi får väl diskutera frå-

gan i finansutskottet. Då blir frågan, vad gör vi först, en helhetsplan för kort 

rutt eller fortsatt tunnelutredning? Det får vi väl diskutera, som sagt. Samti-

digt vill jag också betona att det nog är bra också att ha ett bra underlag när 

man arbetar vidare med trafikplanen så att man vet vart det bär. 

Om det visar sig att tunnelprojektet är orealistiskt då påverkar det den 

framtida trafikplanen som vi utarbetar och vilka alternativ som kan komma 

ifråga för avsnittet mellan Föglö och fasta Åland. 

Herr talman! Några ord om den planerade dragningen av tunneln. Avstån-

det mellan Bråttö och Lemland från strand till strand på kortaste platsen är 

cirka 3,5 kilometer. Där tunneln ska placeras är det, enligt planen, cirka 4 ki-

lometer. Om man jämför med att bygga ut till Degerby till Furuholm, som är 

ett alternativ som har diskuterats mycket, så är det fortfarande 5,5 kilometer 

till Svinö. Det fordras stora ingrepp för att ytterligare korta av den sträckan. 

Det här är anledningen till att Föglö kommun, för ett antal år sedan, föror-

dade alternativet att börja på den sträcka som nu är aktuell. Det var avståndet 

som låg bakom. 

Herr talman! Jag ser fram emot att vi i lagtinget får diskutera en ny trafik-

plan. Jag är beredd att diskutera alla tänkbara alternativ på dragningar och 

fartygstyper helt förutsättningslöst. Huvudsaken är att vi någon gång kom-

mer till ett beslut så att vi kommer framåt. Fortfarande, med hänvisning till 

det jag sade om kommunens ställning till hur man har funderat, avståndet ta-

lar mycket för att hålla till i den södra delen av Föglö fjärden. 

Det är många som talar sig varm för kortrutt, men när det kommer till kri-

tan, under alla år som kortrutten har varit på tal, är det inte riktigt någon som 

vill hålla i klubban och ta beslutet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är ju roligt att höra att ltl Sundblom, som verkligen 

har intressen att bevaka, att han nu också går med på att man tar bort de 

här pengarna på nästan 1 miljon för provborrningar för tunneln. Att 

man tar sitt förnuft till fånga och tittar över skärgårdstrafiken och gör en 

ny trafikplan. Det här med att ingen vill hålla i klubban är ju faktiskt 

majoritetens problem. Ni är ju 19 stycken! Om inte en kan klara av det 

så får ni väl alla hålla i klubban. Ansvaret finns hos regeringsparterna. 

Man behöver inte vara defaitistisk och kasta ut att det är något religiöst 

över det här. Det är nog bara att ta ansvaret. 
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Men en annan fråga, ltl Torsten Sundblom talade inte om privatise-

ringar av färjetrafiken. Hur ser du på detta? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Privatiseringen av färjetrafiken lämnade jag bort för jag 

ville inte prata om så rysligt mycket. Vi har en lång debatt redan förut 

och privatiseringen har vi redan pratat om många gånger. 

En av de första replikerna jag hörde, nu kommer inte ihåg om den 

kom från talarstolen eller nere ur bänken. Den repliken tyckte jag att ta-

lade tydligt och klart för hur det kan vara, det var ganska högljutt; allt är 

inte bara skärgård. Jag undrar egentligen var den repliken kom ifrån? 

Det skulle vara roligt att veta om någon känns vid den repliken? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det finns en berömd drottning, drottning Kristina, som var ganska en-

sam med gubbarna. Till slut sade hon till dem; tala ur skägget gubbar! 

Hon är förebild för många kvinnor i politiken. Nu är det nog dags Sund-

blom att tala ut ur skägget om skärgårdstrafiken. Är ltl Sundblom, som 

medlem i lagtinget, beredd att privatisera vissa färjelinjer som berör 

hans kollegor? Hur håller ltl Sundblom i klubban nu? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag står bakom regeringens budgetförslag. Kan vi då göra 

någonting som blir effektivt och bra då måste vi göra det. Så är det. Men 

jag fick inte fram varifrån repliken kom? Men det kom ifrån den stolen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Den 3 november 2005 lämnade landskapsregeringen ett 

meddelande till lagtinget om kortrutt för skärgårdstrafiken. Finansut-

skottet, under ledning av ltl Gun Carlson, jobbade mycket ingående och 

seriöst med det här meddelandet. Man höll på att jobba med det i hela 

sex månader, man var t.o.m. på en resa till Norge. De här diskuterades 

sedan då och man var, som jag kan förstå, här i salen överens om hur ett 

kortruttssystem för skärgården kan se ut. Det här systemet har man ju 

delvis börjat implementera på olika sätt. Därför tycker jag nu att det är 

synd att man pratar om en ny plan. Det är lite att undgå just det här med 

att våga ta beslut och fortsätta. Då gör man en ny plan. Det är tyvärr så. 

Det är ett sätt att fördröja och förhala när man inte vill ta beslut. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! En ny plan och en ny plan, jag utgår ifrån att det är den 

som finns som vi har till underlag. Man skulle ev. kunna modernisera 

något lite, jag tror inte det kan komma så rysligt stora grejer. De här nya 

båttyperna, som jag tror att kan vara ett alternativ, kommer. Det finns 

en grund att arbeta utifrån. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag minns att det var intressant när vi jobbade med den 

här planen och meddelandet så fick vi kontakt med många gamla lag-
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tingsledamöter som inte ens finns i livet mera. Jag kom underfund med 

då att det inte fanns så mycket olika alternativ egentligen. Tiden gör bl.a. 

att tunneln kom in och tekniken har kommit till mera. Annars är färj-

passen ganska lika som tidigare. Jag tror fortfarande att om det blir ett 

nytt meddelande så kommer det till 90 procent att se ut som det här. 

Därför är det synd, det är bättre att regeringen kompletterar med det 

som finns och fortsätter jobba och implementera planen. Det skulle 

gagna skärgården. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag tror inte det är någon större skillnad på de åsikter som 

ltl Karlsson och jag har i det här fallet. Jag sade att troligen är det den 

planen som finns som kommer att vara till grund långa vägar. Redan på 

50-talet fanns det färdigt på kartan att vi drar den södra delen av trafi-

ken till Hastersboda. Jag kommer ihåg, sedan jag var barn, var stav käp-

parna stod till och med. Jag hade även som sommarjobb, när jag gick i 

skolan ännu, att bära käpparna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag hör också till dem som tycker att det är synd om tun-

nelutredningen inte blir av. Även om många nu tydligen tycker att de 

här pengarna ska räcka till hemskt mycket, så tycker jag ändå det är lite 

kortsiktigt tänkt. Vi får aldrig bort tunneldiskussionen om vi inte gör ut-

redningen. Det kommer alltid att finnas experter för och emot. Vi får 

höra väldigt klara åsikter nu och i evighet. Dessutom tror jag inte alls att 

det är någon fiffig idé att göra någon reviderad kortrutts trafikplan före 

man har klart för sig om det går att bygga en tunnel eller inte. Kan du 

bygga en tunnel då måste trafikplanen se ut på ett visst sätt och kan man 

inte bygga tunneln så måste planen se ut på ett annat sätt. Det är absolut 

bortkastad tid att göra en trafikplan före man har tunnelutredningen 

klar. Det är min bestämda uppfattning. Jag hoppas att finansutskottet 

funderar noga på det här. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ja, ltl Gun Carlson, är det bara tunnelutredningen som det 

handlar om, då är jag med och slår ned klubban att vi genast gör den 

färdig. Det har jag ingenting att invända emot. Men jag ser på diskus-

sionen här i salen att om det blir en omröstning här så då blir det nog 

ingen utredning. Men kanske vi byter fot en gång och så byter vi fot igen 

och så är vi framme. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman, bästa åhörare! Näringsministern efterfrågade här på förmiddagen de 

olika gruppernas ståndpunkt vad beträffar golfen på Åland och om det ska bli 

någon utbyggnad av densamma. Jag skulle inte vilja att han ska leva i ovet-

skap om hur obunden samling ställer sig till det.  
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För innevarande år fick vi genom att landskapet inte ska betala hela den 

satsningen utan endast ett stöd på 30 procent. Det har nu ett enhälligt lagting 

gått in för. Om det är så att det kommer upp olika förslag så är det detta som 

gäller. 

Jag tänkte ge lite input i förslaget som kanske är mest omdebatterat, pla-

ceringen på Stornäset i Sund. Det har vi ingenting emot. Vi har inte något 

emot var golfbanorna överhuvudtaget placeras. Det är stödformen som vi är 

mest ute efter, att det ska vara 30 procent och ingenting mera. 

Vad beträffar placeringen i Sund tycker jag det är väldigt viktigt att man för 

en dialog med Kastelholms byalag. Att man tar vara på deras synpunkter och 

invändningar. Man ska ta det i beaktande och försöka gå till mötes. Jag tror 

inte att det är helt omöjligt. 

Från vår grupp har vi tänkt att vi ska besöka området och också träffa de 

människor som har uttalat sig i den här frågan för att informera oss både på 

plats och angående projektet. 

Sent en kväll den här veckan, efter att budgetdebatten hade inletts, fick jag 

ett samtal av vår familjs gamla faster, framåtblickande 92-åriga Borghild. 

Hon berättade att hon hade deltagit i ett informationsmöte där ltl Eliasson på 

ett föredömligt sätt hade informerat om projekt och placeringen av golfba-

nan. Hon sade att det är väldigt många Sundsbor som är för det här. Den bild 

som man kanske har sett i media är kanske lite felaktig att man är emot det. 

Däremot ser man en möjlighet att man får både alldeles nya arbetsplatser och 

att det gagnar de redan etablerade turistföretagen. Det var nu lite i korthet 

vår ståndpunkt i den här frågan. Vi ser fram emot nästa steg, eller om det 

kommer uppseglande något annat projekt före det så är det naturligtvis det 

som också kommer först ut ur röret. 

Sedan vill jag övergå till två av de motioner som jag är första underteckna-

re av. Den första motionen är den parlamentariska gruppen för alkohol- och 

narkotikafrågor, kompletteringen av motiveringen. Det är finansmotion nr 64 

jag pratar om. Här skulle vi vilja se att det blir lite mera fart under galoscher-

na vad beträffar det här arbetet. Det har lite gått i stå. 

År 2007 efter valet efterhörde man gruppernas förslag till en ledamot i den 

parlamentariska gruppen. Jag tror att obunden samling var först ut, därför 

att vi har en väldigt initierad och intresserad person i Carita Nylund som vill 

delta i det här arbetet. Tyvärr blev den här gruppen tillsatt mer än ett år efter 

det, alltså i år i januari. Efter det har den här gruppen haft 10-11 möte men 

tyvärr har det inte kommit någonting särskilt konstruktivt ut ifrån det arbe-

tet.  

Vi hörde också ltl Åke Mattsson, som håller i det liberala ordförandeskapet 

för den här gruppen, att han också upplevde det som ett dilemma att man 

inte har kommit längre. Det kan också vara orsaken till att han nu har tagit 

time out från sin egen politiska grupp. Det skulle vara viktigt att man får ett 

tydligt uppdrag. Vad är förväntningarna på den här gruppen? Vad ska vi syss-

la med under den här mandatperioden? Inte ska gruppen bara följa upp det 

alkohol- och narkotiska politiska programmet. Vad har man för medel att 

handskas med? Vad finns det för budgetmedel? Vad finns det för tjänstemän 

att få till sitt förfogande för det arbetet som man ser att behöver göras? Abso-

lut största arbetet för gruppen är ju att man blickar framåt. Hur ska vi ha det 

framledes?  
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Det här är en väldigt, väldigt viktigt motion. Jag vet att de flesta grupper 

har engagerat sig i den här frågan. Men tyvärr så ser vi att det finns ett ökan-

de behov för det här arbetet och att någon tar tag i de här frågorna. Vi ser att 

problematiken går längre ner i åldrarna. Idag är det inte ovanligt att det finns 

langare som inte ens är myndiga som försöker kränga ut sina produkter bland 

högstadieeleverna. Kanske till och med de som sitter på hyllan idag har blivit 

erbjudna sådant. Det här är ett angeläget ärende och jag hoppas verkligen att 

landskapsregeringen ser till att det blir mera fart på det här och att man får 

budgetmedel, resurser och att man formulerar ett uppdrag.  

Det fanns ett förslag tidigare här i salen att gruppledarna i lagtinget skulle 

vara med och formulera för att det skulle finnas legitimitet bland alla grupper 

för det här arbetet. 

Minister Sjögren sade igår att vi hade fått en förfrågan. Ingen, i vår grupp 

åtminstone, känner till att vi skulle ha fått en förfrågan. Det var också andra 

grupper som inte kände till att man skulle ha fått den förfrågan. Det är i så 

fall är angeläget att förfrågan kommer på nytt och att gruppledarna träffas 

och formulerar det. För på det här sättet, som den här gruppen jobbar nu, så 

kan vi inte ha det. 

Den andra motionen som jag är första undertecknare av är finansmotion 

nr 26. Då gör vi ett litet hopp för det är fråga om helikopter för patienttrans-

porter. Den här verksamheten kommer år 2010 att upphandlas på nytt. Där-

för har vi sett oss tvungna att redan i det här skedet, det kanske t.o.m. är lite 

väl sent, att man initierar när det upphandlas att man ska titta på olika alter-

nativ. Att man inte bara per automatik tar det konceptet och upplägget som 

man har för dagen utan att man faktiskt tittar på olika alternativ. 

Under en stor del av hösten, hela den här veckan har inte vår egen helikop-

ter gått. Eftersom jag väntar hem en anhörig från Uppsala, som inte kan 

transporteras på annat sätt än helikopter, så vet jag det av personlig erfaren-

het. Helikoptern är väldigt väderberoende. På det här sättet kanske vi kom-

mer att behöva ta ett dyrare alternativ. Uppsala helikoptern kostar, utöver det 

som vi redan har betalat genom avtalet till Skärgårdshavets helikoptertjänst, 

drygt 2000 euro per timme för användning. Man behöver titta på om det 

finns närliggande baser som kan utnyttja vid sjuktransporter, mellan sjukhus 

och mellan skärgården och Mariehamn. 

Obunden samling har också en annan motion som jag hoppas att ltl Karl-

ström närmare kommer att presentera. Det är hans idé om en form av "jumbo 

transport", som han har kallat det. En specialinredd transport som man kan 

åka med färja så att patienten som transporteras ska kunna känna sig trygg 

också i den situationen, vilket många idag inte gör. Kanske inte heller sjukhu-

set i Uppsala tillåter att man transporteras med färja idag därför måste vi an-

lita ett mycket dyrare arrangemang. 

Jag vet att det här har varit och är ett ganska känsligt område. Det finns 

mycket runt det här ärendet som gör att det har varit lite svårt att hantera. 

Jag hoppas att man ska titta på det här ärendet förutsättningslöst. Att man 

faktiskt ska se på helheten vad beträffar patienternas säkerhet men också på 

ekonomin i den här frågan. 

En ytterligare ingrediens för den här verksamheten är indragandet av sjö-

bevakningsstationer runt om på Åland. Sjöbevakningen har varit en viktig 

transportör för sjuka patienter mellan skärgårdskommunerna och Marie-
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hamn men i dag kan vi inte heller förlita oss på tillgängligheten av den typen 

av transport. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! För det första vill jag kort säga att vi i centern och jag 

stöder allt som gäller att minska problemen med narkotika, alkohol och 

tobaksrökning hos ungdomen speciellt. 

Det var trevligt att få höra från vtm Gun-Mari Lindholm att Borghild 

Lindholm var med på det möte, vilket hon var. Det var på fars dag och vi 

satt två timmar. Det är roligt att det finns även lite äldre människor som 

är så intresserade av samhällsutvecklingen. Det var ett möte som hade 

initierats av byalaget. De fick information om de visioner som vi i cen-

tern presenterade för det här området. Det var ett bra möte och vi fick ta 

del av den kritik de hade. Där resulterade sedan i att… Jag återkommer.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det skulle vara väldigt intressant att höra vilka konkreta åtgär-

der som centergruppen har initierat till den här gruppen, som arbetar 

med alkohol- och narkotikapolitiska programmet, för att bära den här 

frågan vidare? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Vår gruppordförande kommer i sin replik att berätta om det. Jag fortsät-

ta där jag var det vill säga i Kastelholm. I fredags var jag ut och gick i 

Stornäset med tre personer från byalaget. Vi tittade på det område som 

är aktuellt. Vi tittade också mycket noggrant på det västra området. Som 

jag ser det är det området det bästa området att få en golfbana på. Det 

finns kulturella intressen, det finns naturintressen och det finns massor 

av olika intressen. Jag tror att de här intressena går att kombinera. Jag 

lovade att informera min egen grupp om vad som har försiggåtts på mö-

tena och vandringarna, vilket jag har gjort. Jag har också informerat 

Ålands golfklubb om det. Jag tror att de här personerna ska känna en 

trygghet i att de kommer att få vara med i den fortsatta processen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag hade hoppats att hela centergruppen var väl medvetna om 

det politiska uppdraget som man har givit till den parlamentariska 

gruppen för alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Den här frå-

gan har varit, märkväl, väldigt angelägen för centergruppen tidigare. Jag 

väntar på nästa replik. 

Jag uppskattar verkligen att man beaktar byalagets intressen i det här 

och att man går till mötes så långt som möjligt med de frågeställningar 

som man har från byalagets sida. Jag har också fått de signaler att det 

säkert går att göra båda sidorna någorlunda nöjda. Med vi ska också 

göra en liknande vandring och ta del av de här planerna och byalagets 

åsikter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

380 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Jag kan stöda Borghild i det här när det gäller golfba-

na i Sund. Jag tror att hon har ganska bra känsla för vad folk tycker och 

hon umgås med en ganska stor krets. Det som jag också känner för så 

tror jag att är ganska mycket för en golfbana i Sund, jag tror att Sunds-

borna gärna vill ha det så. Det tror jag, men jag kan ha fel. De jag har 

träffar diskuterar i de här banorna. Att varför inte placera en golfbana i 

Sund? Men då är det, precis som ltl Eliasson sade, att alla de här intres-

sena också ska försöka sammanjämkas. Vi ska inte glömma dem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var flera viktiga saker som vtm Gun-Mari Lindholm 

tog upp. Jag tänker främst på drogproblematiken. Jag noterade i högta-

larna att du sade att Cita Nylund, er representant i den parlamentariska 

gruppen, var lite missnöjd med att det inte hade gått framåt som det 

borde göra. Vi har Kurt Eriksson från Ålands framtids sida och jag har 

fått lite samma signaler. Detta gör mig bekymrad. Jag vill också säga, 

om det som nämndes här att obundna inte har fått kallelse, att jag inte 

heller har fått kallelse. Jag har tittat i datorerna och pappren och jag kan 

inte heller hitta någon kallelse. Om det är något missförstånd eller hur 

det är vågar jag inte säga, men där står vi på samma ruta. Därför tycker 

jag förslaget, som vtm Gun-Mari Lindholm lade att man skulle ha ett 

gruppledarmöte för att stämma av lite var vi står när det gäller kampen 

mot droger, är ett bra förslag som jag vill stöda. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är helt riktigt. Det här är viktiga arbetet får inte stoppas 

upp av administrativa missar som har gjorts. Det här måste löpa vidare. 

Jag hade den uppfattningen tidigare att vi alla ansåg att man kunde 

formulera ett uppdrag där alla var, ungefärligt i alla fall, lika nöjda med 

uppdraget. Så att den här gruppen verkligen har ett mandat att jobba 

för. Att man inte i gruppen behöver sitta med olika uppfattningar om 

vart man är på väg. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi får vara lite försiktiga nu i replikskiftet. Jag hade förmånen att få träf-

fa ungdomarna som sitter på läktaren under lunchen. De ställde mycket 

bra frågor och de ställde också frågan om vad vi tänker göra åt den här 

biten. Jag tycker det är bra att frågorna ställs från det hållet. Därför är 

det ännu viktigare att vi möter upp. Jag vill inte gå in på de signaler jag 

har fått ifrån vår representant. Men jag tror att jag vågar säga att både 

obundnas och Ålands framtids representant i den parlamentariska 

gruppen, av olika orsaker, är lite extra engagerade i den här frågan. Om 

de båda är missnöjda så är det inte riktigt bra. Kanske jag på något sätt 

kan få möjligheten att hjälpa till att vi skulle få till stånd en gruppledar-

träff? 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Den största gruppen i lagtinget kan ta ansvaret på sig att man 

kallar samman gruppledarna. Nu är inte den gruppledaren inne men det 

finns flera representanter från det största partiet liberalerna. Det kan vi 

lova de ungdomar som också är här och åhörarna att vi kan göra. Så att 

det här arbetet är i full gång, får vi hoppas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det arbetet som den här parlamentariska gruppen gör, jag 

är med där jag är också gruppledare för centern, det arbetet är i gång, ja. 

Det är också sant, jag hörde ltl Åke Mattsson som sade att uppdraget 

kanske var lite otydligt och kanske tydligt. Uppdraget gällde, såsom 

landskapsregeringens beslut var, att följa upp det gällande alkohol- och 

narkotikapolitiska programmet. Där man också i programmet redan 

hävdade att det skulle bli en parlamentarisk grupp som skulle se över 

hur den operativa gruppen arbetar. Vi har haft många diskussioner och 

många möten, som vi hörde. Vi har kommit till två konkreta förslag. Det 

ena är att utvidga föräldrastödet och det andra är drogtester i skolorna. 

Centern har föreslagit drogtest i skolorna. Center är absolut för det här 

och drogtester i skolorna tycker vi är väldigt viktigt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att just den här parlamenta-

riska gruppen, där alla grupper i lagtinget har utsett människor som är 

intresserade av att lösa den här problematiken och som många har egna 

erfarenheter väldigt. Människor som har kännedom om de här frågorna 

och problematiken man diskuterar gruppen. Man kan säga att det fak-

tiskt är experter på det här området. Man ska inte låta den kunskapen 

och kännedomen gå förlorad. Man ska ta den till sig och ta deras kun-

skap i beaktande. Det tycker jag är viktigt. Vi 30 här kanske inte till-

sammans ens hade kännedomen om problematiken som kanske en eller 

två i den här gruppen har. Låt dem jobba, låt dem få medel, låt dem få 

pengar, tjänstemän och låt dem löpa linan ut och göra det om brinner 

och vill arbeta för. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Talman! De kan säkert väldigt mycket men jag har inte hört dem lagt ett 

enda konkret förslag under de här 12 mötena, varav jag har varit borta 

från ett möte. Det som är viktigt och som gruppledarna i lagtinget och 

alla lagtingsledamöter skulle ha nytta av är en undersökning som heter 

”Hälsa i skolan”. Undersökningen finns på landskapsregeringen och den 

ligger också på nätet. I den undersökningen visas hur situationen är på 

Åland. Den är väldigt intressant och jag hoppas att man tittar på den. 

Jag tänkte säga några ord om ambulanshelikopterverksamheten. Jag 

tycker att det är viktigt, nu in för nästa upphandling, att man tänker ige-

nom det här noga vad man ska har helikoptern till. Ska den bara vara, 
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det som är det viktigaste, en ambulans från skärgården in till ÅHS? Då 

är det bra som vi har det. Ska vi ha en färdigt inredd akutambulansheli-

kopter då är det en helt annan sak, då kommer inte den att kunna betjä-

na skärgården heller tillräckligt bra. Jag hinner inte säga mera nu. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vad beträffar helikopterflygningarna från skärgården in till 

Mariehamn så är transporten idag ännu viktigare i vilken form det nu än 

är eftersom också hälsovårdberedskapen i skärgården går ner i antal 

timmar. Jag tror att det är viktigt att människor känner att det kan ringa 

112, precis som jag från Lemland kan ringa efter en ambulans. Också 

människor ute i skärgården ska kunna ringa efter ambulans transport in 

till Mariehamn när man behöver det. Man ska veta att den kommer och 

att den hittar framförallt. 

När det gäller drogsituationen kan man inte så mycket hänvisa till hur 

situationen har sett ut. Situationen ändras hela tiden. Vi måste leva i 

nuet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman!  Det blir lite tvära kast i debatten. Jag skulle vilja gå in lite på 

besöksnäringen. Då vill jag börja med att citera första raden i sista stycket 

under den rubriken. ”Landskapsregeringen bedömer att det finns en poten-

tial att utveckla och framförallt förädla besöksmålet Åland”. I samband med 

det har jag då en hjärtefråga som jag nu vill nu återkomma i debatten med 

och den gäller ”utvecklandet av Bomarsund” som mot bakgrund av det all-

männa konjunkturläget inte kommer att påbörjas under 2010, vilket jag ock-

så har förståelse för och accepterar eftersom det tidigare har beslutats i lag-

tinget att det Ålands Sjöfartsmuseum som är i röret.  

Herr talman! Jag vill ändå här i debatten belysa hur viktig vi i Sund anser 

att den här frågan är. Vi anser att det är en stor fråga även för hela Åland. Jag 

vill med några siffror påvisa de besök som nu har registrerades under 2008 

till Kastelholms Slott. Besökare till slottet är 33 100 och nästan 13 000 till 

fängelsemuseét Vita Björn. Man kan väl inte riktigt slå ihop de här siffrorna 

och tycka att det ska bli över 40 000 för det kan vara samma besökare som 

besöker båda ställen. Eftersom majoriteten av turisterna som besöker Kastel-

holm även besöker Bomarsund kan vi utgå ifrån att vi under samma tid högst 

sannolikt gått miste om nämnda antal betalande besökare i Bomarsund, helt 

enkelt därför att vi inte har något att besöksställe att erbjuda. 

Med en modern anläggning som kan ta emot gäster skulle besöksantalet 

garanterat stiga ytterligare. 

Herr talman! Jag vill med det här uppmärksamma alla lagtingsledamöter på 

hur viktigt detta projekt är för Sund och för utvecklande av turismen på 

Åland. 

Det har arbetats för ett besökscenter under närmare 20 års tid. Betydande 

belopp har lagts ner på undersökningar, kommittéarbeten och konsult-
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arvoden. Gång på gång har detta projekt fått stå tillbaka och nedprioriterats 

till förmån för annat. 

Det kan konstateras att det finns stora möjligheter att göra Bomarsund-

sområdet till ett av Ålands viktigaste besöksmål genom välplanerade och 

långsiktiga åtgärder.  

Bomarsundområdets historia och betydelse för Ålands demilitarisering bör 

lyftas fram tillsammans med åtgärder så att Bomarsund med omnejd blir ett 

attraktivt besöksmål. 

Projektet har en bred folklig förankring, privata företagare visar intresse 

att driva verksameter i anslutning till centret och Sunds kommun fullmäktige 

har lovat ta på sig besökscentrets framtida driftskostnader. Nu är det snart 

dags mina vänner. 

Talmannen 

Ingen replik är begärd.  

Ltl Jan Salmén  

Herr talman! Det är en massa åhörare här, hoppas de förstår vad vi pratar om 

när vi byter ämne stup i kvarten.  

Jag tänkte prata lite om jordbrukets roll här på Åland. Den här debatten 

som vi kallar vulgärdebatt eller kampanjen mot jordbruket tänkte jag ta upp. 

Jag tycker själv att debatten har blivit lite snedvriden. Det är en massa skri-

benter som skriver insändare och mess. Det skriver nedlåtande mot i synner-

het jordbrukarna. Man har till och med börjat höra lite tongångar här i lag-

tinget, det tycker jag är bedrövligt. Att man prata om lyx semestrar, det var 

häromdagen, jag tycker faktiskt att det inte hör hemma här i debatten riktigt. 

Man kan nästan kalla det hets mot en yrkesgrupp och deras anhöriga som 

förs idag på Åland. Jag har inte sett något motstycke i pressen i våra grannre-

gioner, att man skulle måla fram jordbrukarna som parasiter. 

I grannregionerna har statusen och förståelsen för jordbruket och lands-

bygdsnäringarna höjts. Man försöker stimulera till en vettig utveckling. 

Ltl Karlström tog upp att centern också var med och drog på debatten, det 

har jag lite svårt att förstå. Nu är inte ltl Karlström här. Jag skulle fråga ho-

nom om hur det går för Bengt i tv programmet ”Bonde söker fru”? Jag tänkte 

ifall Karlström hade kontakter där så att han skulle få reda på det. Vi får väl 

vänta på svaret. 

Jag har stor förståelse för att många jordbrukare känner sig utpekade som 

både snyltare och bidragstagare. Det gör ett hårt arbete i sin yrkesgrupp och 

har egentligen inte tid att driva en debatt och försvara sig många gånger när 

de blivit oförskyllt påhoppade. Jag tycker att de behöver den respekt de för-

tjänar. Det är inte deras fel att vi har ett sådant invecklade oändliga EU direk-

tiv med en massa byråkrati som man ska hålla reda på. Det ska följas upp och 

det styr hela deras verksamhet ekonomiskt. Det är så mycket regelverk som 

ska följas. 

Ledamöter i lagtinget och regeringen har ett jättestort ansvar för hur hela 

Åland ska se ut i framtiden, för att vi ska kunna säkra den näring som många 

lever av ute i bygden. 

Herr talman! Jag ska gå över till avbytarservicen som har diskuterats lite 

här. Jag måste prata några ord om det ändå. Jag läste i budgeten om det som 

jag inte riktigt förstod, jag tänkte jag skulle ta upp det.  
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Om man går tillbaka till tiden före vi gick in i EU, det var då som avbytar-

servicen kom till. Det var på den tiden när staten och Åland också var med 

och förhandlade med jordbruksorganisationerna. Man hade prisförhandling-

ar om vad priserna fick vara på varor som säd, mjölk och kött. När förhand-

lingarna körde fast kom man på den idén att man skulle införa semesterdagar 

istället, för att få höja priserna så att inte konsumenterna skulle få dyra pro-

dukter, då fick man ofta en dag till som kompensation. På det viset har det 

här systemet kommit till. Man har i tiotals år hållit på att bygga systemet det 

före vi kom in i EU. Det var en social reform. Den tiden minns jag när mina 

farföräldrar undrade om de måste ta semester, de var 80 år och hade aldrig 

hört talats om att ha semester. De förstod inte att man skulle vara ledig när 

man hade djur, man skulle ju vara hemma och jobba.  

Men dagens ungdomar, de som ska ta över och fortsätta, de är inne på ett 

helt annat system. De är vana att man ska ha ledigt, man ska ha semester. Det 

är inte så lätt att få det att fungera om man skrotar ner det här systemet som 

vi nu har. Stora djurgårdare, som vi har nu, har det både stressigt och hårt. 

Jag unnar verkligen dem det här lediga dagarna som de har fått ut.  

Nu kom det ett förslag här i budgeten att man ska ta betalt för att ha se-

mester. Det är ju inte så många som betalar för att få ta ut en semesterdag 

men vi gick i princip med på det i organisationen för att vi visste att det var 

dåliga tider. Det resulterar också i att djurägarna kommer att fordra mera av 

avbytarna och ställa större krav. Betalar man för något så kommer man att 

förvänta sig bättre service. Det är inte hur enkelt som helst att lösa det här 

problemet. 

Kostnaden som är för avbytarna har här sagts att den ska betalas av an-

vändaren. Vi vet att det inte går att höja priserna och få ut pengarna. Jag vet 

inte varifrån man ska ta de här stöden ifrån. Man kan inte ta ut det här på ett 

högre produktpris. Köttpriset går inte att höja, det är så lågt så det räcker inte 

till någon semesteravbytare. Det är nog inte så lätt att ändra det här systemet. 

Jag förespråkar nog en fortsättning. Om man sedan privatiserar det, genom 

att jordbrukarna själva kanske tar hand om vissa delar av det här och sköter 

det själva och anställer egna avbytare som de sedan får något stöd för, det kan 

vara möjligt. 

Hela systemet med semesteravbytare är godkänt av EU när vi gick in i EU. 

Vi är medräknade i ekonomin för att få jordbruket att snurra, i synnerhet för 

mjölkbönder. Det är inte så stora pengar men det är ju mycket lättare att få 

avbytare. Det finns inte så många åtgärder som vi kan stöda kött- och betes-

näringen med om vi vill ha öppna landskap och betande djur. Annars måste 

vi börja anställa naturvårdare på miljöbyrån, en massa folk som ska gå ute 

och röja. Det blir inte samma sak. Det blir mycket dyrt. Nej, mulen är nog den 

bästa naturvårdaren. Jag ser nog gärna att vi fortsätter att stöda det här. Om 

vi ska ha ett turistiskt landskap bör vi nog ha betande djur som håller naturen 

öppen.  

Då kommer jag egentligen till den här avbytarservicen. Det var moment 

47.15.23 i budgeten på sidan 189. Nu ser jag att ordförande för finansutskot-

tet har gått. Jag får nog be att han tittar på den här saken. När man läser så 

får man inte de här semesterdagarna och penningsummorna som är anslagna 

att gå ihop. Det har dragits ner väldigt mycket. Ska man följa lagen om land-

skapets åligganden så bör man titta på att det här det stämmer. Jag får be att 

finansutskottet tittar på det. Det kan inte vara rätt att man underbudgeterar 
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det här momentet. Sedan blir det bekymmer i höst när pengarna har tagit slut 

för avbrytarna ska ha löner och fortsätta året ut, får vi hoppas. 

Herr talman! Jag har några korta ord om naturbruksskolan. Angående 

sammanslagningen med yrkesutbildningen så stöder jag det som har sagts 

här. Det borde samordnas med yrkesskolan eller någon annan som tar hand 

om kompetenshöjningen och sköter kurser och andra saker som automatiskt 

kommer med EU. Vi blir ålagda att det ska vara miljöförbättringar jordbruket 

och på landsbygden. Då fordras det ofta kursverksamhet och kompetenshöj-

ningar. Jag hoppas att det blir någon lösning på hur vi i framtiden ska kunna 

säkerställa den utbildningen. 

Kort lite om Jomala Gård som det har investerats i och där det finns fina 

skolbyggnader och andra byggnader som kan användas. Jag ser fram emot att 

man kommer att ha annan skolverksamhet. Vi vet att i Mariehamn är det 

ganska fullt på alla skoltomter så varför inte utnyttja det och flytta ut praktis-

ka verksamheter. Sådana skolor som har med maskiner och byggnads verk-

samhet att göra kan gärna flyttas så behöver man inte bygga nytt, utan vi ut-

nyttja det vi har. 

Talmannen 

10 min. 

Herr talman! Jag ska ta kort lite om investeringsstödet som är verkligt lågt 

nu men jag förutsätter att regeringen håller koll på hur stort behovet är och 

ser till att det finns medel om det kommer mycket nya stora projekt. Att inte 

projekten blir liggande och kanske självdör innan de kommer igång. Invester-

ingsstöden har en stor betydelse för inte bara jordbruket utan också för byg-

gare, elektriker och andra servicefirmor som verkar ut till landsbygden. Jag 

hoppas att det inte blir tomt på kontot innan hösten. 

Här talman! Jag har inte kollat på klockan men det tycks inte vara så noga 

med tiden mera.  

Talmannen 

Det är 11 minuter just nu. 

Jag hade tänkt prata lite om ÅHS, men de pratade man om igår. Jag har bara 

en kommentar till Roger Jansson i stället. Han hade kommentarer om mu-

stascher, att det var roligare med det. Det kan hända. Jag tog bort min mus-

tasch på 70-talet och visst var det mycket roligare före det. Det håller jag med 

om. I morse konstaterade jag också, när jag får in till stan, att vädret var ju 

mycket bättre då än nu.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag hade också mustasch i början på 70-talet. Det gladde 

egentligen inte mig alls, men däremot alla mina vänner. De hade jättero-

ligt. Dit åkte den. 

Salmén är bekymrad för semestern för en del utav lantbrukarna och 

förstår inte varför man ska betala för att ha semester. Jag känner också 

till den här bakgrunden. Jag har sagt att man successivt bör avveckla det 

här systemet. Det är en reminiscens från den tiden när staten och lant-

bruksorganisationer förhandlade om lantbrukarnas inkomster. Vilken 

annan egen företagare betalar inte för att kunna ha semester? Ja, alla 

andra företagare betalar ju genom att man måste ha avbytare eller vad 
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man vill kalla det. Det är bara samhällsanställda och andra anställda 

som har betald semester. Vem är arbetsgivare åt lantbrukarna? 

Ltl Jan Salmén, replik 

Det var en bra fråga. Den frågan har jag ställt mig själv många gånger. 

Vem är det riktigt som betalar min lön? Jag var själv mycket tveksam att 

gå in i EU och deras system. Inte blev det lättare. Finland hade ju värl-

dens mest invecklade jordbruksparagrafer. Man trodde ju att det kanske 

skulle bli lättare men det blev ju hundra gånger värre. Så det har jag 

svårt att säga. Men det är ju en av de få saker vi har kvar att reglera. Man 

kan inte riktigt jämföra. Det är inte jordbrukare utan djurägare som har 

rätt till det här. Det är stor skillnad på djurägare och t.ex. betodlare eller 

grönsaksodlare. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan hålla med om att byråkratin har ökat för jordbru-

karna i och med i EU inträdet. Men vad hade alternativet varit? Var 

hade man stått marknadsmässigt idag om man inte hade gått in i EU när 

omgivningen gjorde det. Var hade det åländska jordbruket då stått? Na-

turligtvis i en väldigt beroende ställning till samhällskassan, till land-

skapets kassa. Man hade då behövt skapa specialsystem med en kanske 

mycket större andel jordbruksstöd än vad vi har idag i vår budget. Det 

hade varit det troliga resultatet och en stor utslagning av jordbrukare 

dessutom. 

Jag fick inte något svar på frågan om vilka andra företagare som får 

betalt av samhället för att hålla semester? 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det går inte med systemet, när man har det här med jord-

bruket, så kan man inte ta ut det t.ex. på mjölk och kött. Har jag en 

byggfirma så har jag en sådan betalning så att jag får ihop till min se-

mester. Är jag löntagare också så tjänar man in sin semester. Det var det 

som inräknades för att få det att gå ihop för jordbruket. Det var att man 

skulle ha semestern, den var inräknad som en del av det som blev över. 

Tar man bort det så blir det inte mycket kvar. Om vi tänker på året som 

har varit nu, så vet jag inte när det har varit ett så dåligt år för jordbru-

ket. Jag för min del är inte beredd att ta bort det för en grupp som har så 

dåligt. Mjölk- och köttbönder har inte någon häv ersättning för sitt arbe-

te nu. Jag ser gärna att stödet blir kvar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Åtminstone är det så får socialdemokraterna att vi 

inte har sagt att det här systemet ska tas bort. Det är inte det som frågan 

handlar om. Frågan är vem som ska betala fiolerna? Den här framställ-

ningen, som vi fick för en tid sedan, så blev det klart att tidigare har års-

ledigheten varit helt skattefinansierad. Nu skulle djurägarna betala en 

del själva. Det tycker jag ändå verkar rimligt. Det är klart att den här 

diskussionen nog kan fortgå ännu. Visst är det ett system som är ganska 

ovanligt. 
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Men att ltl Salmén inte känner till varför man har dragit ner på ansla-

get, det förvånar mig. Har inte centern fått information om tankarna 

bakom nedskärningen? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det vet jag inte. Man kan inte utläsa ur budgeten att det 

skulle fungera. Det står ju faktiskt att det blir det som det blir. Jag tycker 

inte om sådant i budgeten. Jag vill att man ska budgetera medel som 

räcker till. Vad det än gäller så brukar man vilja ha att det räcker täcker 

de kostnader man vet om att man har. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Den principen tycker jag att är väldigt bra. Det borde 

regeringen ha följt på flera anslag, inte bara på det här, eftersom man 

inte planerar t.ex. att förändra högskolans verksamhet. Det är ju inte 

fråga om strukturförändringar utan det är ju rena rama nedskärningar. 

Däremot sägs det, trots allt, här i motiveringen att landskapsregeringen 

vill komma med en ny framställning, som minskar förmånerna och sär-

skiljer på mjölk- och köttproducenter. Då förstår jag att man vill ytterli-

gare komma med försämringar i avbytarservicen. Det är väl nog kanske 

där som ltl Salmén ska satsa sitt krut och inte på socialdemokraterna. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Jag behöver inte satsa något krut på socialdemokraterna. Jag tycks ha 

lite svårt att förstå det där.  Semester är ju en social angelägenhet som vi 

måste försöka sköta. I synnerhet avbytarsystemet som jag kommer att 

verka för att inte rättigheterna ska minskas allt för mycket. Nu är det ju 

till och med inte någon skillnad på mjölk- och köttbönder, beroende på 

hur mycket djur man har. Det här systemet är ganska invecklat. Det är 

inte så många som är för jordbruket har jag märkt här förut. Vi ska hop-

pas att det är några till, förutom centern, som är för att vi bibehåller 

jordbruk och ett öppet landskap. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Först en hälsning till vtm Gun-Mari Lindholm som ställde en 

fråga eller ett angrepp igår. Jag var inte inne i salen då. Det frågades som 

ekologisk odling. Visst, jag odlar ekologiskt spannmål. Det var det om detta. 

Herr talman! Jag tänker prata lite om Guttorp. Fisketurismen har blivit en 

allt större och viktigare verksamhet på Åland. Den bidrar till förlängningen av 

turistsäsongen. Fiskodlingsanstalten i Guttorp har en central- och stärkande 

roll. Guttorp upprätthåller det lokala fiskebeståndet. Där kläcks det och föds 

upp yngel av lax, havsöring, sik och gädda som sedan planteras ut. Det är vik-

tigt för våra vatten att man har så mycket naturligt lekande fisk som möjligt, 

som livnär sig på den näring som finns i våra näringsrika vatten. Med andra 

ord är utsättning av fisk även en miljöförbättrande åtgärd. 
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Herr talman! Enligt budgeten ska Guttorp, efter en övergångsperiod, vara 

självfinansierad och produktionen av fiskyngel ska ske i privat regi. Det här 

betyder att Guttorp på sikt kommer att säljas, om jag förstår saken rätt. Man 

bör då komma ihåg att man satsade lite över 1 miljon euro på fiskodlingen, 

när man byggde en recirkulationsanläggning år 2004. 

Talman! Med tanke på förbättrad miljö och turistfiskets betydelse förutsät-

ter jag att landskapsregeringen gör en noggrann bedömning innan man be-

slutar om någon försäljning av fiskodlingsanstalten i Guttorp. 

Herr talman! Sedan till en annan fråga. Som tidigare har framgått av de-

batten är jag inte riktigt nöjd med budgetförslagets allmänna motiveringar i 

fråga om jordbrukspolitiken. Den andas inte den framtidstro som jag vill att 

näringen ska känna. Med anledning av detta vill jag att finansutskottet skulle 

pröva om följande text kunde införas i den allmänna motiveringen gällande 

jordbruket: ” Landskapsregeringen kommer att långsiktigt verka för att det 

åländska jordbrukets verksamhetsförutsättningar tryggas. Landskapsre-

geringen kommer att tillse att näringens ekonomiska villkor följer motsva-

rande villkor som gäller på hela B-området”, Det vill säga den stödregion 

som Åland tillhör. ”För att säkerställa att de ekonomiska villkoren inte blir 

sämre på Åland än för motsvarande producenter i övriga delar av landet”.  

Detta är en prioriterad åtgärd eftersom det åländska jordbruket redan idag 

har större kostnader i form av bland annat transportkostnader mm. Därför är 

det viktigt att näringens konkurrenskraft inte ytterligare minskar.   

Den åländska jordbrukarkåren består idag dels av heltids jordbrukare och 

dels om deltids jordbrukare. Av tradition, men många gånger även på grund 

av brist på annan alternativ försörjning, sysslar många jordbrukare med del-

tids jordbruk. På samma sätt som andra företag kan det kan dessa jordbruk 

utvecklas eller avvecklas. Det är upp till jordbrukarna själva. Det allmännas 

uppgift är att tillse att näringen som helhet på Åland blir lika behandlad både 

i form av stöd och av rådgivning. 

Olika miljöåtgärder kommer att förverkligas utgående från en rapport som 

landskapsregeringen och näringen tillsammans tagit fram under året i syftet 

att säkra ett miljömässigt, hållbart, långsiktigt och ekonomiskt lönsamt 

åländskt jordbruk.  

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Jag önskar här stöda ltl Roger Slottes förslag om att den 

här texten skulle införas i den allmänna motiveringen. Så att vi får en 

lite mer positiv syn i från landskapet på vår modernäring. Det hoppas 

jag att finansutskottet kan beakta.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag tackar för stödet. Jag tycker det är viktigt att man från 

landskapsregeringen gör en avsiktsförklaring i den här frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Att man ska verka för att jordbruket, i likhet med andra näringar, har 

långsiktiga verksamhetsförutsättningar det har jag inte något bekymmer 

att ställa upp på. Jag noterar ändå att en, och nu via replikskiftet, två le-
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damöter, av dem som står bakom regeringen och också kommer från 

samma parti som ansvarig jordbruksminister, inte är nöjda med det som 

står i allmänna motiveringen. Jag är inte heller nöjd med det så jag har 

inte några bekymmer att förstå det. Jag konstaterar att arbetssättet är 

onekligen lite okonventionellt. Att man via talarstolen läser upp en text 

som man vill ha in i finansutskottets betänkande när man samtidigt står 

bakom regeringen. Det borde kunna fungera ändå men det finns säkert 

en bra förklaring till att man gör på det här sättet. I sak har vi precis 

samma uppfattning. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det var ganska bråttom på slutet när allmänna motiver-

ingarna skulle tas. Visserligen fanns det skrivningar från en del av oss i 

lagtingsgruppen som ville ha mera med. Av någon anledning blev det 

lite för bråttom. Jag tror att det var både Nordiska rådet och annat på 

samma gång när detta skulle spikas. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är ju också intressant. Det säger en hel del om hur den här budgeten 

har kommit till. Som jag sade i mitt huvudanförande i remissdebatten 

att nog är jag förvånad att man lägger ner naturbruksskolan, drar ner 

verksamheten vid försöksstationen, avbytarverksamheten avgiftsbeläggs 

och inte några pengar för investeringsstöd osv. Visst är jag förvånad när 

centern har både näringsministerposten och utbildningsministerposten. 

Det sades att det var ganska bråttom. Det måste det synbarligen ha varit. 

När jag ser på de här negativa signalerna och när jag ser på det rent 

konkret och hur det framförs i budgeten är det just avsaknaden av inve-

steringsstödsmedel som är det allvarliga, enligt de signaler jag har fått i 

från näringen. Då tycker jag att det kanske hade varit enklare för ltl Slot-

te om han, i likhet med kollegan Englund, hade skrivit på den motion 

som jag hade, då hade han fått den här texten och allt färdigt till pap-

pers. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Den här texten är en annan text. Den texten har kommit 

till för att jag vill att näringen ska känna en framtidstro. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Jag har några kommentarer om att ÅHS. När man läser ordent-

ligt genom texten så finns det en liten oklarhet för mig. Det gäller permittera-

de förslaget som vi avser att genomföra över alla anställda inom förvaltning-

en, lagtingsledamöterna och landskapsregeringen. När det gäller ÅHS, var 

det med avsikt som den här permitteringsinbesparingen, jag vet inte vad jag 

ska kalla det, inte syns i budgeten? Det är en fråga. Annars kan jag be finans-

utskottet att titta på det. Det var en liten kommentar. 

Sedan vill jag beröra inkomsterna från kommunerna till Gullåsen. Det ver-

kar, när man läser budgeten, som om den skulle vara beräknad på en debite-

ringsgrund om 174,47 euro per vårddygn. Med tanke på diskussionerna under 



  

390 

debatten igår och i förrgår så undrar jag om man inte alls räknar på högre av-

gifter för färdigt behandlade patienter.  

I ÅHS lagens 13 § ” Hemkommun skall även erlägga en avgift för en pati-

ent som utan medicinska skäl är kvar inom långtidssjukvården eller specia-

listsjukvården längre än en vecka.  

Jag har också efter det här pratat lite med ÅHS och förvaltningen. Det 

finns en sammanställning på erfarenheter av systemet med klinikfärdiga an-

mälningar inom långvården och special sjukvården som har tillställts land-

skapsregeringen nu i höst, 8 oktober har det har skrivits. Där reder man ut, 

bl.a. det som var viktigt igår, att under perioden januari-augusti har samman-

lagt 12 patienter varit klinikfärdiga anmälda inom långvårdsenheten. Av dem 

har 10 patienter debiteras enligt systemet med klinikfärdig avgift. Samtidigt 

konstaterar man att sammanlagt har 818 klinikfärdigdygn debiterats, vilket 

motsvarar en total intäkt på 217 717 euro, varav 9 716 euro debiteras Föglö 

kommun och 208 001 euro har debiteras Mariehamns stad. Det här ger ju 

svar på vissa av frågorna vi hade här i går. 

Frågan om klinikfärdiga patienter måste man ha klart för sig att det kan 

vara väldigt svårt att fastställa när en patient, vanligen en äldre människa, 

ligger kvar av medicinska skäl. Gamla ofta multisjuka människors hälsotill-

stånd kan variera väldigt snabbt, från dag till dag och ibland från morgon till 

kväll, vilket givetvis försvårar ”färdigbehandlingsbeslutet” som man kan fun-

dera om det alltid blir rätt. Det görs många subjektiva bedömningar och ock-

så sociala och humana aspekter vägs in. Gråzonerna blir många. Man får 

många patienter i gråzonen. Men ändå brukar ÅHS kunna ange hur många 

patienter som ligger inne på avdelningen på Gullåsen trots att de skulle kun-

na förflyttas till de kommunala institutionerna, till omsorgshemmen eller 

hem. I talande stund är den siffran 7 bedömda klinikfärdiga, 26 i gråzonen 

d.v.s. egentligen skulle de kunna flyttas men man väljer att inte flytta dem av 

olika skäl som jag just nämnde. Det kan vara att man har legat väldigt länge 

och att man tycker det är oetiskt att flytta dem. Det finns många olika skäl. Av 

de här 26 är mer än hälften från Mariehamn. Det var det som jag tänkte säga 

om detta. 

Också gränsdragningsproblematiken beträffande betalningsansvaret mel-

lan kommuner och ÅHS diskuterades igår. D.v.s. var slutar ÅHS ansvar för 

sjukvården? 

I slutrapporten från arbetsgruppen med uppdrag att utreda äldreomsorgen 

slogs fast att, och de här relaterade också minister Sjögren till igår, men jag 

upprepar det: Kommunerna svarar för kostnader för hemtjänst, för verksam-

heten vid kommunala serviceboenden samt för institutionerna. Landskapet 

och ÅHS svarar för kostnader för hemsjukvård och sjukhusvård inklusive 

vård vid Gullåsen. Kommunerna ersätter landskapet för de faktiska kostna-

derna för klinikfärdiga patienter vid Gullåsen. Arbetsgruppen för Gullåsens 

utveckling, som jag ledde, konstaterade samma sak beträffande betalningsan-

svaret. 

Men igår och i förrgår fördes kanske en ny tanke fram att landskapet också 

skulle svara för kostnaderna för sjukvård vid institutionerna. 

I socialvårdslagen beskrivs begreppet anstaltsvård i 24 § ganska tydligt och 

ingående såsom anordnande av vård, uppehälle och rehabiliterande verk-

samhet i sådan verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar fortlöpande 
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vård. Man anser att det är fråga om socialvård inom institutionerna där det 

förvisso ges sjukvård som kommunerna betalar.   

I landskapslagen om hälso- sjukvård 1 § skriver man helt sonika: ” Land-

skapet Åland svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och 

sjukvård. Det är väl det här som man stöder sig på. 

Jag har också diskuterat detta med vår landskapsläkare. Han har nog ing-

en annan förklaring än att så här är det och så här bör det vara. Men ändå 

tolkas det nu då som om ÅHS borde svara för sjukvården på våra institutio-

ner. Onekligen en ny tanke, verkligen!  

Jag hoppas ju att finansutskottet tittar också på denna problematik. Om 

ansvaret för vården på våra tre institutioner, Sunnanberg, Trobergshemmet 

och De Gamlas Hem, ska betalas av ÅHS och landskapet kommer kostnader-

na att stiga dramatiskt och dessutom skapa väldigt många nya gränsdrag-

ningsproblem när kostnaderna för sjukvården ska beräknas. Eller ska vi anse 

att landskapsandelarna är just till för att täcka de här kostnaderna? Jag tror 

att det skulle vara bra att vi inte lämnar sådana här frågetecken.  

Det jag ännu kort vill säga är att hur vi än gör i de här sakerna, vad vi än 

diskuterar, så måste vi alltid komma ihåg att se till att vi har en god vårdkva-

litet på alla nivåer. Vi måste se till att vi har rätt patient på rätt nivå. Vi får 

inte börja spekulera och schackra med gamla så att vi placerar folk här och 

där av ekonomiska skäl. Det tycker jag är väldigt viktigt med tanke på om-

sorgshemmens uppbyggnad. Det är mycket viktigt det här. Jag vill ändå erin-

ra om det trots att jag inte alls är blyg att säga att vi har en mycket bra äldre-

omsorg i hemmen tack vare vårt system, i omsorgshemmen, på institutioner-

na och naturligtvis också på Gullåsen. Ingen ska tro att det handlar om något 

annat. 

Jag anklagades för vulgärdebatt när jag påpekade att Övergårdspatienter 

är Mariehamnspatienter. Men jag tycker ändå att jag har stöd för den diskus-

sionen eftersom finansmotion nr 62 egentligen säger det. Där vill man att 

Övergårds ska få finnas kvar i nuvarande form tills Trobergshemmet är fär-

digt, för då kan man ta hem sina patienter, alltså är det Mariehamns patien-

ter. Jag ville bara säga det. Jag tycker inte att det är någon vulgärdebatt mera 

än vad finansmotionen anger. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är bra att ltl Carlson har tagit reda på fakta om betal-

ningen för inneliggande patienter. Vi som sitter i ÅHS styrelse kände ju 

till det redan tidigare. Frågan för mig gällde ju inte det igår annat än det 

som ltl Dahl kom med insinuationer om, men det vet jag att var osan-

ning. Frågan för mig gällde hur man tvingar ut de äldre från Gullåsen 

genom minskat antal platser på Gullåsen vid stängningen av Övergårds. 

Beaktande Gullåsens klara uppgifter att också ställa upp med ett boende 

för det kommunala ansvaret när vårdtyngden är hög, det känner ju ltl 

Carlson mycket väl till. Det var den tvångsutflyttningen som jag särskilt 

var bekymrad för när det gäller centerns agerande.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! I så fall borde inte de frisinnade köra för hårt för geriat-

riskt sjukhus för då blir det ännu mer utflyttning och från Gullåsen, om 

man tänker så. Vi ska komma ihåg att när Gullåsen bildades var det en 
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klar och tydlig långvårdsavdelning. Då tog man in patienter som inte 

mera klarade sig i hemvård, vi hade inte omsorgshem på den tiden. Man 

tog in patienterna med den tanken att där skulle man få vara tills man 

skulle dö. Det var ursprungstanken kort och gott. Nu är det en helt an-

nan situation. Den situationen förändrades i och med den här lagänd-

ringen om klinikfärdiga patienter som kom i lag, där man började tala 

om att en patient kan vara färdigbehandlad. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Här blandas begreppen friskt ihop. Den lagstiftningen 

gäller betalningen. Man ska betala fullt ut för de patienter som är klinik-

färdiga, inte att de ska flyttas från institutionen, ifall att kommunerna är 

beredda att betala det som det kostar. Sedan kan det hända att det inte 

finns utrymme för dem, och då måste de ut. Nu minskar centern och li-

beralerna antalet platser så att de måste ut helt enkelt, fast man idag be-

talar det som det ska kosta. 

När det gäller det geriatriska sjukhuset hade jag igår en redogörelse 

för vad jag ansåg att Gullåsen skulle vara i framtiden. Det står jag för. 

Det ställer ett stort krav på kommunerna naturligtvis, inklusive min 

egen hemkommun, och även på de andra små kommunerna, som inte 

idag klarar av den ökade vårdtyngden. 

När det gäller gränsdragningen sedan så måste slutrapporten resulte-

ra i ändrad lagstiftning. Land ska med lag byggas. ÅHS lagen är full-

ständigt klar och det finns ingen motstridig lagstiftning. Tydlig lag be-

höver inte tolkas, den måste följas. Några dramatiska kostnader talar vi 

definitivt inte om. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ja, är det så att man ska betala för sjukvården på institu-

tionerna, om det är det som det handlar om. Kommunerna betalar också 

sjukvården på institutionerna. Men om ÅHS ska betala sjukvården på 

institutionerna, då blir det en dramatisk höjning. Det är intressant att 

veta varför det inte blir en höjning. Jag tror inte att sjukvården på De 

Gamlas Hem, Trobergshemmet och Sunnanberg inte kostar något, den 

kostar ganska mycket. 

Vi ska inte diskutera så här, det är jag som har ordet nu. Jag ska av-

sluta med att säga att det verkar som om vi inte är helt klara över situa-

tionen, inte ens ltl Roger Jansson. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Diskussionen är intressant. Trots att det är delvis hårda 

ord så har alla samma målsättning som ltl Gun Carlson påpekade, att få 

en vårdkedja och en så god äldreomsorg som möjligt. 

Det som kan vara intressant i sammanhanget, när man ser på institu-

tionsvård är ju att dra gränsen mellan närvårdare och sjukskötare och 
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också läkarbesök. Där kan man föra diskussionen att man måste stärka 

hemsjukvården och primärvården inom ÅHS. 

Till Gullåsen, under förra mandatperioden sänkte man avgifterna för 

kommunerna rätt betydligt. Man införde också begreppet med klinik-

färdiga patienter. Samtidigt ökade man landskapsandelarna betydligt 

när det gäller socialvården, där äldreomsorgen var en stor del i det hela. 

Nettokostnader för ÅHS också för Gullåsen blev det. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Långvårdsavgifterna höjdes just för äldreomsorgens skull. 

Det är klart att man måste börja fundera på hur mycket täcker de av in-

stitutionsvård. När vi talar om sjukvård på institutionerna så tror jag att 

vi har långt kvar innan ÅHS kan tillfredställa sjukvårdsbehovet på insti-

tutionerna. Man kan inte tänka sig att det ska skötas med hemsjuk-

vårdstjänster. Det måste ju vara någon form av del debitering eller för-

delning av kostnader för mediciner och för allt som man gör inom insti-

tutionerna. Eftersom institutionerna betalar alla kostnader för patien-

terna, hela medicinkostnaden, det är en helt annan kostnad än det är 

inom hemmen. Jag känner nog att det är många frågetecken här.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det som jag förde ett resonemang kring var främst läkar-

tjänsterna till institutionerna. Där finns det en sådan uppfattning också 

om att läkartjänsterna till institutionerna ska utgå från Gullåsen eller lä-

kare som är specialiserade. Där finns en bassjukvård hos de äldre på in-

stitutionerna som skulle klars av genom primärvården. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Nej, det finns ingenting som primärvården gör på institu-

tionerna. Primärvården, hemsjukvården kommer absolut inte till insti-

tutionerna, alltså till De Gamlas Hem, Trobergshemmet eller Sunnan-

berg och gör något. Det gör de inte, nej. Då gör de det i Mariehamn men 

inte till De Gamlas Hem. De Gamlas Hem köper läkartjänster från ÅHS 

och betalar ganska mycket pengar via ett avtal. Det gör man. Inte Sun-

nanberg, de har egen läkare. Trobergshemmet har egen läkare som jag 

inte tror att ÅHS betalar. Det betalar nog också Mariehamns stad själv, 

så fungerar det. Sedan är det ju mycket annat inom institutionerna, som 

är som små sjukhus, som är rena sjukvårdskostnader, en massa material 

och mediciner, som institutionerna betalar för patienterna. Det låter 

som det skulle vara enklare än vad det är. Jag tror att det blir invecklat 

det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag vet inte hur många gånger ltl Gun Carlson har 

påpekat att de äldre, som finns på Övergårds i Grelsby och de som finns 

på Gullåsen i Mariehamn, är Mariehamnare. Är det viktigt ur en vård-

etisk synvinkel att påpeka det om och om och om igen? Vad har det för 

relevans för den här diskussionen utgående från det gamlas behov och 

intressen? 
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Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tänker på motionen som socialdemokraterna har skri-

vit där man ungefär säger att man vill att Övergårds ska bestå i nuva-

rande form tills man har Trobergshemmet färdigt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju inte någon som har förnekat att det finns Mariehamnare där. 

Men varför är det så viktigt för ltl Gun Carlson att påpeka det i debat-

ten? Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2 § ska alla erhålla hälso- och 

sjukvård utan diskriminering. Det här börjar ju likna förföljelse av en 

grupp äldre, de som kommer från Mariehamn, det kallas för diskrimine-

ring. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag trodde att man fick diskutera finansmotioner. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack herr talman! Jag har bara lyssnat sporadiskt på gårdagens debatt. Men 

jag har naturligtvis följt medias kommentarer till debatten, särskilt då lantrå-

dets inlägg som har kommenterats i tidningarna. Efter att ha läst det så får 

man väl konstatera att liberalerna driver allt längre högerut. Det står åtmin-

stone i en av tidningarna att lantrådet har sagt att man i stort sett har samma 

syn på budgeten som frisinnad samverkan. Det tycker jag är ett klargörande 

ställningstagande. Numera vet vi var vi har liberalerna, långt högerut. 

Socialdemokraterna har en självständig syn på den här budgeten och den 

kommer vi att fortsätta att driva.  

Redan har två av våra önskemål beaktats. Det ena är att pengarna för 

provborrningarna för Föglötunneln är väl i det närmaste borta nu. Det andra 

är att stödet, för att Jomala Gård ska säljas, det minskar väl för varje talar 

från centern som stiger upp här. Det tredje som jag verkligen hoppas nu är att 

vi kan åstadkomma att de äldre på Övergårds, oberoende från vilken kom-

mun de kommer ifrån, ska få vara kvar åtminstone tills Trobergshemmets 

ombyggnad är klar våren 2011. Det är möjligt att de som en gång är där t.o.m. 

har flyttats en gång redan från Gullåsen. Kanske de nu ska flyttas tillbaka och 

sedan ännu en gång kanske flyttas till Trobergshemmet. Då var den stora 

vårdetiska frågan, när man första gången flyttade äldre till Grelsby; är det här 

korrekt? Nu pratar inte någon om det. Är de här vårdetiskt? Är det ur de äld-

res synpunkt bra att de flyttas så många gånger? För socialdemokraterna är 

det helt klart inte försvarbart ur vårdetisk synvinkel, inte i någon annan syn-

vinkel heller. 

Jag ska återkomma till äldreomsorgen. Jag har lust att kommentera ltl Ru-

nar Karlssons och andras skepticism gentemot det parlamentariska systemet. 

Det har beskrivits som om det är två lag som slåss mot varandra i fyra år. Så 

uppfattar säkert många av dem som lyssnar på debatten ibland att det är rena 

rama fighten. Det är helt enkelt en del av debatten. Men det beror nog inte på 

det parlamentariska systemet att det blir på det viset. Grunden för parlamen-

tarismen är att efter ett val ska väljarna kunna se att valresultatet återspeglar 

sig i regeringsbildningen. Det är det första. Så skedde efter senaste val. Libe-
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ralernas gjorde en stor valframgång. Det är givet att de har ansvaret att bilda 

regering och att styra, att säga att nu är det den här politiken som ska gälla. 

Egentligen borde de obundna har varit med, de gjorde ett gott val. Men av 

någon anledning så fick de inte vara med. Troligen valde man, ur Liberalerna 

synvinkel, centern för att få en så bred majoritet som möjligt, vilket är ett för-

svarbart argument. Tanken är att beslutsfattandet ska gå effektivt för att man 

har så stor majoritet bakom sig. Man har förtroende i regeringen för de beslut 

som ska fattas i lagtinget. När inte det fungerar ska man inte ifrån majori-

tetsblocket klaga på parlamentarismen. Man måste nog se sig själva, också i 

den här frågan, i spegeln. Det har ju visat sig, flera gånger under den här 

mandatperioden, att centern inte är lojal. Man släpper regeringssamarbetet 

och så går man med oppositionen. Det är ju det som händer. Det känner vi till 

också ifrån förra mandatperioden. Att man i centern inte vill ha parlamenta-

riskt system kanske beror just på att man inte vill ta regeringsansvar för hela 

politiken, utan bara för de frågor som man själv tycker att är viktiga utgående 

ifrån ett särintresse. Det stora särintresset, det vet vi ju vilket det är, att slå 

vakt om jordbrukarnas och markägarnas intressen. Inte är det något fel i det. 

Men om man bara sysslar med särintresse politik då är det illa, för man kan 

inte kompromissa. 

Nåja, det är alltså inte fel på det parlamentariska systemet. Det behövs en 

opposition som för en kritisk granskande diskussion om regeringens politik. 

Jag har varit med här när vi har haft kommunstyrelser av olika slag som har 

lett landskapet. Det var inte någon bra situation. Majoriteten svajade beroen-

de lite på region, intresse, vem som för fram en fråga och man kan inte som 

väljare se vem som har makten och vem som driver politiken. Vilken politik 

är det som förs? 

Summa summarum för mig är att det inte är det parlamentariska systemet 

som det är fel på. Det är nog faktiskt vi politiker som måste förstå att om vi en 

gång ställer oss bakom en regering så har vi ansvar för politiken.  

Med 19 mandat kan man köra igenom den budget som har lagts fram, mil-

jöfrågor och allt. Men om man inte tror på sin egen majoritet då försvagar 

man, inte bara det parlamentariska systemet utan, hela grunden för politiken. 

Herr talman! Jag ser att klockan går. Eftersom jag inte var här igår så tar 

jag lite större utrymme idag. 

Jag vill tala om äldreomsorgen och Gullåsen. Den här gången har lagtinget 

tagit upp en strukturförändring som jag har pratat om i många år. All hälso- 

och sjukvård, också för de gamla, ska ges av ÅHS. I kommunerna finns det 

inte någon sådan kompetens. Vem i Geta eller Jomala ska ha hand om sjuk-

vården i en kommunstyrelse? Vilka tjänstemän ska ansvara för detta? Det 

finns inte något utrymme för det. All hälso- och sjukvård fördes i tiden över 

till ÅHS. Det finns inte något undantag i lagstiftningen att hälso- och sjuk-

vården bara ska ges till människor under 65 år eller till dem som har speciella 

sjukdomar. Det är total ansvar som landskapet har. De här tror jag inte någon 

av oss hade riktigt klart för sig när man började förändra Gullåsens struktu-

rer. Man började bygga ut äldreboendet i kommunerna. Det finns ju olika 

former av äldreboende. Det finns egentligen bara, vad jag vet, tre institutio-

ner, kanske möjligen också en institution på Kökar. Institutionerna eller åld-

ringshemmen är Trobergshemmet, Det Gamlas Hem, Sunnanberg och sedan 

om det här på Kökar också nu klassas som institution. Jag tror att de på Kö-

kar också har ganska många multisjuka äldre där. Tendensen kommer att bli 
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att ju fler äldre som lever längre, ju fler är det också som är multisjuka och i 

behov av mycket stora stödåtgärder och omvårdnadsinsatser. Precis som ltl 

Gun Carlson säger är de äldres hälsotillstånd väldigt labilt och med väldigt 

kort varsel kan de vara i behov av sjukvård. 

Också jag har suttit i en arbetsgrupp om den här frågan. Arbetsgruppen 

bestod av Harriet Lindeman, jag och Ragnar Erlandsson. Vi hade ett mycket 

bra samarbete. Vi lämnade en rapport 2006, där förslag finns om hur 

Gullåsen skulle förändras. De ledamöter som inte har den här rapporten ber 

jag att skulle titta på den och läsa den rapporten. Där sade man att Gullåsen 

skulle omvandlas och man skulle ha följande verksamheter: Geriatrisk intag-

ningsavdelning 8-12 vårdplatser, det var frågan om utredning och behandling 

av patienter. Sedan skulle det finnas en geriatrisk rehabiliteringsavdelning 30 

vårdplatser. Allt fler vårdplatser idag blir rehabiliteringsplatser. Det kommer 

in äldre människor som har brutit benet, som återhämtar sig och får rehabili-

tering och sedan ska de vidare ofta hem, men även vidare till något äldrebo-

ende. Vidare skulle Gullåsen bestå av en demensavdelning med 20 platser, en 

palliativ vårdavdelning med 10-12 vårdplatser och en långtidssjukvårdsav-

delning för särskilda grupper med svåra sjukdomar som Parkinson-, MS- och 

Huntingtonpatienter. Den som var arkitekt till det här var doktor Fagerlund, 

som i många, många år arbetade med äldresjukvården. Han har de erfarenhe-

ter som ändå väger, om inte mest men, mycket i det här sammanhanget. 

De äldre, som är i behov av sjukvård och flyttas hem till kommunerna, 

skulle läkarna vid Gullåsen svara för behövliga läkarinsatser vid de kommu-

nala åldringshemmen. Precis, som ministern var inne på här, så skulle det 

finnas läkare som far till dessa gamla människor som inte kan åka fram och 

tillbaka för att träffa läkaren. Det här är någonting väldigt viktigt, det är cent-

ralt i systemet. Sedan finns det många andra detaljer som jag inte går in på 

här. Det var väldigt klart strukturerat i den här rapporten. Men sedan sade 

det stopp. Faktiskt sätter jag ett stort ansvar bl.a. på ltl Gun Carlson.  

Sedan gjordes det igen någon rapport och då blev allting så himla svårt. 

Det blev så mycket gråzoner, det blev så svårt och det hände ingenting. I fjol-

årets budget stod det så här under ledning av minister Katrin Sjögren, det var 

citerat från den här rapporten 2006: "Att utveckla Gullåsen till en geriatrisk 

klinik/sjukhus inom ÅHS med inriktning på utredning, behandling och re-

habilitering av äldre som ska överföras till kommunalt äldreboende". Det är 

struket i årets budget. Vad ska vi nu tro? Ska det nu igen sitta beslutsfattare 

som ojar och vojar sig över hur svårt det är, det är gråzoner och en del tycker 

si och andra tycker så. Nej, det måste bli ett slut på det här. De, som har an-

svaret d.v.s. ytterst landskapsregeringen, måste säga om Gullåsen bli en geri-

atrisk klinik/sjukhus och när? Det beslutet måste fattas. Sedan får ni utreda 

hur mycket som helst och säga hur det ska organiseras och vem som ska ta 

kostnaderna. Men att ta bort den här målsättningen härifrån, hur ska man 

tolka det? Är vi tillbaka nu igen i någon grå forntid där socialdemokraterna är 

skyldiga till allt hemskt som har hänt? Eller ska vi någonsin få beslut i den 

här frågan?  

Jag har därför föreslagit i en motion om att man lyfter in samma skrivning 

som man hade i fjol i budgeten. För det kan väl inte vara så att regeringen har 

ändrat sig på den här punkten? Det är mycket väsentligt, herr talman. 

När jag var med i den här äldreomsorgsgruppen var det ett väldigt viktigt 

för de flesta som jobbade med äldre att vi skulle ha ett kapitel om etik i vår-
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den. Jag tyckte för min del att det var lite på sidan om. Jag föreslog att vi 

skulle sätta det som en bilaga. Jag tyckte inte det var ett ställningstagande för 

kommittén. Idag, herr talman, när man hotar att stänga den här avdelningen 

för att vinna 400 000 euro, eller sätta det på Mariehamn och man håller på 

att politisera den här frågan, så inser jag hur viktigt det här kapitlet var. Men 

det som jag gör mig bedrövad är att det här skråets egna representanter, när 

de kommer i beslutsfattande position då är det inte vårdetik utan då är det 

pengar som gäller. Det gör mig ganska sorgsen. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Diskussionen om arbetena med rapporterna, det är sant 

att det fanns en arbetsgrupp för Gullåsen efter den här äldreomsorgs-

rapporten. Det vi gjorde till först var att vi insåg att den uppdelning som 

äldreomsorgsrapporten föreslog, uppdelningen som ltl Sundback just 

räknade upp, den låter sig inte göras inom Gullåsens väggar. Den skulle 

ha krävt en total ombyggnad av Gullåsen. Vi sade, den här Gullåsens ar-

betsgrupp som jag då ledde, att man kan modifiera det här med en lång-

sam övergång av vården i befintliga utrymmen. Redan då insåg vi att 

man kanske inte kan bygga nytt, eftersom det var så många andra bygg-

nationer aktuella inom ÅHS. Nu är det ju ännu sämre tider att tänka sig 

att man skulle riva ner och bygga upp Gullåsen på nytt. Så det var den 

rapporten, annars är det ingenting som är fel eller feltänkt i rapporten. 

Det olyckliga var att uppdelningen inte lät sig göras. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om vi hade fått ett beslut, att man ska gå vidare med verk-

samheten, enligt den här rapporten, då hade det åtminstone ju varit ett 

steg framåt. Men nu börjar man prata om husen. Nu är det ju så att en 

avdelning är stängd och övriga avdelningar är i ganska dåligt skick. Man 

kan inte först börja prata om husen utan om verksamheten. Jag anser 

att den verksamhet som här är föreslagen, att man ska ha Gullåsen i 

framtiden, att det är en riktig bedömning och att den har gjorts av ex-

perter som vet vad de pratar om. Jag tycker att arbetsgruppen, som led-

des av ltl Gun Carlson, sabbade hela det här arbetet genom att prata om 

byggnaderna. Det var inte arbetsgruppens primära uppgift. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Vi sade i arbetsgruppen att man ska göra en omstrukture-

ring av vården enligt de här uppdragna linjerna. Men att det måste 

genomföras i befintliga utrymmen, eftersom man inte kunde följa hela 

rapporten p.g.a. att inte en enda fördelning, av antal patienter i olika 

grupper, passade in på någon befintlig avdelning. Det var synd. Sedan 

har det här stannat i ÅHS förvaltning. Jag har inte haft något mera att 

göra med det sedan jag satte punkt för det. Jag kan inte rå för att man 

inte har gått vidare. Nu sitter jag igen med i en ny grupp och även ltl 

Camilla Gunell är med från huset. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag menar fortfarande att gruppens huvudansvar för hur resurser och 

byggnader ska byggas ut inte var det primära. Det blev helt fel. Nu sitter 

ltl Gun Carlson igen med i en grupp och leder den. Jag fasar för vad som 

ska hända nu. Men, det kan reda upp sig om ministern och regeringen, 

som har ansvar, bestämmer att så här ska det bli och det ska vara ge-

nomfört senast då och då. Nu är ju också det borttaget ur budgeten. 

Rådda inte till det mer än nödvändigt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är inte någonting som är borttaget. Ltl Barbro Sund-

back är dåligt informerad. Gullåsens utveckling pågår i allra högsta grad. 

I fredags var jag på Gullåsen möte, där man diskuterade Gullåsens fram-

tid. Där funderar man över vårdkedjor, dagverksamhet, minnesmottag-

ning och alla sådana saker. Ltl Barbro Sundback måste uppdatera sina 

uppgifter. Tyvärr var det inte några andra politiker än jag där. Men jag 

uppfattar att man tar konkreta steg och att frågeställningarna är svåra. 

Det har vi alla här kunnat vittna om. När kom äldreomsorgsutredning-

en? Ja, den kom år 2005. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är min bestämda uppfattning att det är lagtinget som ska besluta 

vad som ska hända med Gullåsen. Det beslutet saknas. 

Det andra är när det, som vi har beslutat om, ska förverkligas. Sedan 

är det regeringen och ÅHS som ska säga hur det ska gå till och vad kost-

naderna blir. 

De här oändliga diskussionerna är säkert värdefulla för dem som del-

tar i dem. Men vart ska diskussionerna leda till? Vad är målet? Är det att 

Gullåsen ska bli en geriatrisk klinik och ett geriatriskt sjukhus och alla 

de andra avdelningar som jag räknande upp? Eller vad är det minister 

Sjögren vill att ska åstadkommas här? Springa på kurser är säkert bra 

men det är beslut som krävs nu.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Frågan som inställer sig då, när man hade äldreomsorgsgruppen 2005, 

varför förde man inte beslut till lagtinget då? Det kan jag knappast ta 

ansvar för. Målsättningen är fullständigt glasklar. Gullåsen ska bli ett 

geriatriskt- och rehabiliteringssjukhus. Verksamheten pågår som allra 

bäst. Socialvårdsandelarna till kommunerna har fördubblats just för att 

kommunerna ska kunna bygga ut sin äldreomsorg. Det pågår diskussio-

ner om hur vårdkedjorna ska se ut. Vem som ska ansvara för sjukvården 

och hur man ska kunna bygga upp närståendestödet. Ltl Barbro Sund-

back bör ha lite mera etik i den politiska debatten och hålla sig mera in-

formerad. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det var en bra fråga. Jag kan säga att jag ville att vi skulle ha en tid-

tabell i arbetsgruppen 2006. Men det ville inte de andra. De ville utreda 

mera igen. Jag behöver inte berätta varifrån de förslagen med alla ut-
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redningar kom. Jag ville att vi skulle fatta ett beslut och att vi skulle ha 

en långsiktig strategi för hur det här skulle göras. Nu har det inte hänt 

någonting. Frågan är till slut om det är borta från målsättningarna i 

budgeten? Då måste man ju utgå ifrån att det inte mera är en målsätt-

ning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Talman! Jag håller med om mycket som ltl Sundbacks säger. Jag har 

också läst utredningen. Jag tycker att visionen 2020 borde lyftas fram, 

den kommer fram mycket bra i utredningen. Jag tycker också att reger-

ingen ska ta ansvar genom att visa vägen för kommunerna hur man tän-

ker. 

Talman, när jag hör minister Sjögren tycker jag också att det finns 

goda förhoppningar om att saker kan lösas. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju trevligt med positivt tänkande. Det bör leda till beslut i finans-

utskottet. Att man slår fast målsättningen för Gullåsen och att man krä-

ver att regeringen kommer med en tidtabell och en långsiktig strategi för 

hur det ska förverkligas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen påminner om att replik på replik inte är tillåtet.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är ett klassiskt politiskt knep att försöka köra ett annat 

parti till något ställe där de inte hör hemma, som partiet ifråga inte pla-

cerar sig själv. Nämligen, att påstå att liberalerna nu har drivit långa vä-

gar högerut. Det är klart att ltl Sundback må ha den uppfattningen bäst 

hon vill. Ändå vill jag då intyga att liberalerna fortsättningsvis står sta-

digt förankrad i den politiska mitten, med utgångspunkt i de klassiska 

liberala idealen som vi alltid har haft. Det är bara ett klarläggande. Jag 

tänker inte börja tjafsa om den frågan. Det är precis det som gäller. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är en ganska viktig positionsbestämning, det som lant-

rådet säger, nämligen att man har samma uppfattning om budgeten som 

Frisinnad Samverkan. För FS har ju inte riktigt samma uppfattning som 

majoriteten, de har andra åsikter. Jag uppfattar det mera som en marke-

ring att man nu går högerut. Den här nya näringspolitiken betonas också 

i media. Där man gör ett ganska skarpt ställningstagande mot det fria 

näringslivet som ska klara sig själv utan samhällets inblandning, säger 

man. Det är ju nästan mera amerikanskt, republican till och med, gans-

ka höger. Men den är i och för sig klassisk liberal. Den ligger idag höger 

om t.o.m. frisinnad samverkans näringspolitik. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Talman! Jag vet inte om det möjligen också har slagit ltl Sundback att 

det kan vara så att FS har närmat sig den budgetpolitik som regeringen 
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för. Naturligtvis kommer då svaret att det var ju lantrådet som sade att 

vi har närmat oss FS, så är det ju inte alls. Vi har utgått ifrån den eko-

nomiska verkligheten. Vi har arbetat ihop den här budgeten tillsammans 

med vår regeringspartner, centern och naturligtvis fått göra en hel del 

kompromisser, självklart. Så är det alltid i alla regeringssamarbeten. Det 

är inget märkvärdigt i det. Det är att dra fel slutsats att liberalerna skulle 

vara ett högerparti. Vi är i mitten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är svårt att dra någon annan slutsats än att liberalerna nu är ett hö-

gerparti eftersom man i stora drag har samma syn på budgeten som vårt 

enda riktiga högerparti. Nu säger då ltl Folke Sjölund att det inte stäm-

mer. Då tycker jag vi är tillbaka till att det inte finns en uppfattning i li-

beralerna utan det brukar finnas tre uppfattningar. Nu har vi hört två. 

Men bara debatten pågår så utkristalliserar sig väl en tredje linje. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Låt mig, som en av de klassiska liberalerna alltså en frisinnad, ta till orda. 

Alla vet vi detta och vårt parti menar jag nog är det sanna, liberala borgerliga 

partiet på Åland. Den här ideologiska gränsdragningsdiskussionen kan vi hål-

la på med hur länge som helst. Det är hur politiken ser ut som avgör var man 

står. Då tror jag att man står ideologiskt lite olika i olika frågor, samma män-

niska och i samma parti. Det är väldigt svårt med de här klyschorna. 

Herr talman! Vi upplever nu en lång dags färd mot natt. Tisdagen, onsda-

gen och torsdagen tycker jag har varit mycket värdefulla. Jag har suttit inne i 

salen nästan hela tiden. Jag upplever också att det har varit en god och delvis 

konstruktiv dialog mellan regeringen och oppositionen. Nu faller det tunga 

ansvaret på finansutskottet att försöka sammanfatta den här goda dialogen 

som har varit. Det har naturligtvis varit andra delar också men det hör till det 

politiska arbetet att man också har diametralt olika åsikter. 

För övrigt herr talman, anser jag nu, med erfarenhet av den här debatten, 

igen att budgetdebatten borde ha varit uppdelad avdelningsvis. Det är hemskt 

besvärligt när ministrarna inte kan presentera sina avdelningar inför de olika 

diskussionsblocken. Efter att t.ex. ministern Jan-Erik Mattsson har varit 

uppe så kommer det någon i taltur som hade tänkt tala om Gullåsen eller nå-

got annat. Det blir för lyssnarna ostrukturerat, det blir för oss ostrukturerat 

och det bli för ministrarna ostrukturerat. Det blir alltså för parlamentaris-

men, förhållandet mellan parlament och regering, ostrukturerat. Jag hoppas 

att talmanskonferensen till nästa år ska tänka om. 

Herr talman! Jag vill informera och påpeka för finansutskottet att budge-

ten för 2010 ger en felaktig bild av landskapets finanser 2010. Kostnadsredo-

visningen är felaktig för 2010. Den var felaktig för 2009 och den var uppen-

barligen också felaktig för 2008 i budgeterna. Jag hoppas, ltl Eliasson, att ni 

titta på det här likaväl som när det gäller informationen under kapitlen om 

personalförändringar, personalstaten och fördelningen på konsumtionsutgif-

ter och överföringsutgifterna o.s.v. som man har tagit bort.  Man har försvå-

rat enormt för oss lagtingsledamöter, särskilt oss i oppositionen. Jag hoppas 

att det inte var meningen att det var orsaken till det. Nu ska vi jäklar se till att 
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de inte kan läsa det här så bra mera. Jag tror att det helt enkelt är ett misstag. 

Ltl Olof Erland försökte redogöra för varför man har gjort så här. Han förkla-

rade att det skulle bli 20 sidor kortare. Lämna bort 20 sidor då, men lämna 

inte de sidor som ger viktig information till oss som sitter här lagtinget. Det 

som är felaktigt är den här budgeteringen av tidigare anslag. Jag skulle vilja 

att finansutskottet tar reda på hur mycket i årsbudgeterna som man därmed 

felaktigt redogör för att är årsbudgeten. 

Låt mig ta ett exempel på sidan 83 ifrån social- och miljöavdelningens 

sammandrag. Där står det att förslaget till kostnaden för den allmänna för-

valtningen för social- och miljöavdelningen år 2010 är 1 097000 euro. Detta 

är inte sant. Gå in och titta i siffrorna och se att det finns tidigare anslag, så 

kostnaden för den allmänna förvaltningen är 1 277000 euro. Det är en väldig 

skillnad. Går ner på sidan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, där 

står det att förslaget för kostnader för 2010 är 2 102000 euro. Det stämmer 

inte alls. Gå in och titta i siffrorna med tidigare anslag så är det 2 252000 

euro. Så här lurar man oss och man lurar allmänheten om att den här budge-

ten ser ut så här. Det gör den ju inte alls så länge man använder det här 

märkvärdiga sättet att budgetera på, med tidigare anslag. 

Finansutskottet borde med kraft säga att det här kan man inte acceptera. 

Jag hoppas att revisorerna redan har sagt det och om de inte har gjort det så 

hoppas jag att de gör det. Sådan här budgetering finns inte någon annan-

stans. När det har införts vet jag inte. På min tid, när jag var mer engagerad 

också i landskapsstyrelserna, så var det inte på det här sättet.  

Herr talman! Låt mig fortsätta med de signaler jag får ifrån förvaltningen 

och ifrån tjänstemännen. De signalerna bekymrar mig storligen när det gäller 

det här budgetarbetet. Det nya ledarskapet vet jag att var en stark ambition 

ifrån lantrådets sida. Men hur blev det? Signalerna till mig är att aldrig tidi-

gare har avdelningarna, enheterna och de enskilda tjänstemännen varit 

mindre involverade än nu. När man har en neddragningsprocess kan den re-

sultera i att stämningen blir sämre. Men det måste man ju motverka genom 

öppenhet, information och diskussion. Signalerna till mig från ganska många 

håll är att så här dålig kommunikation och dåligt deltagande har det aldrig 

varit förut. Jag hoppas att landskapsregeringen kan berätta lite om hur de ser 

på det här, så att det visar sig att mina sagesmän och kvinnor förhoppningsvis 

inte har uppfattat det helt och hållet rätt. Men de talar om sin egen situation. 

Då har jag svårt att se att de skulle uppfatta sin egen situation hemskt fel. Det 

här bekymrar mig när jag också är med och är beredd att ta ansvaret för de 

tunga besluten i förvaltningen. Man måste ändå, fastän man har en sådan 

svår situation, kunna involvera förvaltningen på ett rimligt sätt. Det är också 

det bästa sättet att få en kraft i förvaltningen för att de ska vara med och 

genomföra de tunga åtgärderna. Att de inte känner att det här är någonting 

som har kommit uppifrån, inte från gud men bra nära och de är nu någon 

slags lakejer som sedan ska genomföra det. På grund av de starka signaler jag 

fått så vill jag att landskapsregeringen svarar ordentligt på det här. 

Två saker till förrän jag för min del avslutar i årets budgetdebatt från den 

här talarstolen  

I motion nr 19 har vi föreslagit att bibehålla målsättningen för minskning-

en av fiskodlingens fosforbelastning på Östersjön enligt den fastslagna planen 

som var uppe här i lagtinget under förra perioden. Det var en kraftfull åtgärd 

som gav signaler runt om i norden och som togs emot med stor positivism av 
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dem som var engagerade i Östersjöns miljö. Det var särskilt skrivningar om 

fiskodlingarna som togs emot på detta sätt. Jag var i riksdagen i Helsingfors 

då. Det var den mest positiva upplevelser gentemot Åland som jag har varit 

med om under min livstid från finsk sida. Men också i nordiska sammanhang 

hördes den här positivismen, att Åland nu var på framkant. Man ville se hur 

Åland skulle göra för att klara den här svåra uppgiften. När då den här land-

skapsregeringen kommer och säger att nu ska vi lätta betydligt på kraven, i 

samarbete och enligt önskemål ifrån näringen själv, blir jag naturligtvis väl-

digt bekymrad. Jag vill inte gå lika långt som ltl Runar Karlsson som säger att 

den här näringen kan vi inte ha. Jag tror precis som ltl Jörgen Strand, när 

han under sin tid jobbade som näringsminister, att man kan hitta metoder för 

att den här näringen ska kunna fortleva i skärgården. Men det är klart att det 

är jätte bekymmersamt om det visar sig att vi ska fortsätta att odla fisk som 

för en 1 kilos tillväxt fordrar 2,5 kilo fisknäring. Då är det naturligtvis ekono-

miskt, miljömässigt och på alla andra sätt fullständigt ohållbart. Det betyder 

också att man måste börja aktiv diskutera andra fisksorter.  

Jag har tidigare varit mycket kritisk till snacket om musselodling. Tänk 

vilka volymer det är frågan om i våra vatten som inte passar för musselcellod-

ling för att vattnet är för kallt. Tänk er hanteringen utav dessa musselmäng-

der, som jag tidigare har varit inne på, och som jag nu fick information om att 

i princip ska plockas för hand från miljontals snören. Det finns ingen realism 

i en sådan miljöpolitik, kära vänner. 

Jag ska p.g.a. tidsbristen hoppa över sjöfartspolitiken, som vi har i motion 

nr 14. Jag vill ändå säga så mycket att jag verkligen ber finansutskottet stude-

rar klämmen och alldeles särskilt de frågor som vi ställer i det här långa 

stycket i motion nr 14. Jag vet att vi har en ordförande nu som antagligen har 

en förmåga att förstå sjöfarten, det har vi inte alltid haft, och en förmåga att 

förstå sjöfartens viktiga betydelse för landskapet. Alla viktiga frågor bör få ett 

svar. Det är vi politiker som ska ge de här svaren. Landskapsregeringen har 

ännu inte jobbat med de frågorna så att man har några svar. Det vet jag. Jag 

skulle vilja att finansutskottet verkligen tar ställning till den här frågan. Det 

här är, utan vidare, en av de stora utvecklingsmöjligheterna för Åland. Att ut-

veckla sjöfarten och dess kringnäringar inom ramen för den behörighetsför-

delning som vi har. 

Avslutningsvis, herr talman, jag ber om ursäkt för tids överskridningen. 

Gullåsen rapporten 2006 är ett perfekt underlag för förverkligandet av 

Gullåsens disposition och användning. Möjligen föreslår rapporten för många 

totala platser, man måste dra ner på den biten. Men uppdelningen som den 

hade i de olika funktionerna var alldeles utomordentlig. Den liknar den som 

jag igår här redogjorde för. Jag vet att minister Katrin Sjögren har ungefär 

samma resonemang. Men när man förverkligar det så fordras det två saker. 

Det fodras dels en lagändring, det som alltså inte är gjort efter 1993 när det 

gäller ansvaret för Gullåsen som vi tog över från folkhälsoförbundet.  

Problemet är tidtabellen för Gullåsens sanering. Vi kan inte införa den nya 

fördelningen av vårdformerna fullt ut, utan att göra en sanering utav byggna-

den. Den ligger tidsmässigt i röret några år framåt. Nu är det viktigt att den 

här gruppen som nu jobbar, ser till att man utgående från den här utredning-

en 2006 och den utredningen som ltl Gun Carlson ledde, också ser till att 

man nu har ett förverkligande program för Gullåsens del. Alla goda tankar är 
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i stort sett tänkta från tidigare men man måste sätta allting på plats, så att 

man också får ihop det med tidtabellen för byggnadernas sanering. 

Talmannen 

Det var överdraget med 7 minuter och 7 sekunder. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Roger Jansson och jag är helt överens om när det 

gäller budgeteringstekniken att där finns det mycket övrigt att önska. 

Det ska vi hoppas att vi ska kunna jobba på. Jag hoppade till lite här när 

ltl Jansson sade att man döljer kostnader i budgeten. Är det verkligen på 

det sättet då att under ltl Roger Janssons tid, till exempelvis som lantråd 

och minister, så presenterade man de här siffrorna på ett annat sätt? 

När skulle i så fall den här ändringen ha skett? Kan jag få lite informa-

tion om det? Vi ska naturligtvis titta på det här. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Min uppfattning är att de här T. A anslagen (tidigare an-

slag) som nu är inom parentes på vissa ställen inte användes på det sät-

tet, på den tiden. De kostnader man räknade med att ha under budget-

året, de angav man. Tar vi nu sammanställningen t.ex. för social- och 

miljöavdelningen på sidan 83, som jag nu har valt att titta på, så ser vi 

att det blir väldigt galet, naturligtvis. Totalkostnaderna är 116,3 miljoner 

enligt den här uppställningen. Men i verkligheten är den inte det. Jag 

har tittat på allmänna förvaltningen, den är nästan 200 000 euro större 

i verkligheten än vad som redovisas. På Ålands miljö- och hälsovårds-

myndighet är det 150 000 euro större.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson påstod att jag skulle vara emot fiskod-

lingarna. Det sade jag inte, jag sade att jag var emot utsläppen. I och 

med att vi släpper ut 40 ton fosfor per år och 71 procent av det kommer 

ifrån fiskodlingarna och dessutom släpper vi ut nästan 2 kilo per person 

och år. I Sverige och i Finland är det ungefär hälften. Det skulle vara in-

tressant att veta hur mycket ltl Roger Jansson tycker att vi borde sänka 

våra utsläpp till. Borde vi ha lika som i Sverige och Finland? Vilken nivå 

har han tänkt sig? För att få det lite mera konkret, annars är det lätt att 

säga att allting ska vara kvar, men det ska förändras i alla fall. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Jag var frånvarande från Ålands politiken när miljöhandlings-

programmet behandlades i den förra landskapsregeringen och också an-

togs av lagtinget. Jag tror att det var frågan över en längre period om en 

80 procents minskning av fosforutsläppen ifrån fiskodlingen. Jag vill 

minnas att det rörde sig om ungefär det. Det var det, som jag sade, att 

jag stöder det här. Det måste vi försöka uppnå. Jag är fullt medveten om 

hur fruktansvärt svårt det är. Men det fanns åtminstone, i den förra 

landskapsregeringen som ledamoten Runar Karlsson var medlem i, en 

plan på hur man skulle komma vidare. Varför inte planen sedan blev 
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sjösatt under den perioden vet jag inte riktigt? Och varför man inte har 

fortsatt i den här landskapsregeringen med den miljöpolitiken det vet 

jag inte heller? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det var ett intressant och inspirerande anförande som 

vanligt när ltl Roger Jansson står i talarstolen. Jag skulle vilja ta fasta på 

fiskodlingen och på miljön. Jag har ju själv haft förmånen att få sitta i 

HELCOM och ta del av deras rapporter och diskussioner rent konkret på 

plats. Min bestämda uppfattning är att om vi ska minska utsläppen i Ös-

tersjön så måste regelverken mellan länder och självstyrande områden 

vara tämligen identiska. Det känns ganska meningslöst att, för mig som 

Brändöbo, bogsera kassarna fyra sjömil ut i Skiftet, då är de på rikets 

vatten och flytta arbetsplatserna dit, samtidigt som vi ändå har förore-

ningarna kring mina egna hemöar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller konkurrensfrågeställningen är vi nog över-

ens. De tre skärgårdskommuner som är väldigt beroende av fiskodling-

en, också de näringsidkare som är berörda, vi måste ju beakta deras 

förmåga att klara av de här betingen på ett sådant sätt att de kan fortsät-

ta att sälja den produktion som de får ut. Frågan om neddragningarna 

av fosforutsläpp ingick i den förra landskapsregeringens plan för fiskod-

lingen och för miljöpolitiken. Att man tillsammans med Sverige och till-

sammans med Finland i första hand, men också tillsammans med den 

Europeiska Unionen eftersom det finns flera länder runt Östersjön och 

alla utom Ryssland är ju medlemmar i unionen, då skulle man uppnå 

sådana resultat så att vi inte skulle hamna i en hopplös konkurrenssitua-

tion. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Jag noterar samsynen som vi har. Näringspolitiken 

är oerhörd viktig, samtidigt som miljöpolitiken också är väldigt viktig. 

Alla som har barn och kanske t.o.m. barnbarn vet att vi vill lämna efter 

oss ett arv som vi kan vara stolta över. De synder som vi har idag med de 

föroreningar som finns kring Östersjön kommer att kasta långa skuggor. 

Men näringspolitiskt hur, ltl Roger Jansson, om frågan tillåts i replik, 

hur ska vi komma vidare? Ja, enda sättet är genom ett ökat samarbete 

på alla plan, både från lagtingets och landskapsregeringens sida och 

med omkringliggande regioner och med andra länder, för att därigenom 

nå en gemensam miljöpolicy och miljöpolitik. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! De överenskommelserna måste vara på plats. Jag menar 

att Åland ska ta en ledande roll i det arbetet. Vi har goda förutsättningar 

till det eftersom vi har så väldigt stor fiskodlingsproduktion. Vi kan inte 

göra som man gör idag och säga att vi inte kan göra det här för då flyttar 

de till Sverige eller till Åboland. Vad är det för nys? Vad är det för poli-

tik? Har det politisk ryggrad? Ingen alls! Nej, det är klart att man måste 
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klara av samarbetet och ha en ledande roll i det. Sedan måste man också 

klara av tekniken tillsammans med fiskodlarna. Där har jag blivit väldigt 

inspirerad av den förra regeringens resa till Danmark och diskussioner-

na med de danska fiskodlarna. Jag är jätte imponerad av det, där finns 

lösningarna, åtminstone en mycket stor del av lösningarna istället för 

musselodlingar. Det kan ltl Jörgen Strand informera mera om. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Fredrik Karlström 

Tack herr talman! Jag tycker det känns som om budgetdebatten håller på att 

gå ner i en liten svacka. Det är kanske inte lika aktivt som det var tidigare på 

dagen. Det kommer väl igen efter middagspausen kanske. 

Nu är det dags att börja titta på mina motioner. Jag börjar med dem som 

kanske inte är så kontroversiella och är ganska enkla. 

Motion nr 31 handlar om att man ska öka försäljningen av landskapet fas-

tigheter. Idag har man över 400 fastigheter, både stora och små. Största de-

len av de här fastigheterna kostar egentligen mest skattebetalarna pengar i 

drift och årligt underhåll. 

Ltl Johan Ehn var en av dem som var ordförande i en grupp som tittade 

över landskapets fastighetsbestånd. Det finns väldigt många fastigheter som 

man skulle kunna lägga ut till försäljning. I budgeten har man tagit upp ett 

anslag på 262 000 euro för de fastigheter man föreslår att ska säljas. Jag 

tycker det är alldeles för lite. Jag blev lite irriterad på mig själv när jag hade 

skrivit den här motionen, jag började fundera över varför jag bara hade satt 

750 000 euro, det borde ju vara betydligt mycket högre summa i försäljning. 

Av dessa 400 fastigheter kunde man bra avyttra mer än 750 000 euro. Jag 

skrev den här motionen i all hast och önskar att det kanske var mer. Åtmin-

stone borde lagtinget anta motion nr 31 att man skulle ge landskapsregering-

en i uppgift att se över vilka fastigheter man kan avyttra under året. Det är 

ingenting som hindrar att man kommer i en tilläggsbudget med förslag på 

andra fastigheter som vi klarar oss utan. Det betyder också att om vi få ner 

fastighetsbeståndet blir det mindre kostnader och det budgetmomentet i sin 

tur skulle kunna sjunka. 

Med den motionen kan jag koppla ihop den som heter motion nr 69. Det är 

ganska svårt att skriva finansmotioner, för många moment kommer på flera 

olika ställen. Ska man göra det fullständigt korrekt borde det bli betydligt 

mycket mer motioner än vad vi lämnade in. Motion nr 69 tycker jag att är en 

motion i lite preventivt syfte. Det står att trafikavdelningen ska sälja tre olika 

fastigheter, Kattby väg depå, matsalen i Degerby och en hangar på flygfältet. I 

motiveringarna tar man upp endast 63 000 euro. Det här är en sådan sak 

som kanske skulle kunna gå lagtingets förbi. Man säljer antingen som en rik-

tad försäljning till den som är hyresgäst eller till någon annan som man tyck-

er att skulle kunna passa. Därför vill jag bara uppmärksamma lagtinget om 

det och också få in en extra skrivning under motiveringarna under kapitel 

38.30.88. Motiveringen lyder att man ska erhålla ett marknadsmässigt pris 

genom att bjuda ut de här fastigheterna på den öppna marknaden under året. 

Det betyder också att man kommer att kunna öka inkomsterna vilket gör att 

budgetunderskottet kommer att bli betydligt mycket mindre. Dessa tre fas-
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tigheter har betydligt högre värde än 63 000 euro. Det är bara en sak som jag 

vill uppmärksamma trafikministern på, för det ligger under trafikministerns 

ansvarsområde. Hangaren i sig borde väl vara värd, nej jag behöver inte spe-

kulera i det. Jag tror att trafikminister förstår vad jag menar. 

Sedan kan jag fortsätta med samma anda i motion nr 70, som handlar om 

landskapets fastigheter. Det gäller ombyggnaden av Självstyrelsegården som 

har diskuterats egentligen ganska lite här idag med tanke på hur stort mo-

mentet är.  

Obundna föreslog faktiskt förra året i budgetdebatten att man skulle bygga 

en fjärde våning på Självstyrelsegården. Först var jag emot men sedan när jag 

fick höra argumenten så höll jag med. Detta för att samla in alla de verksam-

heter man har ute på stan. Om jag minns rätt så gick vi igenom hyreskostna-

derna för de lokaler man hyr ute på står i centrum av Mariehamn. Det hand-

lar om ungefär 500 000 euro året som landskapet betalar i hyreskostnader. 

Med det som bakgrund så borde man faktiskt bygga en fjärde våning i själv-

styrelsegården. Det vill dock icke landskapsregeringen fortsätta med nu, utan 

man vill i stället börja renovera alla dessa lokaler. Renoveringsprojektet upp-

skattas till cirka 10 miljoner euro på tre års sikt. Vi fick höra i debatten att det 

kanske var närmare 11 miljoner euro. Jag tycker inte riktigt det känns väl 

spenderade skattepengar att vi ska göra en mindre tillbyggnad och sedan re-

novera de här lokalerna för 11 miljoner euro. Det finns behov av ventilation 

och det finns behov i cafeterian, det håller med om. Sålunda tar jag inte bort 

hela det här anslaget utan jag minskar med 1,5 miljoner euro. 

 Jag skulle vilja ha en liten debatt runt tanken på att man vill bygga ut 

landskapsarkivet här i huset. Med tanke på att det kanske är de dyraste kva-

dratmetrarna på Åland just i det här kvarteret så är det väl ganska dumt att 

ha landskapsarkivet på de kvadratmetrarna. Det är ett typiskt exempel som 

man skulle kunna flytta ut på landet eller till någon av de 400 fastigheter man 

har. Ut på landet med arkivet och gör en ny plan på vad som är behovet för 

landskapsregeringen och förvaltningen, med tanke på att vi pensionerade 100 

personer per år och sålunda förmodligen också ska minska vår personalstyr-

ka. Vi måste tänka på att minska den offentliga ekonomin, vi kan inte ha den 

omfattning vi har idag. Men det i beaktande, att man tittar på personalresur-

ser och behovet framöver och tittar på om man kan flytta landskapsarkivet 

utanför Mariehamns stadsgräns och sålunda frigöra lokaler, så tycker jag att 

man borde kunna hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att använda lokalerna 

på.  

Sålunda föreslår jag att det fortfarande ska finnas 1 miljon kvar under 

moment 43.40.74. Man renoverar mycket för 1 miljon euro, men man tar bort 

1,5 miljoner euro ur renoveringspotten i min finansmotion nr 70. 

Och med det ser jag att det har gått 7 minuter. De här motionerna är ju 

ganska i linje med varandra, de handlar alla om fastigheter i landskapet. Jag 

har en motion till, men den är mer kontroversiell så jag tror jag väljer att ta 

den i nästa anförande. Det är försäljning av Allhallen i Eckerö. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag har tagit del av ltl Karlströms finansmotioner. 

Det är riktigt som du säger att de är ganska liknande. Jag kommenterar 

alla lite mera generellt. Från landskapsregeringens sida har vi den poli-

tiken att vi ska avyttra alla fastigheter som vi inte behöver. Vad vi inte 
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behöver är alltid en diskussionsfråga förstås. Men vi har nu betonat mu-

sealt värde och rekreation. Det framkommer här i motion nr 31 att den 

här utredningen ska dammas av. Den är avdammad, jag arbetar faktiskt 

utgående från den för det var ett gott arbete som gjordes tidigare av ltl 

Ehn. Det är helt i linje med den utredningen som vi faktiskt arbetar. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle vilja att minister Roger Eriksson också hål-

ler med om att 262 000 euro kanske är i minsta laget. Om man vill sälja 

de fastigheter man inte behöver så skulle det momentet kunna vara be-

tydligt mycket mer än 262 000 euro. Att höja till 750 000 euro borde 

inte kunna vara någon svårighet i den här budgeten. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! De värdena som finns här grundar sig på de bokförings-

tekniska värdena. Sedan var det blir i sista hand, det vet vi inte förstås. 

Det blir en upphandling då. Man kan ju inte heller sätta ut i en budget 

vad man förväntar sig att det ska bli för pris. Det är ju marknaden som 

ska styra det. Det här är bokföringstekniska värden och sedan blir det en 

normal upphandlingsomgång. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! När det gäller finansmotion nr 69 så är det självklart att de 

ska säljas på öppna marknaden. Självklart att de ska säljas till högstbju-

dande. Det är nog på samma vis här, som tidigare nämnts i replikväx-

lingen, att det är fråga om det bokföringstekniska värdet. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Jag vet inte om jag behöver ta någon replik på det. Då är vi helt överens. 

Det viktiga är bara att det inte trillar mellan stolarna någonstans. Sedan 

skulle jag ha velat ha lite mera diskussion runt Självstyrelsegården. Jag 

får väl se om det kommer upp igen senare i debatten. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Margret Lundberg 

Tack, herr talman! Jag vill ännu komma med några reflektioner över äldre-

omsorgen, som till min glädje här i debatten har belyst väl och som alla må-

nar om att vi ska få fungera bra. 

I skärgården har vi under många år haft en hög andel äldre personer över 

65 år. Idag har vi ungefär 23 procent över 65 år, men procenten har varit be-

tydligt högre. Det här har gjort att man i omsorgen för de äldre i kommuner-

na har byggt ut serviceboendet, och också till en del satsat på utbildad perso-

nal. Dels för att ge de äldre en bra vård och omsorg men också för att i sam-

arbete med ÅHS tillse att det i kommunen finns tillgång på personal även för 

den för oss så viktiga hälsovårdarberedskapen. 
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En skrivning i budgeten om samarbete mellan hemtjänst och hälso- och 

sjukvård om hur servicehusen ska fungera tycker jag att vi praktiserat redan i 

Brändö. Det tycker jag är en bra modell också för andra kommuner. 

Den lagstiftning som landskapsregeringen nu avser att införa, som möjlig-

gör att hemtjänst och hemsjukvård organiseras som sammanhållen hemvård, 

är ett bra koncept. Jag kan varmt rekommendera det. Jag tror att det också 

kan ge inbesparingar samtidigt som det ger en bra vård. 

För många äldre och deras anhöriga också är det väldigt viktigt att man får 

stanna i sin hemkommun. Och att man får den omsorg och den vård man be-

höver också till livets slut. För kommunerna innebär det här också viktiga ar-

betsplatser. 

I budgeten nämns det behov av personal och kompetens inom äldreomsor-

gen på lång sikt samt ett ansvar för sjukvården vid serviceboende. När man 

ser till användarna av vård så står de äldre för en stor del. Det är för mig helt 

klart att vi behöver en geriatrisk sjukvårdsavdelning, var den nu sedan är och 

i vilken byggnad, där man då i högre grad ser till helheten i omsorgen om de 

äldre. Jag tycker att en viktig del också inom geriatrin är utredning och dia-

gnostisering i ett tidigt skede så att man kan sätta in behandling och vård. Det 

har pratats en hel del om övermedicinering, men jag tror att det i praktiken är 

problem med det motsatta, undermedicinering och avsaknaden av undersök-

ningar och diagnos. 

För att man i serviceboendet också fortsättningsvis ska kunna ge bra vård 

också i skärgården så skulle det vara bra om man skulle få tillgång till besök 

av geriatriker även i skärgården.  

När det gäller skärgårdstrafiken så är det inte alls roligt som skärgårdsbo 

att vara med om att göra nedskärningar. Men under de rådande omständig-

heterna så är det svårt att inte vara med att försöka få ner kostnaderna. Jag är 

helt på det klara med att vår trafikminister kommer att, i samråd med färj-

personal och skärgårdskommunerna, göra sitt bästa för att vi ska få till stånd 

bra lösningar för trafiken. 

Här ser jag, i likhet med ltl Sundblom, att projekt som sparar in på drift-

kostnaderna är nödvändiga och som också kan ses som sysselsättningsbe-

främjande. Ett av de exemplen är projektet som är igångsatt med vägplanen 

för Åva-Jurmo samt linfärja som jag stöder varmt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker det var bra som ltl Lundberg sade om äld-

reomsorgen. Det är också viktigt att den här frågan får en skärgårdsbe-

lysning. Det är ju speciella förhållanden för de äldre som flyttar till skär-

gårdskommunerna efter en tid på långvårdssjukhus eller någon sådan 

behandling. Det nämndes att det kan förekomma undermedicinering. Är 

det då någonting som skulle hänföra sig till att man som äldre befinner 

sig i en skärgårdskommun? Det förekommer nog faktiskt också överme-

dicinering. Jag tror inte att man ska bagatellisera det problemet. Konti-

nuiteten i behandlingen är inte alltid den bästa och så laddar läkarna på 

mera mediciner än det kanske alla gånger behövs. 

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundback har alldeles rätt, just det här med att 

det finns åt båda håll. Därför att man inte har, just som ltl Sundback sä-
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ger, riktigt den här kontinuiteten. Den här kunskapen finns inte heller, 

man ser inte till hela patienten. Det vill jag framhålla för det är faktiskt 

riktigt. Det är som med barn, det är svårt att plocka ut bara en skild bit. 

Äldrevården är en speciell del i sjukvården och för läkarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Det har diskuterats länge och mycket om det ena och det andra. 

Jag brukar vara positiv i min inställning. Men det har varit lite svårt att vara 

det egentligen nu idag och under de här dagarna fastän det även har varit 

många positiva anföranden.  

Blickar vi lite bakåt en tid, lite mer än ett år sedan, så har det inneburit 

börsras, lågkonjunktur och finansiell oro världen över. Därför har det kanske 

inte varit så lätt den tid som har gått. Men vi vet att efter regn kommer sol-

sken och kanske konjunkturerna vänder igen. Som den positiva jordbrukaren 

sade när skörden regnade bort; det kan ju inte bara vara solsken jämt, för då 

blir det öken.  

Nu är det kanske tid att satsa på en kraftsamling för våra näringar, inte 

bara på lantbruket utan på alla näringar som finns här i landskapet. Vi kan 

tänka att under tiden som vi är här, vi som är skogsägare, så växer urskogen 

ytterligare lite grann. När konjunkturen vänder så vill virkesköparna konkur-

rera om det är i framtiden. 

Vi vet att jordbruksnäringen har diskuterats mycket här. Ltl Sundback var 

lite inne här på ett alla talade för sina särintressen. Jag kanske ska börja med 

mitt särintresse även om jag anser mig vara en någorlunda allmänpolitiker. 

Vi vet att jordbruksnäringen idag är en av våra mest hårt reglerade, till stor 

del beroende på förhållandena i vår omvärld, EU, nationell påverkan samt att 

det här hemma plussas på lite till. Risken finns att beslut som berör lantbru-

ket, dess framtid och utvecklingsmöjligheter fattas mera utgående från kort-

siktiga intressen, modeströmningar och känslosamma värderingar än från en 

saklig bedömning och helhetssyn. 

För övriga samhällsgrupperna kanske många tänker kortsiktigt. Men för 

lantbrukarna handlar det om månader och år. Lantbrukarna måste också 

räkna med årtionden och generationer i sin framtidsplanering. 

Samtidigt finns det skäl att här erinra om jordbruksbefolkningens insatser 

för såväl miljö som kulturlandskapet. Vår omgivning, inte minst glesbygden, 

är ju stadd i en mycket stark omvandling, en följd av den ekonomiska utveck-

lingen. Ska något av det försvinnande kulturlandskapet kunna bevaras måste 

lantbruket, som närmast har hand om dessa värden, även ges den här möjlig-

heten och resurser att bibehålla den. 

När vi talar om att konsumera så den första är faktorn konsumenten, som 

hör samman med att konsumenten alltmer påverkar konsumtionen och där-

med hela konkurrensen. Konsumenten av idag kan mera, är många gånger 

mycket välinformerad och konsumenten har flera valmöjligheter än tidigare 

och hittar hela tiden nya och annorlunda konsumtionsmönster.  

I den andra faktorn har vi en mycket tuff konkurrens med fokusering på 

lågpris. Här finns det mycket att diskutera vad gäller lågpris. Vi har följt ut-
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vecklingen av de stora livsmedelskedjorna i vårt land och ute i Europa hur det 

fungerar. 

Faktor nummer tre är klimatförändringen som alltmer är uppenbar. Det 

finns flera tecken som tyder på att vi är på väg mot ett varmare klimat. Heta 

somrar, tropiska nätter, ökad nederbörd och extrema väderhändelser blir allt 

vanligare och påverkar gradvis vårt sätt att förhålla oss, framförallt när verk-

samheter är så beroende av väder som i vår bransch. 

Aldrig tidigare har så stora förändringar genomförts i en så snabb takt som 

det sker idag. Kan hända förlorar vi inte något men kanske vi återupptäcker 

något viktigt som aldrig funnit men som vi glömt. 

När strålkastarljuset sätts på oss i modernäringarna för att säkra framtidens 

lösningar skulle det sitta fint om alla beslutsfattare här i salen och maktens 

korridorer fick det här är fullkomligt klart för sig. Modernäringar, smaka på 

det ordet, alla näringars moder, det är jord och skog det handlar om, av jord 

och skog är du kommen. 

Jag ska också gå över till de motioner som har diskuterats här idag. De mo-

tioner som jag har undertecknat stöder jag givetvis.  

Först vill jag nämna en sak som jag tycker att finansutskottet kanske behö-

ver titta på. Det gäller posten. Vi vet att det diskuteras inom posten att dra in 

postkontor ute på landet. Jag tycker att postservicen borde vara en grundläg-

gande sak ute i kommunerna, det skulle finnas kvar. I och med att man har 

en hel del fördelar när man bedriver en verksamhet som man gör idag borde 

det räcka till den här servicen. 

En motion som jag är mycket glad över är den motion som den frisinnade 

lagtingsgruppen lade här vad gäller lantbruksutbildningen vid naturbruks-

skolan. Där vill jag tacka ltl Jörgen Strand för det arbete han har lagt ner. Det 

här är någonting som man behöver diskutera. Det här är otroligt viktigt för 

vår näring. Det är viktigt för hela centret ute i Jomala och för de organisatio-

ner som där verkar. 

I övrigt vad gäller landskapets budget för våra modernäringar är det nog 

faktiskt lite tveksamt om regeringen överhuvudtaget har tänkt på de konse-

kvenser som det kan få för näringarna innan man satte den här signaturen 

under budgetförslaget. Förslaget är på många områden mycket ogenomtänkt. 

Man kan med fog fråga sig om det kanske rentav ibland har varit ett misstag? 

Vad gäller tunneln har det också varit diskussion när det gäller tunnelut-

redningen. Jag tycker, som flera motionärer och talare har sagt tidigare, att 

de pengarna kan man dra bort från budgeten. Vi behöver inte den utredning-

en just idag när vi har den här lågkonjunkturen. Det hade kanske varit bättre 

att sätta de pengarna på indexjusteringen på landskapsandelarna till kom-

munerna, som knappt har hunnit köra i gång det systemet innan man är inne 

och ändrar på systemet. Det är ungefär samma summa. Eller, som obundna 

var inne på, att man kanske skulle ha visioner med en snabbgående färja i 

skärgården. 

Vad gäller investeringsstödet till lantbruket, som jag har tecknat på här, är 

det en av de viktigaste frågorna för lantbruket. Det är inte frågan om konsum-

tionspengar, det är frågan om att investera för långsiktiga satsningar som ger 

arbetsplatser som genererar konsumtion. Att hålla näringen i gång och att 

bygga upp för mejeri och för andra satsningar som vi tidigare har gjort här. 

Det behöver komma nya odlare för att fylla trädgårdshallens behov av grön-

saker. Det är otroligt viktigt. Vi har en marknad med rätt inställning här, 
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egentligen inte bara österut utan även västerut skulle man kunna flytta blick-

en lite. 

Det finns en hel del annat som man kan kommentera här. Jag tror att min 

tid börjar ticka över. Kanske man får ta ett anförande till ikväll, om det med-

ges. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det var intressant att ltl Englund tog upp posten. Den 

finns ju inte i budgeten men det verkar lite som man har satsat mest på 

transportbolag för att göra affärer och tjäna pengar och har glömt bort 

vad sitt verkliga uppdrag är. Jag stöder Englund när man ser på posten 

att de verkligen sköter det som de ska och inte bara syssla med affärer. 

Det kan ju bli monopolställning på hela transportmarknaden till slut och 

man glömmer bort att man ska köra ut posten och få ner avgifterna så 

att vi kan få tidningar också på söndagarna. Det skulle vara bra. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Jag får bara tacka för stödet. Vi får tillsammans hoppas att 

finansutskottet grunnar lite på de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Inledningsvis några ord kring budgetprocessen. Ltl Roger Jans-

son var lite inne på det här tidigare. Jag har också nämnt det vid några tillfäl-

len, att få informationen att flyta och också se till att man för en diskussion 

med dem som det berör när det handlar om att göra budgetförändringar. 

Jag är helt medveten om att i sådana här svåra tider är det inte det lättaste 

att få informationen att flyta. Information kan lätt förvanskas och man kan få 

till stånd situationer som gör att diskussionen helt och hållet spårar ur. Ska 

man göra den här typen av större förändringar är det också viktigt att få or-

ganisationerna med på banan. Man måste kunna måla upp en bild över hur 

läget ser ut. Man måste få dem man spelar med att också spela åt samma håll. 

En av de bitarna, som åtminstone jag upplever som de mest problematiska 

med det budgetförslag som nu ligger, är att det var många som blev väldigt 

överraskade över hur slutresultatet blev. Vi har alltifrån underlydande myn-

digheter till personal, till näringsliv, till kommunerna och till organisationer 

som inte har varit medvetna och hur landskapsregeringen har tänkt och kan-

ske t.o.m. drabbats av väldigt, väldigt överraskande uppgifter. Det här är nå-

gonting som inte är bra i förhållande till att man ska försöka göra arbetet 

långsiktigt och faktiskt få stöd för den här biten. Alla de åtgärder som man fö-

reslår är viktiga och nödvändiga att göra. Men man måste också se till att få 

det förankrat så att det verkligen går att genomföra.  

Tittar vi ytterligare på hur man har valt att göra budgetförändringar från 

landskapsregeringens sida så var jag inne i en replik med ltl Mats Perämaa 

under första dagen av budgetdebatten. Det handlade om att när man tittar på 

hur man under plan åren sparar på de egna konsumtionsutgifterna. Då hittar 

man på de egna konsumtionsutgifterna ungefär 173 miljoner här inlednings-

vis till 171 miljoner, så sparar man alltså ungefär 2 miljoner  



  

412 

Tittar man sedan på överföringsutgifterna händer det betydligt mycket 

mera. Där går man från 100 miljoner till 80 miljoner ungefär 20 miljoners 

neddragning. De här finns det säkert en hel del förklaringar kring hur det här 

sker. Men jag tror att det vore bra om finansutskottet tittade lite på den biten. 

Även här ser jag ett pedagogiskt problem, vill man få med sig andra att spara, 

vilket det handlar om när det gäller överföringsutgifter, så måste man också 

visa på att man gör liknande saker själv. Siffrorna här talar inte riktigt samma 

språk. Jag är väl medveten om att det finns en hel del förklaringar bara ge-

nom att läsa budgeten, men det förklarar inte riktigt allt. För mig är det också 

på det sättet att jag tror att det här kommer att tvinga fram nödvändiga struk-

turförändringar på det kommunala fältet och inom organisations fältet osv. 

Här handlar det om vad reaktionen blev. Är reaktionen att man väcker enbart 

motstånd istället för att få till stånd en dialog och samarbete för att rädda 

ekonomin långsiktigt? Det återstår att se. Jag tror att det skulle vara bra att 

finansutskottet funderade lite just kring det här att hur man kunde jobba 

ännu bättre med att faktiskt få förankringen av det tunga arbete som nu ska 

göras.  

Det anslag som ltl Eliasson, tillika ordförande i finansutskottet, lade kring 

diskussionerna som vi ska ha på den politiska nivån sinsemellan för att 

åstadkomma det här, det är också någonting som man kunde ge som vägkost 

vidare också till landskapsregeringen när de jobbar med kommande årsbud-

getar. Det är ju på intet sätt så att den här budgeten, som nu ligger, kommer 

att vara den enda budgeten där vi får se sparåtgärder. Det är ju de kommande 

åren som kommer att bli verkställighet av det som nu skisseras och högst tro-

ligen blir det också ytterligare åtgärder som behöver göras. Det var om bud-

getprocessen och hur vi ska skapa det här arbetat framåt. 

Sedan till två motioner som jag är första undertecknare av. För det första 

finansmotion nr 13, som handlar om indragning av en tjänst som kommuni-

kationschef. Vi är väl medvetna om att tjänsten just är inrättad. Vi var redan 

då skeptiska till sättet att lösa det som vi kan dela, det vill säga problembe-

skrivningen om att vi behöver stärka vår information från landskapets sida. 

Vi tror kanske ändå inte att det här är den rätta vägen att vandra just nu, att 

inrätta nya tjänster i ett läge som vi befinner oss i. Man borde titta på hur 

man på andra sätt kunde stöda framför allt våra externa enheter. Hur kan 

man ge dem största möjliga stöd från landskapsförvaltningens sida för att 

känna att man kan klara det jobbet som ska göra på ett bra sätt? Med tanke 

på läget just nu så borde man kanske ha varit lite försiktigare med att köra 

det här vidare just nu. 

Sedan har vi finansmotion nr 37 som gäller lån ur penningautomatmedel. 

Där finns ett anslag upptaget på 1,785 miljoner euro. Det är lån som ska ges 

ut för aktivitetsfrämjande och sysselsättningsskapande projekt. Det tycker vi i 

grunden är bra, framför allt det här med sysselsättningsskapande projekt. Det 

kommer att behövas den kommande tiden. Men när vi sedan tittar tillbaka på 

boksluten och tittar på bokslutet för 2008, så noterar vi att det här anslaget 

inte överhuvudtaget har använts 2008. När man sedan dessutom tittar på att 

räntan föreslås ligga på 2,5 procent och med vetskapen om vad marknadsrän-

torna idag ligger på, så ställer vi oss frågan om det här kommer att vara spe-

ciellt attraktivt. Vi tycker här att man borde ta sig en funderade på att dra ner 

det här något, till förslagsvis 1 miljon och att man då också inriktar de här 

pengarna på sysselsättningsskapandet. De andra bitarna kan man sedan ha 
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funderingar kring. Den sysselsättningsskapande biten behöver finnas med 

som stimulans nu när vi går in i sämre tider, om det finns ett behov ute bland 

dem som skulle kunna tänkas söka de här pengarna.  

Det var två motioner och lite annan vägkost till finansutskottet för dess 

fortsatta beredning av arbetet med budgeten. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller budgetprocessen så finns det säkert mycket 

att göra. Det har varje år diskuterats hur svårt det är när det kommer så 

snabbt på. Jag skulle ändå vilja säga att vi alla har ett ansvar för att fak-

tiskt följa med i att budgeten utformas över tid. Tar vi fjolåret så var det 

en resurs- och behovsplan, det var en budget, det var en städarbudget 

som t.o.m. användes för framåtsyftande budgetering. Sedan var det en 

tilläggsbudget som var tämligen omfattande, där riktlinjerna drogs upp. 

Flera, flera gånger här i lagtinget har det verkat som om tilläggsbudge-

ten inte var någonting. Men det var i grunden för hela den här budgete-

ringen. Följer man med så tycker jag att man känner alla linjedragning-

ar. Jag tycker att ltl Johan Ehns påstående här är lite tagna ur luften och 

inte från dokumenten. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Där går nog våra åsikter ganska grovt isär, ltl Erland. Jag 

tycker definitivt inte att det är taget ur luften att det saknas förankring. 

Ta bara två exempel; det gäller kommunerna i det här fallet. Signalerna 

till kommunerna var att indexjusteringen av landskapsandelarna kom-

mer att ske sade man en vecka. Bara några veckor efteråt får vi reda på 

att det inte kommer att ske. 

Det andra exemplet är; inte förrän landskapsbudgeten blev offentlig 

visste Medborgarinstitutet om att deras anslag skulle sjunka med 30 

procent. Det visar lite på att kommunikationen med dem man samarbe-

tar med inte riktigt fungerar som det ska. Det är milt sagt att säga att det 

inte riktigt fungerar som det ska, för det är ganska stor förändring. An-

svar ska vi alla ta. Det är därför jag lyfter den här frågan också om hur 

man kan utveckla processer vidare. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Visst finns det enskilda fall där man kan peka på att det 

borde ha informerats. Men å andra sidan måste man utgå ifrån att det 

ofta är förhandlingar in i det sista, som t.ex. indexjusteringen i stället för 

avdragsförändringar. Då måste man gå tillbaka och se på vad ramarna 

är. Ta t.ex. ÅHS ramen på 72, och ta t.ex. utbildningsramen som gör att 

man omfördelar inom medis, visst är detaljerna okända in i det sista för 

de flesta. Men det är ändå en ganska tydlig process där alla borde vara 

medvetna om att det inte går att fortsätta att öka i budgeten. Man kan 

inte ha allt kvar och sedan lägga på lite till. Då måste var och en inse att 

man måste ta de här nedskärningarna från många olika ställen. De kan 

inte vara klara förrän budgeten är klar. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Naturligtvis måste det finnas en flexibilitet. Men flexibili-

teten ska finnas åt båda håll. Det måste finnas en sådan ambition från 
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den som sitter som den starka parten i det här att också själv visa vägen 

på samma sätt. Jag tror att det blir svårt. Belysningen, som jag hade på 

det här om hur man har resonerat, är att när man ser att konsumtions-

utgifterna minskar från 173 till 171 miljoner medan överföringsutgifter-

na minskar i storleksordningen 100 till 80 miljoner. Det är i den belys-

ningen som gör den här diskussionen ännu viktigare att man då faktiskt 

för förhandlingar. I de två fall, som jag nu tog som exempel, så tror jag 

inte att det egentligen fördes annat än politiska förhandlingar inom 

landskapsregeringen kring de här frågorna. Med de berörda parterna 

fördes inte några förhandlingar kring de här sakerna. Det är det som är 

det problematiska i det här. Det skapar inte enighet som vi så väl skulle 

behöva för budgetprocessen framåt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! I det här anförandet kommer jag att presentera två av våra motio-

ner. 

Den första är motion nr 27, som är rubricerad jakt på helgdagar. Man kan 

ju fråga om man ska börja jaga helgdagarna eller var man ska syssla med? 

Innehållet är att man också ska kunna bedriva jakt på helgdagarna. Vad är då 

anledningen till att man motionerar om det här? Det står alltså i 19 § jaktla-

gen vilka dagar som det är förbjudet att jaga på från kl. 18.00 dagen innan till 

kl. 18.00 under den givna dagen. Det är juldagen, nyårsdagen, långfredagen, 

påskdagen, pingstdagen och allhelgonadagen. 

Det är mycket som har ändrats både vad beträffar samhället i övrigt men 

också attityden till helgdagarna som egentligen följer någon form av gammal 

kyrklig tradition. 

Idag är det väldigt många som inte ens hör till kyrkan men man jagar ändå. 

De tycker också att det är de här dagarna som man är ledig som man har en 

möjlighet att gå ut och jaga. Därför kunde man se över det här om det är så 

att man kan ändra den 19 § och tillåta jakt på nämnda dagar. 

Men det här förslaget vill vi väcka den här diskussionen. Sedan kan man 

alltid välja att ta alla de här de nämnda dagarna eller bara vissa av dagarna. 

Det finns en beställning på att man ska se över den här paragrafen och också 

få en debatt runt det. Därför har vi valt att lyfta det. Eftersom det här mo-

mentet är öppet så finns det en möjlighet att under året se över det här och i 

så fall bereda en ändring av den här lagstiftningen. 

Den andra motionen är nr 28. Den motionen har en mera självstyrelsepoli-

tisk viktig inriktning än vad jakten har. Det är angående flaggningen i Bryssel. 

I början av det här mandatet besökte hela lagtinget Bryssel. Många notera-

de att flaggningen utanför den finska representationen, vilket också är den 

åländska, så var endast den ena utav Finlands flaggor uppe. Den andra, alltså 

den åländska fanns inte. Flera av oss gick runt kvarteret vi kunde konstatera 

att vid den danska representationen vajade både den grönländska och den 

färöiska flaggan. De här kan man förstås tycka att är en liten struntsak att 

inte flaggan fanns men frågan är väldigt viktig principiellt. Vi fick informatio-

nen, åtminstone var vi flera som uppfattade det så, att den dåvarande direk-

tören på Finlands representation skulle åka hem till Finland och diskutera 
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den här frågan och se att det här skulle verkställas. Vi uppfattade, åtminstone 

från den obundna gruppen, att det fanns en enighet om det här ifrån de re-

presentanter som fanns i Bryssel från lagtinget, att det här var man inne för. 

Men verkställigheten har uteblivit. Därför har vi lyft den här frågan och vill 

att landskapsregeringen ska tillse att fasadflaggningen utanför Finlands re-

presentation i Bryssel kompletteras med Ålands flagga. Annars kan man inte 

på utsidan se att det också är den åländska representationen. Också när man 

kommer in i byggnaden så finns det väldigt få, om än något, spår av Åland. I 

entrén kan man inte utläsa att det också skulle finnas en åländsk representa-

tion. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Under den tid som jag jobbade i landskapsregeringen så 

var frågan, som nämns i de obundnas motion om jakt på helgdagarna, 

uppe. Jag tog frågan till jaktvårdsföreningarnas möte, där ordförande 

från varje kommun fanns representerad. I stort sett en enig trupp ville 

inte att man skulle införa det här. Man skulle också som jägare respekte-

ra de här få dagar som det inte är tillåten jakt i landskapet. Om frågan 

har förändrats i jaktvårdsföreningarna så sätter jag inte mig emot det 

här. Jag tyckte att det var en ganska sund inställning som man hade från 

jaktvårdsföreningarnas sida i den här frågan. Jag, personligen, tycker att 

man kan respektera de kyrkliga högtiderna och inte springa och jaga 

omkring kyrkor och liknande.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Huruvida sedan jaktvårdsföreningarnas ordföranden är repre-

sentativa att uttala sig om detta, det vet jag inte. Jag tror att det här kan 

vara en generationsfråga också. Ofta är det en äldre jägare som har blivit 

ordförande i jaktvårdsföreningen och som har varit vana med det här 

förfaringssättet. Jag tror att just de yngre, som kanske har ett arbete 

som hindrar dem att under andra vardagar jaga, ser det här på ett lite 

annorlunda sätt. Jag tycker att det är bra att man diskuterar frågan från 

olika håll och synvinklar. Det här är vårt sätt att föra in ärendet i debat-

ten. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Bland jaktvårdsföreningars ordföranden finns både unga 

och gamla. Jag uppfattade att de hade väl förankrade åsikter i sina re-

spektive föreningar. Sedan ska vi komma ihåg att vi har utökat jakttiden 

på rådjur från två månader till fyra månader idag. Vi har utökat jakten 

på hare. Det har tillkommit säljakt. Personligen tycker jag att vill man 

jaga så finns det tillräckligt med dagar att jaga på. Vi kan respektera de 

människor som vill att det ska vara lugn och ro under vissa helgdagar. 

Det tror jag också att jägarkåren vinner på i förlängningen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag respekterar det sättet att se på det. Från vår sida sett skulle 

det vara väldigt viktigt att man på individnivå får bestämma det själv när 

man har tid och möjlighet att jaga. Jag kanske inte hade förväntat mig 

att just den frisinnade gruppen skulle ha den där åsikten. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vad beträffar flaggan i Bryssel så ser jag gärna att 

den hissas. Jag vill inte förstöra stämningen men den andra finansmo-

tion när det gäller jakt på de här dagarna, det tycker jag att vi ska avstå 

ifrån. Definitivt. Man måste tänka på individnivå. Man måste tänka på 

dem som inte jagar. Om bössorna börjar smälla på allhelgonadagen och 

juldagen, nej, det kommer i varje fall inte jag att stöda. Jag har jagat 

ganska mycket under mitt liv, de senaste tio åren har jag inte gjort det. 

Jag har faktiskt aldrig hört, under den tid jag jagade, att någon skulle ha 

begärt att få skjuta på juldagen och allhelgonadagen. Det vinner inte 

mitt bifall. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag hoppas verkligen att den här motionen ändå får sin rättmä-

tiga behandling i finansutskottet trots att inte dess ordförande inte är 

inne på den här linjen som vi. Jag hoppas verkligen att man ändå tar sig 

an motionen på ett neutralt och riktigt sätt. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, självklart ska vi göra det. Jag bara ville redogöra 

för min åsikt. Vi ska behandla motionen som alla andra, seriöst. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag tror också det har väldigt stor betydelse var man bor och var man 

bedriver jakten. Om man bor i en tätbefolkad by eller om man bor mera 

perifert. Om man tänker att man i en skärgårdskommun, i en utskärsby, 

skulle bedriva jakt på allhelgona, om man skjuter knipa i skärgården så 

tror jag inte att det stör så många, än om man gör det t.ex. mitt inne i 

Haraldsby. Det perspektivet måste man också ha med sig när man tar 

sig an den här motionen, om hela Åland ska leva. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Vad gäller åländsk flagga i Bryssels är det absolut någon-

ting som vi fortsättningsvis ska arbeta för. 

När det gäller jakt på helgdagar så kan jag väl, som representant som 

jägare från utskärsby, meddela att jag stöder nog det som ltl Jörgen 

Strand och ltl Torbjörn Eliasson har sagt. Jag tycker inte att man ska in-

föra jakt på de här dagarna. Man måste också respektera att det finns en 

stor del av vår befolkning som har en stark tro och som tror på kyrkan. 

Jag tycker att man ska respektera det på individnivå. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Det gläder mig att man ska jobba vidare med flagghissningen i Bryssel. 

Vi kan ju se på någon av tidningarnas hemsida att flaggan finns med där 

och att man nu har köpt in en flagga. Trots det har man inte fått utri-

kesministeriets välsignelse att sätta upp flaggan. Man har konstaterat på 
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tjänstemannanivå att inte några hinder föreligger, men på politisk nivå 

tycks det finnas det. Så det är på politisk nivå man verkligen ska jobba 

för den här frågan nu. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det är ledsamt att säga men faktiskt när jag var nere i 

Bryssel sist på en föreläsning då hade man faktiskt Ålands flagga inne i 

den byggnaden tillsammans med de andra flaggorna. Nog är det ju lite 

tråkigt att man ska bli förvånad över att ens egen nationsflagga finns på 

plats. Vi tar det steg för steg och vi arbetar för det tillsammans. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag hoppas att vi får se att vår flagga på plats, i fall vi gör någon avslut-

ningsresa under nästa år, på det här initiativet som talmannen på ett fö-

redömligt sätt har tagit för att vi ska aktivera oss mera i EU frågorna. Så 

att vi vet i vilken byggnad vi ska gå in. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Inte vet jag om jag förstör den här gemensamma glädjen 

nu, men jag kan bara meddela att numera vajar Ålands flagga högt till-

sammans med Finlands flagga utanför representationen i Bryssel. 

Beträffande den här jakthistorien, det var egentligen därför jag be-

gärde replik, så har jag samma uppfattning som många tidigare här. Jag 

undrar om motionsskrivaren riktigt har tagit hänsyn till alla de männi-

skor som inte är jägare och som faktiskt har en tro där man vill helga 

vissa helger extra mycket och slippa den här typen av aktiviteter som 

jakt. Motionen om jakten verkar väldigt egoistisk och individualistisk 

tillkommen. Jag tycker inte heller om tanken. Också djuren kan väl fak-

tiskt vara värda en helgdag. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det skulle vara väldigt intressant om ltl Folke Sjölund kunde 

utveckla den första delen av sin replik. När han säger att flaggan vajar 

nu. Varifrån har han fått den informationen om att den faktiskt gör det? 

Jag har den motsatta informationen. Det skulle vara väldigt intressant 

om han kunde verifiera det? 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Ja, min partikollega Olof Erland har begärt replik. Jag tror att han har 

någonting att visa upp sedan. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag har faktiskt fått åtminstone en motion varje år som har gått 

igenom, tror jag. Det här skulle då vara den snabbaste behandlingen, för 

motionen har inte ens hunnit till finansutskottet. Det skulle i så fall 

glädja mig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  



  

418 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle nog ta väldigt illa upp, om jag på allhelgo-

nadagen skulle vara på kyrkogården, vid någon anhörigs grav, och få 

höra hunden utanför och det smäller. Lite hänsyn bör man ha.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Som ltl Folke Sjölund sade så vajar flaggan i Bryssel. Flag-

gan är donerad av Ålands landskapsregering. Den är överlämnad av par-

lamentarikern Kalle Haglund. Vi har många varit i Bryssel och påpekat 

det här. Det är lite så med tjänstemän från Finland att det ska gå den 

formella vägen. Det ska undersökas, det ska klargöras. Det här visar att 

juridiken ska vara på plats i utrikesministeriet för att få landskapets 

flagga att vaja. Men det är ju också en styrka för Åland att vi har en juri-

disk förankring. Ltl Sjölund sade att Ålands flagga vajar lika mycket som 

Finlands, men jag skulle säga att Ålands flagga vajar absolut mest i 

Bryssel just nu. Jag har inte varit där idag, om ni tror det. Men jag är sä-

ker på min sak. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag vet inte nu, jag kunde ju inte se den där bilden som ltl Olof 

Erland nu rullar ihop i sin bänk där. Men om det är ett utdrag ifrån den 

hemsida som jag också har sett så då är inte flaggan hissad. Tyvärr inte, 

jag måste verkligen säga det, utan den är inköpt och den är ditförd men 

utrikesministeriet har tyvärr inte ännu, vad jag åtminstone har läst, tagit 

det slutliga beslutet. Det är där som knuten nu är. Det är därför man po-

litiskt behöver trycka på det härifrån, så att den faktiskt kan vaja.  

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, det finns så mycket olika information men flaggknuten är där och jag 

tror att flaggan vajar på ett eller annat sätt. Jag har också förstått att 

man har godkänt det här juridiskt från de instanser som är berörda. 

Men är det så att den inte är hissad så får vi väl fara ner och göra det då. 

Det ska inte vara något problem med det, tycker jag. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det där sade ltl Karlström och flera med honom redan i fjol när 

vi besökte Bryssel. Att om det är bara är det som det hänger på kan vi 

donera en flagga och vi kan fara ner med en skruvdragare och en flagg-

stång och så sätter vi upp den. Men det är inte där haken är. Vem som 

helst kan donera en flagga dit. Det är jättebra att Kalle Haglund nu job-

bar för det. Jag gratulerar honom verkligen för det. Men, det är ett poli-

tiskt beslut som ska tas inom utrikesministeriet, som tyvärr ännu inte är 

taget. Därför tycker jag att den här motionen och det här agerandet från 

Kalle Haglund är riktigt bra timing, utan att vi visste om varandra. Eller 

kanske han läst min motion och får lite hjälp ifrån den? 

Ltl Margret Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag sällar mig nog också till dem som inte kan accep-

tera den här motionen, kanske inte för jagandets skull för jag är inte in-
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tresserad av jakten. Men jag tycker att man behöver bryta av vardagen 

och kunna ägna helgdagarna till någonting bättre som att umgås med 

familj, vänner eller någonting liknande. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag är inte dummare än att jag har förstått att den här motio-

nen inte kommer att gå igenom. Men, jag vill också säga det, att jag har 

försökt. Det är det som är det viktigaste. Jag har blivit uppringd och jag 

har haft jägare som har önskat att jag skulle lyfta den här frågan. Jag 

kan också hälsa att just nu finns det inget politiskt intresse att ändra den 

här lagstiftningen. Men jag har försökt i alla fall. 

Talmannen 

Plenum avbryts här. Vi tar en 30 minuters paus. Vi fortsätter kl. 17.30. Jag vill påpeka 

att vi också har två remisser som ska klaras av. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. Först på talarlistan är ltl Torbjörn Eliasson. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Tre dagars debatt, det känns bra att det håller på att lida 

mot sitt slut och att finansutskottet får sätta i gång arbetet. Jag tror att ltl Ro-

ger Jansson sade att han tycker att diskussionerna i det stora hela har varit 

bra och att man kan skönja ett visst samförstånd mellan opposition och re-

gering. Det är bra. 

Vi kommer naturligtvis att diskutera det när vi träffas, men jag tror att vi 

kommer att koncentrera oss på de större frågorna. Det finns många små frå-

gor också, naturligtvis, som ska behandlas. Men vi ska försöka sortera ut de 

större frågorna. Jag har plockat ut några frågor här under debatten, som jag 

har försökt följa så noggrant som möjligt. Ni kan ju dra ifrån eller plussa på 

sedan om ni inte håller med. 

Skärgårdstrafiken är ju en viktig och stor fråga där det finns mycket syn-

punkter och där jag tycker att det finns samförstånd. Vi ska diskutera tun-

neln. Vi ska diskutera eventuell alternativ trafik med katamaraner och kor-

truttsystemet. Sen har det igår också diskuterats mycket kommunernas pro-

blem. Det ska vi självklart förutsättningslöst ägna mycket tid åt. 

Vi ska diskutera den här problematiken med sjukvården som har diskute-

rats om Gullåsen och Övergårds och ansvarsfrågorna där och ÅHS och land-

skapet. 

Sedan ska vi diskutera ekonomin, naturligtvis, som är jätteviktig. Vi har 

diskuterat ekonomi i balans, det ska vi titta på. Vi ska titta på budgetproces-

sen, klumpsumman och många viktiga frågor. Det blir mycket koncentration 

runt ekonomin naturligtvis. 

Sedan blir det också att diskutera olika investeringar. Viktigt, tycker jag, är 

att grunden för att man ska investera är att man ska spara framtida kostnader 

för det offentliga. Bygga infrastruktur som gör det möjligt för det privata när-

ingslivet att expandera och eller skapa arbetsplatser. 

Här har vi några stora frågor som ni gärna i replik får plussa på. Här tycker 

jag i varje fall att finansutskottet har en hel del att arbeta med. 

Sedan tänker säga några ord om golfen. Jag hade inte tänkt prata med om 

det men gör det eftersom det kom på tal här. Jag nämnde i en replik till vtm 
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Gun-Mari Lindholm att det är helt riktigt att jag har varit och diskuterat med 

byalaget i Kastelholm. Det var en intressant diskussion som vi hade två tim-

mar på fars dagen. Det var ett givande och tagande. De sade först när jag kom 

dit att jag var modig som vågade komma dit. Men det visade sig att vi hade 

riktigt trevligt tillsammans. Efter att vi hade varit och promenerat i området 

så tror jag att det finns en förståelse, inte för alla naturligtvis, men jag tror att 

det finns en förutsättning för att diskutera vidare där. Det gäller att ta vara på 

alla typer av intressen. Det tror jag att ska vara fullt möjligt. 

Jag hoppas att vi ska kunna leverera ett betänkande inom normal tid. Så 

att vi kan ha diskussionen här i lagtinget och bli klara till jul. Det blir ett in-

tensivt arbete. Vi sätter igång omedelbart på tisdag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det var en god sammanfattning som vi fick här över 

huvudrubrikerna. Jag gläder mig särskilt förstås åt att finansutskottets 

ordförande tar det här med sjukvården för de äldre och särskilt då Över-

gårds stängning på allvar. Jag är också väldigt glad över det här med 

ekonomin, att frågan om budget i balans kommer upp på agendan. Jag 

tror att det är viktigt att vi får ett klargörande på vad som avses med det 

eller vad finansutskottet vill sätta in i det. Det betyder sedan att det blir 

riktgivande och att vi kan diskutera det här och få till stånd ett beslut 

som kommande regeringar ska följa. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det var ju ltl Barbro Sundback som själv tog upp det 

här i förrgår. Tyvärr var hon inte här igår när vi diskuterade det. Jag 

diskuterade rätt mycket runt det i mitt anförande. Vi kommer att se på 

det och vi återkommer i vårt betänkande. Det blir intressant att se om vi 

kan enas om vad en budget i balans betyder. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag hade ett påpekande till och det är det här med investeringar. Fi-

nansutskottets ordförande talade om att man gör investeringar för att 

spara på landskapets framtida drift eller för att stimulera det privata 

näringslivet eller öka sysselsättningen. För oss har den är nödvändiga 

utbyggnaden av sjöfartsmuseet varit problematisk just ur den här aspek-

ten. För de facto så ökar den ju på de offentliga utgifterna. Därför har vi 

tyckt att det är lite frågan om hur det där ska finansieras. Framför allt 

om det blir så att pengarna långsiktigt tar slut, så vill vi inte låna till 

drift. Man kanske ska överväga då att finansiera någonting av invester-

ingarna med lån nu. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Sjöfartsmuseet har varit aktuellt så länge. Jag tycker 

ändå att man kan säga att det är en investering som är en form av infra-

struktur för sjöfartslandet Åland. Det är intressant också att vi förmodli-

gen kommer att kunna klara ut det här. Finansutskottet satte ju en gräns 

för det här på 10,4 miljoner, tror jag att det var. Det är en sådan inve-

stering som förhoppningsvis inbringar pengar för framförallt turismen i 

framtiden. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! De partigrupper som har säte och stämma i finansutskot-

tet kan påverka agendan där. Vi har det inte och vädjar därför till ordfö-

rande att han noga har noterat vad vi här i debatten har önskat att fi-

nansutskottet särskilt ska ägna sig åt. Vi hoppas att det sedan ska ge av-

tryck i finansutskottets betänkande. 

När det gäller golfbanan på Stornäset som en alternativ placering så 

hör vi till de partigrupper som inte har sagt någonting. Orsaken är att vi 

i tiderna har fått god information om Grelsby banan. Vi har fått god in-

formation om utformningen och upplägget för Ämnes/Godby banan. 

Men vi har inte fått någon information från vederbörligt håll när det 

gäller en golfbana på Stornäset. Däremot har centerpartisten och ltl Eli-

asson erbjudit sig i ett tidigare skede att informera oss. Men vi menar att 

det är de beredande och de som ska förverkliga den här banan som bor-

de ge oss den informationen. Vi inväntar den. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, jag har suttit och antecknat under de här tre da-

garna. Jag tror att jag har med det mesta av de önskemål som frisinnad 

samverkan har fört fram till finansutskottet. Vi har också era finansmo-

tioner som vi ska behandla.  

När det gäller golfen så var det väl så att vi nästan hade inplanerat ett 

möte att jag skulle komma och berätta för frisinnad samverkan. Men av 

någon anledning så blev det inte av sedan då. Jag ställer gärna upp 

ännu. För det finns en hel del information både när det gäller golfen som 

sport och som ekonomisk motor. Jag har trots allt erfarenhet från mit-

ten av 70-talet och har varit med rätt mycket. Jag ställer gärna upp och 

för fram min vision. Men naturligtvis måste ni också sedan få informa-

tion från näringslivet och från golfklubben från dem som ska genomföra 

det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Då när det var aktuellt senast att vi skulle få informa-

tion av ltl Eliasson så var det centergruppens utspel som låg till grund 

för det. Ltl Eliasson förstod jag att var väldig central i det förslaget. Nu 

är de tre andra parter som står bakom de här tre projekten möjligen. Vi 

vet att landskapsregeringen på något sätt står bakom det eftersom man 

gör sådana noteringar i budgeten. Vi vet att Ålands golfklubb gör det. 

Hur det är med näringslivet vet vi dock inte. Av de två, som nu har an-

mält sig för det här projektet formellt och officiellt, är det väl väsentligt 

att man får information därifrån om hur det här kan se ut. Jag kan tänka 

mig att ltl Eliasson kan representera Ålands golfklubb mera i det sam-

manhanget är landskapsregeringen. Vi får föra en diskussion om det 

här. Men vi skulle också vilja veta hur näringslivet ställer sig som ska fi-

nansiera över 70 procent? 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Den informationen kommer säkert. Den är vi alla in-

tresserade av. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag ska fortsätta med mina motioner som jag har skrivit och 

inte presenterat ännu. Jag skulle också vilja poängtera den här motionen nr 

70 en gång till, om Självstyrelsegårdens utbyggnad. Jag tycker det är ett så 

pass stort moment som inte bara borde gå lagtinget förbi. 11 miljoner euro på 

tre års sikt för en renovering, det tycker jag inte riktigt om. Jag kommer att 

föreslå att man tar bort 1,5 miljon euro från det här momentet och ha kvar 1 

miljon euro för renovering av det som måste göras med ventilation och café. 

Jag ville bara säga det en gång till för att ge någon möjlighet att replikera på 

det.  

Tillbaka till mina motioner. Allhallen i Eckerö, minskning av anslag heter 

den motion som har nummer 76. Det handlar om att jag inte tycker att man 

ska satsa 300 000 euro på en konstgräsmatta i den hallen. Jag har överlag 

varit ganska skeptisk till alla dessa satsningar som landskapet har gjort, när 

politiker vill bedriva entreprenörskap och tro att man satsar på rätt saker 

utan att vara den som bör driva de här frågorna på sikt.  

I allhallsförslaget var det en lång diskussion i den här salen för 10 år sedan. 

Tyvärr hamnade den i Eckerö, enligt mitt sätt att se det. Skulle den alls ha 

byggts så skulle det ha varit bättre någon annanstans. Nu har det gått 10 år. 

En privat entreprenör har skött driften. Nu vill man köpa en ny matta för 

300 000 euro och lägga in i hallen. Jag tycker inte att man ska göra det. Jag 

tror på att privata entreprenörer, till skillnad från dagsläget, som ansvarar 

både för inkomster och för utgifter, är ett mycket bättre sätt att sköta sådana 

här satsningar på. Det blir alltid fel när en hall som denna ägs av det offentli-

ga. När den som sköter driften och hyr hallen vill göra något i den då blir det 

alltid en diskussion om vem som ska finansiera den tilltänkta investeringen 

för att det ska utökas och fås in mera inkomster för driftentreprenören. Det 

blir alltid den diskussionen om hur man ska lösa dessa ganska krångliga för-

hållanden. 

I det här fallet är det bättre, tycker jag, att den som driver anläggningen 

också äger den. Då tar man ett större ansvar på sikt över lokalen, dess inne-

håll och gör investeringar som man tror att behövs. 

Jag föreslår helt enkelt i motion nr 76 att dessa 300 000 inte ska ges från 

lagtingets sida. Som jag skrivit i min motivering, att man säljer allhallen till 

högst bjudande under året. Är det så att man då får 100 000, 500 000 euro 

eller 1 000 000 euro eller vad det blir, så blir varenda euro man får in också 

en 300 000 euros förtjänst till eftersom man inte behöver lägga ut denna in-

vestering. Jag vet inte vad hyran av den här hallen har varit de senaste tio 

åren men förmodligen är det knappast 300 000 euro. Det kan man väl kolla 

upp i finansutskottet. 
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Jag tycker helt enkelt att man ska sälja Eckeröhallen och inte investera i de 

här 300 000 euro.  

Vi fortsätter med en annan motion, motion nr 32, där det helt plötsligt inte 

blir en massa hus och byggnader vi ska prata om utan ett sätt att motverka att 

man kan ”förslappas”. Det handlar om att bekämpa arbetslöshet bland ung-

domar på ett sätt som kanske är lite kontroversiellt. Det handlar om att kräva 

motprestation för att erhålla utkomststöd. Landskapsregeringen borde kom-

ma med en lagframställning som ger kommunerna den rätten att man inte 

bara kan gå till kommunerna om man saknar arbete och inkomst och kräva 

att man blir försörjd. Man kan då från kommunens sida säga att okej, vi ska 

hjälpa dig bäst vi kan, men för att du ska få pengarna kräver vi någon sorts 

motprestation i gengäld. Du får inte bara vara hemma. Sedan vad det är kan 

diskuteras, om det handlar om att kratta grusgångar eller läsa tidningen för 

äldre på pensionärshem osv. Men principen är att man kan kräva en motpre-

station för erhållandet av utkomststöd.   

I många kommuner är majoriteten av stödtagarna unga ensamstående 

män. Det är lite illavarslande, tycker jag.  

Därför föreslår jag att landskapsregeringen lämnar, i början av året, en lag-

framställning till lagtinget i syfte att tvinga kommuner som betalar utkomst-

stöd till en kommuninvånare att också kräva en motprestation för att erhålla 

stödet. Syfte är att motverka inaktivitet för individen. För det är lätt att man 

kanske inte tar sig kragen och gör någonting åt situationen om man märker 

att man kan bli försörjd av kommunen i stället. Lite kontroversiellt kanske, 

det kan jag hålla med om. Det är ett nytt grepp. 

Sedan vidare till nästa motion nr 30, som handlar om en utredning om 

Jumbolans och ändring av motiveringen. Då kanske någon undrar vad Jum-

bolands är för något? Det är en special designade buss för sjuktransporter av 

både sittande och liggande patienter komplett utrustad med vårdpersonal och 

sjukvårdsutrustning som kan avlasta ambulanssjukvården vid planerade 

överflyttningar till och från sjukhus. En jumbolans går också utmärkt att ut-

rusta med intensivvårdsapparatur för specialtransporter och kan dessutom 

användas vid större kriser och katastrofer för intensivvård om det skulle ske 

något större på Åland. Tanken med Jumbolans är att det skulle kunna vara 

ett alternativ till helikopter som gör planerade sjuktransporter till och från 

sjukhus i Stockholm- och Uppsalaregionen. Det skulle vara en regelbunden 

transport som exempelvis skulle kunna avgå varje vardag eller efter behov 

ifrån sjukhuset i Mariehamn för att hinna med morgon båten till Sverige. Den 

skulle ta med de patienterna som är remitterade för att på samma gång häm-

ta hem de som blivit utskrivna från respektive sjukhus. Sedan skulle den åka 

hem ifrån det sista sjukhuset för att hinna med den båten som gör att man är 

hemma i tid på kvällen. Förutom en direkt inbesparing av kostnaderna för 

transport med helikopter kan möjligheten med en tidtabellstransport även 

användas för att plocka upp patienter på vägen hem som har varit på de här 

resp. sjukhusen. I förlängningen kanske man skulle kunna erbjuda svenska 

sjukhus, som har svårt att uppfylla sin vårdgaranti speciella lösningar som 

födslar eller specialoperationer som kanske Åland kunde specialisera sig på 

eller vad det sedan må vara.  

Principen är att det går en regelbunden transport varje morgon som kom-

mer tillbaka varje kväll för att åka dit med patienter och plocka hem dem som 

ska hem. På så sätt är det här inte någon kostnadsdrivande motion. Kan vi ta 
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bort en, två eller tre helikoptertransporter per månad så är det en enorm be-

sparing på detta. Plus att man kan få kringeffekter runt detta att ev. ta hit pa-

tienter som skulle kunna få vård på Åland, för att minska behovet av den 

svenska vårdgarantin som de har på tre månade.  

Nu har det gått över sju minuter så jag får ta ett nytt anförande framöver. 

Jag har några viktiga motioner kvar.   

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är ju så att om man måste ta varje motion flera gånger 

så kommer det att ta jätte länge för ltl Karlström. Jag vill också kom-

mentera två motioner, möjligen. Den ena handlar om allhallen i Ekerö. I 

och för sig blir man väl inte förvånad, obunden samling får väl tycka och 

tänka vad de vill. Tydligen har man totalt svängt till någonting annat än 

den dagen när man stod på barrikaderna för att få allhallen till Eckerö. 

Nu vill man sälja den. Mest förvånad är jag väl över att den tillfälliga ltl 

John Hilander sitter i salen och har undertecknat denna motion. En av 

de definitivt stora förgrundsfigurerna i Eckerö, politiskt sett, var obun-

den samling och deras företrädare på den tiden. Men man ska väl inte 

förvåna sig.  

Till sakfrågan, allhallen står ju på en ofri grund, de facto, så det kan-

ske kan bli lite problem och få ut några pengar för den. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! För det första så tänker jag inte ta ansvar över vad de 

obundna politikerna, som satt i lagtinget för tio år sedan när jag inte ens 

vara här, om de nu eventuellt efter tio år har tagit ett dumt beslut. Att 

den här satsningen inte blev den succé som de hade hoppats på så gör ju 

inte att vi kan fortsätta en sådan väg, om man tror annorlunda, vilket jag 

tror. Jag tror inte att rätt väg är att hyra ut den en gång till och finansie-

ra en ny matta som det här handlar om, vilket jag tycker att är tragiskt 

att man inte ens skriver i budgeten utan man döljer det på något sätt. 

Jag tänker inte ta ansvar över det. Jag förespråkar att den ska säljas. Det 

kommer att göra att det blir billigare för Eckerö kommun, som har kost-

nader för den här hallen idag. Det kommer att göra att det blir mer 

rättvist för alla de kommuner som har satsat på egna konstgräsplaner 

och som kommer att satsa på egna konstgräsplaner. Det gör också att 

landskapet kommer att spara väldigt mycket pengar på att inte investera 

i det här. Det kan hända att det kommer en väldigt driftig entreprenör 

som kanske gör en succé av den här hallen. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tycker ltl Karlström tar lite lätt på det här att sälja hal-

len och därmed också äventyra den verksamhet som kan bli där. Det kan 

ju bli både det ena det andra. Den genererar i dagsläget cirka 10 000 

övernattningar på Åland per år. De flesta av dessa är ju övernattningar i 

Mariehamn på hotell. Det skulle vara intressant att veta hur ltl Karl-

ström som entreprenör skulle tänka sig att ersätta dessa hastigt och lus-

tigt? 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Kanske om det hade varit en driftig entreprenör som satte 

ner själ och hjärta och ville fylla den här hallen från morgon till kväll alla 

veckans dagar så hade vi haft 20 000, 30 000 och 40 000 övernattning-

ar per år på Åland. Så kanske det dummaste vi kan göra är att fortsätta 

den väg vi har gått de sista 10 åren. För sådan enorm succé kan du väl 

ändå inte hålla med om att det har blivit. Jag tror mera på om det är nå-

gon privat som går in och satsar pengar. Det borde finnas i turistnäring-

en någon som är intresserad av att man kan hitta en lösning och att man 

fortsättningsvis använder hallen för det ändamål den är byggd till. Det 

vore dumt att göra någonting annat av den. Jag skulle ge över initiativet 

till entreprenörerna som kanske har otroligt mycket större visioner än 

vad vi politiker i den här salen har. Jag står fast vid att den här hallen 

borde säljas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag han redan debatterat tillbyggnaden av land-

skapsregeringens byggnad men jag tänkte lyfta det ytterligare en gång. 

Jag tycker det är ett bra initiativ att man funderar på att skära ner det, 

men att man har en beredskap att satsa en del pengar där. Eventuellt om 

lågkonjunkturen slår till också i byggmarknaden att man kan gå in och 

driva det här i större omfattning. Just nu tycker jag det är lite vanskligt 

att satsa så här mycket pengar. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack så mycket, ltl Åke Mattsson, för att jag får fortsätta diskutera den 

här frågan eftersom ingen annan ville göra det. Jag skulle också vilja ta 

upp den frågan, i den motionen som jag för fram, att man skulle behöva 

flytta ut landskapsarkivet från de absolut dyraste kvadratmetrarna som 

finns på Åland, här i den här byggnaden. Man skulle flytta ut landskaps-

arkivet ut på landet och göra kontorsutrymmen som behövs istället. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag vill ge mitt stöd till ltl Karlströms förslag att sälja 

ut allhallen i Eckerö. Jag är nästan lite avundsjuk att jag inte kom på det 

själv. Men om det var så dolt i skrivningarna här, kanske det var därför 

jag missade det. Det var tur att ltl Karlström som har unga pigga ögon 

kunde se det. Det är alldeles korrekt resonemang. Jag tror inte på de här 

driftsprivatiseringarna. De går ju ut på att man ska göra så lite underhåll 

som möjligt. Det ska ägaren stå för. Det är där som man ofta tar ut en 

viss avkastning. Jag tycker att det är ett utmärkt förslag. Hallen har nu 

funnits där i tio år. Det är en bra strukturomvandling.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Det är underligt hur ofta ltl Sundback och jag, fast vi står på 

ganska vitt skilda sidor om det politiska spektret, tycker lika i många 
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frågor. Det är ju inte första gången som vi gör det, vi har gjort det många 

gånger under årens lopp. Men det är väl det som är skillnaden när man 

står för en sak och håller fast vid det så har man en tro på det man strä-

var efter. Jag tackar för det stödet. Allhallen kan göra otroligt stor nytta 

fortsättningsvis om den drivs på ett annat sätt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är ju en lycka att allt förnuft inte är samlat i bara ett 

parti.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle vilja ta upp den här finansmotionen mot-

prestation för utkomststöd. Det är jättebra för den borde vara igång, el-

ler lovad till 2010 i budgeten, just lagen om arbetsverksamhet i rehabili-

teringssyfte som just syftar på det att kommunen får motprestation mot 

utkomststöd eller arbetslösersättning. Det är väldigt viktigt. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var värst vad vi är rörande överens över blockgränser-

na här, opposition och majoritet. Jag är helt enig med dig eftersom jag 

har skrivit motionen. Men om man inte gör det här så är det lätt att ma-

joriteten av stödtagarna, unga ensamstående män kanske blir att sitta 

hemma och göra annat i stället än att fundera på att ta tag i livet och 

verkligen skaffa sig ett jobb om det finns möjlighet till det. Det här kan 

annars leda till utanförskap, drogmissbruk och depressioner. Det är 

verkligen viktigt att man engagerar sig som ung. Ett år som arbetslös när 

man är ung kan ställa till skada för resten av livet. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack herr talman! Vi är verkligen rörande i den här saken. Det är precis 

som ltl Karlström säger, det är väldigt viktigt att ungdomarna inte ham-

nar utanför. Jag hoppas att landskapsregeringen gör den här lagfram-

ställningen en så fort som möjligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Tack herr talman! Sin vana trogen har ltl Karlström mycket intressanta och 

genomtänkta tankar i sina motioner. Det var ganska många motioner som 

kom på en gång, modell uppsamlingsheat kanske? Jag fastnade på den här 

motionen om renoveringen av Självstyrelsegården. Det här momentet bygger 

på att det finns ett behov. Vi måste renovera de här lokaliteterna, de är gamla 

och personalen ska ha goda arbetsplatser. Bland annat ventilationen är ut-

dömd. Vi måste skrida till åtgärder. Där är det beskrivet enligt planen hur vi 

ska arbeta med den frågan. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Jag skriver i min motion också att vi nog behöver fixa till det 

här huset på många ställen. Man kan ju prioritera det som verkligen är 
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nödvändigt med ventilationen och sedan cafeterian. Jag skulle vilja höra 

minister Erikssons funderingar kring den tanken, som motionen också 

lyfter, att man skulle flytta ut landskapets arkiv utanför det här huset. 

Det kanske inte är ett utrymme som dagligen används av ledamöterna 

och förvaltningen. Kanske pappren lika bra kunde sparas på billigare 

kvadratmeter än vad det är i det här huset. Särskilt när man i budgeten 

skriver att man vill bygga ut landskapsarkivet. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det här momentet gäller egentligen verkställighet av 

tilläggsbudgeten. Sedan tittar vi förstås på frågorna om vad man ska 

göra med arkivet. Vi har också en utlokaliseringstanke och hur vi ska 

göra med våra personaltillgångar. Men de facto hyr landskapet redan nu 

upp 17-18 olika lokaler, så oberoende vad som händer så måste vi ändå 

få kanslihuset i skick och få renoverade arbetsplatsutrymmen. 

Arkivfrågan är förstås intressant. Jag kan inte lova någonting här och 

nu. Finns det förnuftiga lösningar så är vi beredda att titta på dem. Om 

jag minns rätt här nu så är mycket av arkivet under markplan.   

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Att vi har väldigt många olika lokaler upphyrda på stan 

skulle man kunna åtgärda med en fjärde våning. Det har ju diskuterats 

tidigare. Som jag sade i mitt anförande så var jag först emot det men när 

jag började titta på hur mycket hyror vi betalar, det närmar sig 500 000 

euro i året så på några års sikt är det en väldigt god investering att bygga 

en fjärde våning i stället för att, som landskapsregeringen föreslår nu, 

renovera de befintliga utrymmena för 11 miljoner euro. Jag tycker inte 

det låter som välspenderade skattepengar. 11 miljoner euro på tre års 

sikt för att renovera de befintliga lokalerna, då har man egentligen fort-

sättningsvis inte löst utrymmesproblemen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Det är bra att det finns en allhall på Åland. Jag håller 

nog med ltl Karlström att placeringen inte är bra. Det var nog en stor fel 

placering på hallen. Att sälja bort den skulle kanske egentligen vara det 

klokaste. Att sälja den till någon som tar vara på hallen och lägger ner 

lite arbete så kanske det kan generera mera till det åländska näringslivet 

än vad det gör om landskapet äger hallen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag vill återigen bara säga ett stort ödmjukt tack. Man 

kanske behöver se på detta från en ny synvinkel. Det är roligt att vi fin-

ner varandra över gränserna. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Jag ska säga det till ltl Karlström att jag såg det redan 

från hemma horisont att det var tokigt. Jag är glad att jag har kommit 

hit nu och fått säga det. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Nu blir det nog nästan upprepningar. Jag kanske 

kunde ha avstått från den här repliken. I likhet med Sirpa Eriksson vill 

jag säga att den här lagen är på gång. Det ska väl ordna sig just när det 

gäller utkomststöd och prestation. Sedan kanske man kan göra projekt 

ändå. I Sund har vi gjort egna projekt med utkomststödstagare för att 

uppmuntra dem att arbeta i stället för att söka utkomststöd.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att ltl Karlströms förslag om jumbolansen 

är ett intressant initiativ. Vi vet att transportkostnaderna mellan Åland 

och speciellt Sverige är väldigt dyra. Jag tycker absolut att det är värt en 

extra tankegång om man kan ta det här initiativet och omvandla det så 

att det passar våra förhållanden. Det är åtminstone min intention. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Om vtm Gun-Mari Lindholms förra motion fick mycket 

motstånd, så måste jag säga att de här fyra motioner som jag nämnde nu 

har varit ganska positiva. Jag tackar för det och återkommer snart med 

några motioner till så ska vi se om de tas emot på lika bra sätt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Tack herr talman! Jag har haft förmånen att sitta i postens styrelse ett antal 

år. Nu står jag inte här som representant för posten utan för landskapsreger-

ingen.  

Posten är ett aktiebolag som är helägt av landskapet. Aktiebolagslagen 5 § 

säger att bolagets främsta uppgift är att generera vinst.  

Om vi nu tänker på budgeten, speciellt på trafikavdelningen, så har vi in-

tentioner om att bolagisera delar av vägunderhållet. Vi skriver på sidan 217: 

"Utförande arbete kvarstår som tidigare medan Möckelö området inklusive 

verkstad och lager förbereder inledandet av verksamheten som bolag från 

år 2011". Jag säger inte att vi inte ska följa den här intentionen. Men jag tror, 

också med beaktande av vad ltl Roger Jansson sade igår, att vi borde fundera 

ett varv till om det är rimligt. 

Det är egentligen två motpoler som vi ställer emot varandra. Det ena är att 

vi vill vi att samhällstjänsten ska funktionera bra, vi ska också ha möjlighet 

att styra den från politiskt håll. Medan vi å andra sidan i ett AB är det själv-

klart aktiebolagslagen som gäller, då är det primära att generera vinst. 

Jag säger inte att det behöver bli en konflikt. Men jag tror att det kanske 

vore klokt om finansutskottet också ägnade detta en tanke. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är riktigt glad för att trafikministern har börjat tänka i 

de här banorna. Det har, inom offentlig sektor, varit någon slags miss-

riktad effektivitetseufori. Man tror, när man bildar om sin egen verk-

samhet till aktiebolag, att man ska börja likna det privata näringslivet 

och därmed per automatik bli effektivare och duktigare. Så är det ju inte 

alls. Det var precis som jag sade igår, när jag presenterade vår motion, 

att effekten för resten av det privata näringslivet och dess expansions-

möjligheter blir det motsatta. Med det goda kundunderlag, som detta 

aktiebolag då har med ägarna som beställare, så kommer det ju bara att 

sträva till att expandera precis som ministern har förstått aktiebolagsla-

gens intentioner. Därmed motverkar man just det som vi politikiskt är 

ute efter, att få det privata näringslivet att expandera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag vill att vi från politiskt håll ska vara medvetna om 

att när vi ombildar till aktiebolag så tappar vi samtidigt också styrningen 

över bolaget. Därför att aktiebolagslagen går först, såvida det inte finns 

en specialskrivning i bolagsordningen. Jag upprepar mig själv nu, jag 

säger inte att vi inte ska bolagisera och gå vidare med den verksamhets-

formen om vi finner att det är mera kostnadseffektivt och att det finns 

reella vinster att göra på det, då ska vi göra det. Men att bolagisera bara 

för bolagiseringens skull, för själva processen, det kommer inte jag att 

samverka till som trafikansvarig i alla fall. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det här är nog en viktig principfråga för offentlig sektor 

och i det här fallet för landskapet, men det gäller även kommunerna. Jag 

tror att verksamheter som man vill att ska fortsätta att vara i samhällets 

regi och som ska expandera på något sätt, åtminstone inte gå åt andra 

hållet, kan man överväga bolagisering. Men i allmänhet är det nog bättre 

att skapa ett verk utav det. 

Vi kan ta exemplet posten som nu är ett bolag, nu är jag lite osäker på 

juridiken, men när det gäller framtiden för posten så vore det antagligen 

väsentligt att de mest kommersiella delarna skulle bolagiseras. Av det 

skälet att man då ges möjlighet att sälja ut dem, för att de ska kunna dri-

vas kommersiellt på ett riktigt sätt, med också kommersiella ägare. Men 

i det här fallet så vill jag varna för en sådan utveckling.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Vad gäller posten har jag själv haft tankegångar i lik-

nande riktning. Det går inte att upprätthålla en samhällsservice på hela 

Åland samtidigt som du har en drivkraft på dig hela tiden att du ska 

kunna generera vinst. Det är mycket möjligt att man borde dela på det 

bolaget. Det är en diskussion som får föras vidare i landskapsregeringen. 

Jag känner inte till att den diskussionen skulle ha förts där tidigare i alla 

fall. Jag tackar för det stöd som jag får av ltl Roger Jansson i den här 

frågan. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack herr talman! Jag vill passa på att få ett klargörande av minister 

Thörnroos vad gäller skrivningarna i budgetboken om broar. Samtidigt 

vill jag tacka från Eckerö kommuns sida för att vi har fått höra till fasta 

Åland i 50 år. I dagsläget har vi dock två broar. När jag läser budgetbo-

ken så får jag inte klart för mig när man tänker ta bort den gamla Mar-

sundsbron? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Det är helt korrekt att det finns två broar som leder 

över Marsund. Det är det inte i dagsläget bestämt när bron kommer att 

rivas.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag vill här avslutningsvis skicka med lite allmän vägkost till finans-

utskottet. I spartider ska ungdomars mentala hälsa och välbefinnande tas i 

beaktande. Ungdomars möjlighet till nyttig fritidsysselsättning bör ses som 

en preventiv åtgärd för att motverka framtida problem med droger etc. Pre-

ventiva åtgärder på detta område kommer i längden att vara ekonomiskt lön-

samma. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vill tacka för ett exemplariskt kort anförande om ett viktigt ämne. 

När det gäller det här med ungdomar så vet jag inte riktigt hur ltl Nord-

berg definierar ungdomar i det här sammanhanget när han pratade om 

fritidssysselsättning. Jag har också en motion om projekt mot ungdoms-

arbetslöshet, som jag också tror att är viktigt för att motverka de pro-

blem som ltl Nordberg nämner. Många ungdomar som av en eller annan 

orsak inte utbildar sig saknar också förstås arbetslivserfarenhet. Det gör 

att det är väldigt svårt för dem att komma in på arbetsmarknaden. Jag 

har då lagt fram ett förslag om hur man ska kunna åtgärda den proble-

matiken genom att höja anslaget för sysselsättningsfrämjande åtgärder 

så att man bereder ungdomarna möjlighet att få en plats på arbetsmark-

naden. Hur ser ltl Mika Nordberg på det? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Jag tänkte närmast på den yngre tonårsgenerationen, 13-19 åringar, när 

det gäller fritidssysselsättningen som bekostas med PAF-medel etc. Jag 

känner ju till att de har aviserat mindre medel för olika fritidssysselsätt-

ningar, idrottsklubbar och andra verksamheter. Det är helt sant, det som 

ltl Anders Eriksson var inne på, att man även behöver ha en meningsfull 

sysselsättning när det gäller arbetslivet. Det var främst 13-19 åringar 

som jag menade och kanske ännu inte är ute i arbetslivet men som ändå 

har mycket fritid som fylls av en eller annan verksamhet. Då tycker jag 

att det är viktigt att det finns vettig sysselsättning för dessa ungdomar. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Det är många som håller tummarna nu att det är sista gången 

Karlström går upp. Om jag håller mig till sju minuter så kanske det blir två 

gånger till. Jag har fyra motioner kvar som jag inte ens har nämnt ännu. 

Jag börjar med den som kanske är den viktigaste, så länge ni har motiva-

tionen uppe och lyssnar på mig. Det är om det allmänna avdraget. Det är nå-

gonting som jag alltid har ansett att är ett av de viktigaste instrumenten som 

vi har, att kunna stimulera den privata ekonomin och företagsekonomin på 

Åland. Jag vill att vi ska behålla avdraget. Vi har inte behörighet på skatteom-

rådet ännu, vilket jag tycker att vi borde jobba ännu hårdare på att få. De fles-

ta partier är inne för det, men kanske inte riktigt alla ännu. 

Det allmänna avdraget är ett sätt att stimulera näringslivet och befolkning-

en och deras ekonomi. Det betyder att man får mer pengar i plånboken, om 

man har avdraget kvar. Det i sin tur skulle kanske rädda den neråtgående spi-

ralen som har kommit ganska mycket nu. Tittar man på privata personers 

ekonomi så väljer många av dem att ta båten över till Sverige för att göra sina 

inköp, både när det gäller mat och konsumtion. Om den utvecklingen fortsät-

ter resulterar det i att företagen och näringen på Åland kanske har ännu svå-

rare att fortsätta att bedriva och hålla sina butiker öppna. Jag förespråkar na-

turligtvis att folk själva ska få bestämma var de ska köpa sina produkter. Men 

med mindre pengar i plånboken så ser man en gång extra vad man lägger ut. 

Då jämför man säkert många gånger priserna på andra sidan Östersjön när 

valutakursen är som den är idag. 

Jag skulle vilja stimulera privatpersoners och företagens ekonomi på Åland 

genom att man fortsättningsvis skulle behålla det allmänna avdraget. Jag 

skulle t.o.m. vilja höja det. Det är ett sätt att få samhället att bedriva närings-

politik. Om man inte gör det kan det bli betydligt mer ogynnsamt framöver 

med konkurser i bland företag och ytterligare resektion som oundvikliga följ-

der.  

Det här är den motionen som kanske är den viktigaste som borde gås ige-

nom och se om man hittar en lösning. Man kan alltid sedan diskutera hur den 

ska finansieras. Ska använda utökat lån av sig själv? Redan idag har vi 50 mil-

joner i underskott. Eller ska man kostnadsbespara dessa 4-4,5 miljoner euro 

och hitta besparingsförslag?  

Tittar man på alla obunden samlings motioner så kommer vi upp i ungefär 

det beloppet, för det kommande året i alla fall med försäljningar och bespa-

ringar, på att inte exempelvis bygga ut Självstyrelsegården. Det är en viktig 

motion. 

Sedan en annan viktig motion som handlar om permitteringar. Det har va-

rit ganska mycket diskussion om detta i den här budgetdebatten. Jag tror inte 

att man kan göra en allmän generell permittering. Det löser inte personal-

kostnaderna på sikt. Det drabbar mest dem som har lägsta inkomsterna. Från 

landskapsregeringens sida är budskapet, som man har gått ut med, ganska 

otydligt. Befolkningen tror att alla ska permitteras i två veckor, allt från lära-

re, läkare till städerskor. Jag anser att man behöver våga prioritera och vara 

klar och tydlig och säga att det finns personalgrupper som landskapet har 

mer behov av än andra personalgrupper. 
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Något som jag däremot förespråkar, i min motion nr 75, är att löneinbe-

sparingen motsvarande två veckor eller t.o.m. mera gällande landskapsreger-

ings- och lagtingsledamöterna och deras arvode, det tycker jag är ett bra ini-

tiativ från landskapsregeringen att man tar. Därför har jag i min finansmo-

tion nr 75 föreslagit att man ska göra en generell löne- och arvodessänkning 

på 10 procent för landskapsregerings- och lagtingsledamöternas löner till 

dess att ekonomin är i balans. Vi bör också dra vårt strå till stacken och före-

gå med gott exempel. 

Sedan ska jag hastigt ta två motioner till. Det ena är en praktisk motion 

gällande lagtingets arbete. Vi borde gå in för motion nr 68. Den handlar om 

att vi ska minska den enorma mängden papper, den enorma mängden printer 

toner och elektricitet som förbrukas i lagtingsarbetet och säkert också för öv-

rigt i landskapsregeringen. Man skulle mera gå in för att använda E-

bokläsare. Jag har en sådan själv som jag kan visa om någon är intresserad. 

Där kan man få plats med alla relevanta papper som lagtinget behöver. Man 

kan få allt stenografiskt material och rymmas i den. Det är mycket lättare att 

leta material. Den kan uppdateras automatiskt från en central server. Är det 

något fel i något dokument är det väldigt enkelt att ändra det.  

Kostnaderna som inköpet av dessa E-bokläsare skulle medföra kan finan-

sieras med färre kopiatorer, färre skrivare, betydligt mindre service av de-

samma, mindre förbrukningsmaterial samt en betydande miljövinst. Det är 

motion nr 68. Jag sätter punkt där, herr talman.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Angående det allmänna avdraget så tycker jag att ltl 

Karlström inte ska vara helt oemotsagd. Jag tycker att det är lite popu-

listiskt att man går ut och talar för en sådan sak. Det är ju mycket svåra 

beslut som man tar ifrån regeringssidan och framförallt att finansminis-

tern har svårt att verkställa. Vissa enskilda hamnar väldigt illa ut. Det är 

bra om man också står bakom ganska mycket sådant som drabbar all-

mänheten, att man håller ihop. Skulle var och en börja lyfta fram negati-

va saker så slår det fel. Jag tycker det är mycket viktigare att man står 

bakom den här typen av åtgärder som man har fattat beslut om. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag tycker att det här är fel väg att gå. Det är fel väg att 

minska pengarna i börsen hos den vanliga människan. Skatt är en fråga 

om makt. Ju högre skatter vi har desto mer makt har politikerna över 

befolkningen. Desto lägre skatt vi har, desto mer makt har folk själva 

över sitt liv. Min grundideologi går ut på att vi ska ha låga skatter. Folk 

ska skötas så mycket som möjligt själva. Vi ska skötas så lite som möj-

ligt, bara det som vi måste sköta inom dessa vägar. Det finns saker och 

ting som vi måste sköta gemensamt. Vi borde sträva till att göra allt vi 

kan för att få ner skatterna så att folk får bestämma själva hur de vill 

göra med sina pengar, om de vill spara eller konsumera. Allmänna skat-

teavdraget är ett otroligt viktigt instrument, kanske nästan det viktigaste 

som vi har, om vi vill driva en aktiv privatekonomisk politik och när-

ingspolitik. Mindre pengar i plånboken gör att folk kommer att se sig om 

var de handlar. Då kanske de åker till Sverige. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Man vet inte hur stor effekt det här kommer att ha 

överhuvudtaget, om folk far och handlar till Sverige ännu mera. Gör det 

effekt här på Åland och man får tillbaks pengarna? Jag tror att den här 

sysselsättande effekten, som man diskuterade i början av motionen, 

kommer landskapet tillgodo. Men vi ska ju ha en debatt om det allmän-

na avdraget ganska snart här så vi kanske får återkomma till det här då. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Som ltl Åke Mattsson säger så kommer det snart att kunna dis-

kuteras vidare. Jag behöver väl inte förlänga den här debatten i kvällens 

sena timmen. Jag tackar så mycket att ni orkade med mig de här tre da-

garna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet 

remitteras till finansutskottet. 

Remiss  

2 Avskaffande av allmänna avdraget 

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010)  

Talmannen förslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? Godkänt.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Möjligheten att diskutera allmänna avdraget vidare kom snabbt 

på. 

Såsom det framgick ur budgetförslaget avser vi att föreslå att allmänna av-

draget ska avskaffas. Framställningen är en naturlig följd av det som vi har 

debatterat i tre dagar. Jag sade i samband med budgetpresentationen att 

landskapsregeringen har strävat till åtgärder som så lite som möjligt går in på 

individnivå. Jag sade också att gällande allmänna avdraget så måste vi avvika 

från den linjen. Det är frågan om så stora belopp. Om vi skulle genomföra 

motsvarande inbesparingar på något annat håll så skulle vi ha riskerat vår 

ekonomi i sin helhet fram till att lågkonjunktur svänger till högkonjunktur så 

småningom. 

Sammanvägt med det här finns också de andra skatteåtgärderna som vi vill 

att ska införas också för ålänningar. Det leder till att låginkomsttagare och 

medelinkomsttagare ändå får mera pengar i plånboken. Det torde vara hos 

dem som den största möjligheten finns att pengarna sedan kommer vidare 

direkt till konsumtion, till gagn för det åländska samhälls- och näringslivet. 

Jag tror inte jag behöver orda desto mera om det här. Vi föreslår att den 

sätts i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelseslagen, alltså 

en budgetlag. Fysiska personer har haft rätt att dra av 5 procent av den bes-

kattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Det här före-

slås att ska tas bort och samtidigt föreslås att kompensationen till kommu-

nerna också tas bort. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Till lagframställningar går det inte ha anslutningsmotioner. Nu 

är det så lyckligt att vi har redan har en anslutningsmotion inlagd i den här 

frågan. Det är finansmotion nr 38. Det finns ytterligare några motioner från 
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andra partier som har med det här ärendet att göra. Jag utgår ifrån att fi-

nansutskottet behandlar det här som en helhet även om själva det här ären-

det formellt är frigående. När det gäller bakgrundsmaterialet och den politis-

ka diskussionen är finansmotionerna väsentliga i det här sammanhanget. Det 

här har direkt att göra med de skrivningar som finns i budgeten också om fi-

nansutskottet avser att skriva i budgeten om det här ärendet. Det blir dessut-

om ett skilt betänkande.  

Vi har föreslagit i vår anslutningsmotion att den nettoförlust som medbor-

garna gör, när man har beaktat ökningen av de statliga avdragen och slopan-

det av det allmänna avdraget, att mellanskillnaden i fall att flitpengen stiger 

med minst motsvarande belopp skulle återbetalas till medborgarna. 

Det behövs för konsumtionskraften i vårt samhälle. Jag har väldigt svårt 

att förstå den tabell och den redogörelsen som finansministern gav här när 

han presenterade budgeten. Att de insatser staten gör, när det gäller avdra-

gen, är betydligt större än den negativa effekten som borttagandet av allmän-

na avdraget innebär. 

Vi har själva tittat på det här i vår grupp och kommer till ett annat resultat. 

Stadens tjänstemannaledning och ekonomikontor har tittat på det här och 

skrivit in i stadens budget att det är precis tvärtom. Det är ungefär hälften av 

det allmänna avdraget som staten, med sin avdragspolitik, kompenserar. 

Jag kan inte tro på att det här stämmer. Jag och vi måste ges tid att mera 

forska i saken. Bland annat därför föreslår jag att det här ärendet bordläggs, i 

enlighet med önskemål för talmanskonferensens planering för Lissabonför-

dragets behandling, till onsdagen den 25 november. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Jag vill bara stöda bordläggningsförslaget och bordläggningsti-

den. 

Talmannen 

Förslag om bordläggning till plenum den 25 november har väckts. Ärendet kommer 

därför att bordläggas. Även bordläggningstiden har understötts. Ltl Fredrik Karlström 

som finns på talarlistan kvarstår till den 25 november. Ärendet bordläggs till den 25 no-

vember 2009. 

Remiss 

3 Landskapsandelarna 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkännes? Godkänt.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Detta ärende och förslagets innehåll har också framgått tydligt 

ur budgetsförslaget och den debatt som föregick här i tre dagar.  

Landskapsregeringen föreslår att landskapsandelarna inte ska indexjuste-

ras inför nästa år. Detta som en bestående inbesparing men dock så att det 

inte sker under verksamhetsåret 2011 några indexjusteringar på så sätt som 

lagen föreskriver. 

Det finns kanske inte så mycket att säga om det här. Vi har valt som teknik 

att i lag här fastställa basbeloppets nivå. 

Vi har gjort en viss jämställdhetsbedömning. Direkt ser vi inte att det har 

några inverkningar på jämställdheten. Indirekta verkningar kan det kanske 
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finnas. Den offentliga sektorns och den kommunala verksamhetens möjlighe-

ter att driva verksamhet försvåras kraftigt. Men inte direkt ändå i det här lä-

get i och med den här framställningen. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack talman! Den här åtgärden stöder den liberala lagtingsgruppen av natur-

liga skäl. De små kommentarer jag nu ska lämna är av allmän natur men syf-

tar nog till åtgärder i utskottet. Faktum är att de invändningar jag nu ger, av 

formell natur likaså, gäller också det föregående lagförslaget. 

Jag konstaterar först, värderade kollegor, att landskapsandelssystemet hos 

oss är ju skäligen generöst. På sidan 3 lämnas ju en rätt så vältäckande redo-

visning för hur utvecklingen har varit. Längre fram i stapeluppräkningen ser 

vi också var det betyder i euro och cent. Om man går ner i de här siffrorna, 

speciellt vad gäller socialvården, så har utvecklingen till kommunerna varit 

synnerligen förmånlig. På några få år, en fördubbling de facto av transfere-

ringarna till kommunerna. Det har naturligtvis sin förklaring i det förhållan-

de att finansieringsstöd för investeringar inte längre förekommer. Kommu-

nernas ekonomi bör skötas på ett sådant sätt att investeringar inom socialvä-

sendet sköter kommunerna nu inom ramen för sin interna självständiga eko-

nomi, med de vinstkrav som följer av det. Det är en bra utveckling med tanke 

på den kommunala självstyrelsen inom det ekonomiska området. Det om det-

ta. 

Jag tycker att till grund för själva behandlingen och bedömningen ligger i 

det förhållandet att vi har ett generöst system, de facto. 

Från det konstaterandet går jag över till en närmast filosofisk betraktelse.  

Det finns nu och då de som vill jämställa landskapet Åland med ett aktiebo-

lag. Man ser ju i debatten eller kanske man läser mer i medierna att nu och då 

konstaterar man att AB Åland befinner sig i den och den positionen. Det är en 

medvetet allegorisk betraktelse för en offentligrättslig organisation. Entitet 

som landskapet Åland kan ju inte vara privaträttslig enligt bolagslagslagstift-

ningen. Men om så väl vore, om vi spinner vidare på det tankeexperimentet, 

så har åtminstone jag den uppfattningen att koncernen Åland, som det då 

skulle röra sig om, skulle innehålla 16 dotterbolag baserad på geografisk i 

grund. 

Med andra ord, jag säger inte att det generösa landskapsandelssystemet 

gör det möjligt att ha 16 dotterbolag i koncernen men tanken slår en nu och 

då, att kanske det finns ett samband mellan vår kommunstruktur och överfö-

ringar som vår lagstiftning dock medger. Det var en mera filosofisk allmän 

betraktelse. 

Nu till den konkreta iakttagelsen, som också gäller föregående lagfram-

ställning. Jag har fört diskussioner med regeringen och finansministern om 

detta. Reaktionen var i och för sig logisk, nämligen det som lagtinget har ska-

pat, må lagtinget rätta. Vad är nu detta? Ja, det handlar om ikraftträdelsebe-

stämmelsen. Jag hävdar fortfarande att den är olyckligt skriven, nere på si-

dan 6 i lagförslaget under 4 §, där den här formuleringen för budgetlag be-

myndigande ingår. Det står nu i det här förslaget och det följer en text som 

lagtinget självt skapade 2008 i förbindelse med barnbidragslagstiftning som 

lyder: Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndigar 

lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis 

träder i kraft.” Man bör inte i ett parlament uttrycka sig på det sättet, därför 
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att parlamentets makt baserar sig ju inte på en bestämmelse i någon lag eller 

annan författning. Parlamentets makt baserar sig på den makt som folket de-

legerat till sina ombud i parlamentet. Så är det. Man undviker faktiskt mål-

medvetet sådana skrivningar att parlament skulle företa en åtgärd med stöd 

av en lag. Parlamentet vidtar åtgärder med stöd av den makt som folket dele-

gerat till oss här i parlamentet. 

Därför är jag är en varm anhängare av ett formulär som jag också tidigare 

har, nu och då med dålig framgång, försökt senast lagutskottet adoptera. Jag 

kan ju läsa det bara för utskottet att möjligen grunna på: ”Lagtinget bemyn-

digar landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis 

träder i kraft i den ordning 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland före-

skriver”. Då tar vi makten som folket givit os och begagnar den på ett sådant 

sätt som självstyrelselagen säger för att bemyndiga regeringen att bringa i 

kraft en budgetlag.  

Det här kan vara en pipa snus men jag tror att för framtiden, när vi kom-

mer att hantera fler och fler budgetlagar, så kan det vara välbetänkt att också 

ha ett formulär som så långt som möjligt, enligt min mening, överensstäm-

mer med det som är grunden för det hela d.v.s. 20 § 3 mom. självstyrelsela-

gen. 

De här invändningarna gäller alltså också för föregående budgetlag. Det 

här säger jag också som en varm anhängare av budgetlagstiftning som sådan. 

Herr talman! Jag avslutar med följande moment. Här föreslås då den i och 

för sig lite originella men lovliga åtgärden att med lag upphäva förvaltnings-

beslut. Först vill jag be utskottet skriva in i momenten när de här besluten är 

daterade. Ovisshet råder inte men vi har att göra med tre olika beslut. Jag 

tror att det kan vara bra för eftervärlden att veta när de är fattade. Nu har de 

sitt signum och man kan bakvägen spåra när de är fattade. Men kanske det 

skulle vara klokt att ta in datumen där. 

Man anser ju att lagstiftaren inte bör med lag upphäva beslut som är rikta-

de mot enskilda. Däremot får ett överordnat organ upphäva ett underordnat 

organs normbeslut. Med lag kan man upphäva förordning, med förordning 

kan man upphäva beslut osv. Med grundlag kan man upphäva vad man vill.  

Ändå är det här en åtgärd som det finns prejudikat för, som jag tror att 

kommer att sysselsätta finansutskottet i någon mån i varje fall. 

Jag instämmer avslutningsvis i framställningens konstaterande. För att 

vara på den säkra sidan så bör beslutet om upphävande av de här förvalt-

ningsbesluten, d.v.s. om tidigare indexjustering av landskapsandelarna, inte 

bara fattas utan också publiceras i god tid före den 11 januari 2010. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag hade tänkt vara kort i det här ärendet men sedan kommer 

vtm Jansson in på mycket intressanta diskussioner om kommunstrukturer. 

Jag föreslår omedelbart att vi bordlägger ärendet till onsdagen den 25 no-

vember. 

Grunden till den här lagframställningen kan vi från den frisinnade gruppen 

finna en viss förståelse för. Men, och här kommer ett stort men, den diskus-

sionen får vi sedan också ta vidare, under budgetdiskussionen har vi också 

fört fram de här synpunkterna kring framförhållning och diskussion med be-

rörda parter. I det här fallet är diskussion med kommunerna någonting som 
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vi upplever att kanske inte slutfördes helt och hållet. Långsiktigheten i det här 

kan vara föremål för diskussion. 

Dessutom gavs signalerna i ett skede, åtminstone var uppfattningen i 

kommunerna sådan att indexjusteringen nu var i hamn. Sedan kom man nå-

gon vecka senare med andra bud. Det kändes lite snopet för oss som inte var 

invigda i alla fall. Den här diskussionen vill vi föra lite vidare och därför för-

slår vi bordläggning till onsdagen den 25 november. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Diskussionerna fördes med kommunförbundet helt i en-

lighet med det system som vi har igångsatt under den här mandatperio-

den. Vi har i protokoll beskrivit hur vi ska förhandla och vid vilka tid-

punkter och vem som tar initiativ till det. Vi träffas turvis här i land-

skapborgen och turvis hos kommunförbundet. I samband med det fram-

fördes från min sida, som hade regeringsmandat att förhandla med 

kommunerna, olika alternativ till det som skulle leda till en inbespar-

ingsnivå som vi eftersträvade. Inget av de förslagen var något som 

kommunerna skulle se fram emot. Till slut valde vi det här alternativet. 

De andra åtgärderna som nämndes skulle ha haft samma kostnadsver-

kan för kommunerna. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Välmedveten om den förhandlingsprocess som existerade 

mellan regering och kommuner, så kan man ändå konstatera att det som 

efterlystes från första stund från kommunernas sida var långsiktigheten 

och möjligheten att planera. Det har blivit något problematiskt för 

kommunerna med detta förslag. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Läget är problematiskt för många parter i det här sam-

manhanget. Delvis lite grann för kommunerna också, det håller jag med 

om. Landskapsandelssystemet, den reform som togs som rättade till 

många brister, det är klart att man kunde ha önskat i den bästa av värl-

dar, att det kunde ha fortsatt såsom tanken var då. Den reformen togs i 

en annan tid med andra ekonomiska förutsättningar. Jag vill ändå på-

minna om att landskapets intäkter 2008, när landskapsandelsreformen 

trädde i kraft, var 28,6 procent större än vad det är nu medan kommu-

nernas procent har stigit från 2008 med 4,5 procent ändå med beaktan-

de av de åtgärderna som vi föreslår här. Jag uppfattade ändå att det 

fanns en viss förståelse och det tycker jag att är ett visst stöd i varje fall.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Förståelsen för åtgärden som sådan finns från den frisin-

nade gruppen. Men återigen, att säga att den ekonomiska situationen för 

kommunerna delvis är lite ansträngd. Om du får kommunfolket att utta-

la sig, och när de redovisar för de skulder de har, så tror jag inte att de 

konstaterar riktigt samma sak. Jag tror också, om jag inte minns helt fel, 

att man även från kommunernas sida lyfter fram just det att man är be-

redd att diskutera alla de här åtgärderna om man kan sy ihop paket som 

långsiktigt leder till att man sparar pengar både hos kommunerna och 

hos landskapet. Det tror jag är det viktiga här att man faktiskt får till, 
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annars kommer den här diskussionen aldrig att kunna leda till något po-

sitivt. Jag återupprepar det jag sade tidigare om budgetdiskussionen 

d.v.s. att ska vi nå framgång i budgetsaneringen så krävs långa djupa 

diskussioner mellan de olika parterna. Man måste skapa förståelse sins-

emellan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Jag begärde ordet för att försäkra mig om att förslaget om 

bordläggning och bordläggningstiden skulle få understöd. Jag stöder båda.  

Talmannen 

Nu finns det både förslag och understöd om bordläggning till onsdagen den 25 novem-

ber. Kan lagtinget omfatta det enhälligt? Ärendet bordläggs till den 25 november.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i måndagen den 23 november kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Ple-

num avslutades kl. 18.48). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.  

Om ledighet anhåller vtm Gun-Mari Lindholm för privata angelägenheter. Ytterligare 

anhåller ltl Ulla-Britt Dahl om ledighet för enskilda angelägenheter och ltl Raija-Liisa 

Eklöw p.g.a. sjukdom. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskaps-

regeringen 

Stora utskottets betänkande (STU 1/2009-2010) 
Lagutskottets betänkande (LU 17/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2008-2009) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 25 november. God-

känt. 

 Andra behandling 

2 Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  
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Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget före-

läggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Andra behandling 

3 Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om 

inkomstbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 2/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion.  

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget före-

läggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Första behandling 

4 Lissabonfördraget 

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008) 

Enda behandling 

5 Lissabonfördraget 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att gemensam diskussion tillåts beträffande de båda 

ärendena som nära ansluter sig till varandra. Godkännes? Godkänt. 

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lissabonföredraget som sådant har haft en lång väg. Det kom 

efter det konstitutionella fördraget och processen startade sommaren 2007. 

Det har också haft en lång färd på Åland där vi fick en presidentframställning 

i april 2008. Ärendet har behandlats i lagutskottet som i sin tur har begärt ut-

låtande från självstyrelsepolitiska nämnden. 

Jag ska presentera lagutskottets betänkande som föreslår bifall till den lag 

och förordning som gör att Lissabonfördraget träder i kraft. Bifallet har också 

varit enigt i lagutskottet. Däremot finns det i självstyrelsepolitiska nämndens 

yttrande en reservation. Det är inte enigt till den delen. Det bör påpekas att 

lagutskottet inte särskilt har behandlat ett nej till föredraget annat än att vi 

har låtit utreda konsekvenserna rent juridiskt av vad ett nej skulle innebära. 

Vi har inte heller gjort någon särskild bedömning av att Åland skulle säga nej 

till Lissabonavtalet och eftersträva ett särskilt avtal. 

Det som självstyrelsepolitiska nämnden och lagutskottet har gjort är att i 

princip gå igenom de frågor som berör Åland status och position i allmänhet. 

Lissabonföredraget som sådant innehåller ju inte så många nya substansom-

råden som ändrar Ålands förutsättningar. 
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De punkter som jag tänkte nämna här gäller för de grundläggande rättig-

heterna, EU som juridisk person, demilitariseringen, neutraliseringen och de 

fyra inflytandefrågorna. De fyra inflytandefrågorna har tidigare varit föremål 

för lagtingets behandling och har varit mål för förhandling, nämligen infly-

tandet i domstolen i parlamentet i Rådet och subsidaritetskontrollen, det par-

lamentariska samarbetet. 

Lagutskottet har bedömt, om jag försöker summera, vilka förändringar i 

Ålands status och position som kan vara aktuella när det gäller Lissabonför-

draget.  

Tar vi först de grundläggande rättigheterna så konstaterar utskottet att de 

inte på något påtagligt sätt kommer att inskränka på Ålands självstyrelse eller 

föranleda särskilda åtgärder. Mycket av de grundläggande rättigheterna, som 

finns bygger på tidigare internationella avtal. Självstyrelsepolitiska nämndens 

representant, vtm Gunnar Jansson, kommer att ta upp det här möjligen lite 

mera. 

Den andra punkten är unionens ställning som juridisk person. Även där 

har vi låtit utreda de förändrade förutsättningarna via utrikesministeriet. 

Även där kan man konstatera att det inte torde på något påtagligt sätt föränd-

ra Ålands status och position. 

En betydligt större och mera omfattande fråga är Ålands demilitarisering 

och neutralisering. Där har utskottet gjort en ganska omfattande analys och 

redogörelse och begärt in sakkunnig utlåtanden.  

Eftersom jag avser att vara kortfattad här skulle jag sammanfatta det på 

det sättet att Lissabonfördraget i sig kommer att ge säkerhetspolitiken en ti-

digare och mera förankrad ställning i själva unionsarbetet. Men när det gäller 

Ålands status som demilitariserad och neutraliserad zon så har vi kommit 

fram till att den inte kommer att ändras, men det är också viktigt att bevaka 

och säkerställa denna position. Bland annat har vi konstaterat att Finlands 

regering avser att ge en deklaration i de ständiga ambassadörernas möte, co-

reper, i Bryssel. Där man inför andra EU-medlemmar deklarerar att Ålands 

folkrättsliga status är fast förankrad. Det är en fråga som det finns anledning 

att alltid bevaka och alltid söka läkare att ytterligare säkerställa.  

När det sedan gäller de fyra inflytandefrågor har vi först talerätten där en 

ny självstyrelselagsbestämmelse träder i kraft den 1 december. Den syftar till 

att ge Åland rätt till talan, både i den nationella beredningen och i domstolen. 

Där har lagtinget nyligen diskuterat den saken med bakgrund av lagutskottets 

betänkande. 

När det gäller ministerrådet så hänvisar vi till regeringens principbeslut 

som säger hur det ska gå till för att Åland ska kunna utnyttja sitt inflytande i 

ministerrådsprocessen. Utskottet betonar ett aktivt deltagande, på alla nivå-

er, inklusive arbetsgrupperna, inklusive Coreper och också själva rådsmötena 

ska stärkas genom aktivt arbete men också att man bevakar den så att man i 

framtiden kan se över möjligheterna att förtydliga och förstärka självstyrelse-

lagen. 

Sedan har vi en tredje inflytandefråga, subsidaritetskontrollen. Där konsta-

terade vi att riksdagen och lagtinget har samrått i frågan. Riksdagen har be-

rett en ändring av arbetsordningen i form av lag för att hitta procedurer för 

att lagtinget ska involveras i subsidaritetskontrollen. 

Sedan har vi den fjärde, eller kanske det borde vara den första, parla-

mentsplatsen som Åland då inte har fått gehör för på nationell nivå, och inte 
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heller på EU-nivå. Där bifogade nämnden ett brev från statsministern som 

säger att man inte har för avsikt att inrätta en egen valkrets för Åland med en 

egen parlamentsplats. Man konstaterade att på sommaren och hösten 2007 

försökte man få en extra plats för Finland, som skulle tillfalla Åland. 

Så här långt en kortfattad redogörelse för vad lagutskottet har konstaterat. 

När det gäller klämmarna så sammanfaller de i stora drag med självstyrelse-

politiska nämndens resonemang. Det gäller vår roll i internationella fördrag, 

det gäller vår roll att försöka stärka demilitarisering och neutraliseringen, det 

gäller vår roll att aktivt vara med i ministerrådet och det gäller också subsida-

ritetskontrollen. 

Därtill vill jag nämna en kläm som i ordningsföljd råkar vara den sista, där 

vi egentligen kan säga att är den första när det gäller post Lissabon, d.v.s. vad 

ska vi göra? Vad ska landskapsregeringen göra? Vad ska lagtinget göra om vi 

ger vårt bifall till det här förslaget? När det gäller just parlamentssidan så är 

det kanske det viktiga. Utgångspunkten är att parlamentets roll i EU- parla-

mentet förstärks. Då gör man en koppling till Finlands riksdag med subsida-

ritetskontrollen, men enbart indirekt till Ålands lagting som inte har en par-

lamentsplats. Där måste man hitta en strategi och hitta nya skarpare argu-

ment för det här. Jag tror att det finns en orsak att föra en ganska intensiv 

och bred politisk debatt om de här frågorna. 

I utskottet säger vi att landskapsregeringen ska försöka arbeta för att 

Ålands lagting blir ett nationellt parlament, i den mening som finns i proto-

kollet, som är anslutet till fördragen om nationella parlament. Genom en så-

dan deklaration skulle Åland betraktas som ett andra nationellt parlament i 

Finland. 

När det gäller argumentationen för parlamentsplatsen anser jag att lagut-

skottet tar ett steg som på lite längre än tidigare resonemang. Vi kopplar ihop 

arbetet på nationell nivå och på EU-nivån för att argumentera för parla-

mentsplatsen. När parlamentsplatserna ska fördelas kan vi hävda att vi har 

ett berättigat krav på en plats. Vi kan också hävda att om Finland ska ge ifrån 

sig sin 13:e plats så finns det möjligheter för Åland att argumentera för att 

Finland ska få behålla den på grund av Åland. Vi kan alltså använda Åland 

som ett argument för att Finland ska få en extra plats i framtida omfördel-

ningar. Det är väl självklart att Finlands regering hellre väljer 13 platser in-

klusive en plats för Åland, än 12 platser för Finland i övrigt. 

När det gäller parlamentsplatsen så finns den möjligheten att förhandla i 

kommande föredragsförhandlingar. Det är på den nivån som man i allmänhet 

förhandlar. Vi kan fortsätta att försöka påverka de stora partierna i riket att 

inse att en plats i parlamentet borde tillhöra Åland. Det kan också vara att 

den omfördelning som ska göras, när det kommer nya länder i EU, kan föras 

på ett sådant sätt i förhandlingarna att Åland förs fram av Finland, vilket Fin-

land egentligen har lovat i sitt principdokument. 

Jag vill avsluta, herr talman, med ytterligare ett argument som växer sig 

allt starkare och som egentligen inte har behandlats i lagutskottet. Jag tar mig 

den friheten här att nämna det.  

Språksituationen i Finland håller på att utvecklas på ett sådant sätt att man 

ifrågasätter svenskan som ett av två nationalspråk. Är det så att man på finsk 

sida väljer att inte längre försvara svenskan som nationalspråk så kommer 

Ålands position att märkbart försämras när det gäller våra kontakter till 

myndigheter och våra relationer till olika institutioner i riket. Det betyder 
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också att Ålands positioner förändras. Då är det inte bara det att vårt parla-

ment får en svagare position p.g.a. att EU-parlamentet stärks, det är också så 

att vår språkliga status försvagas för att svenska försvagas i Finland. Då 

kommer Finland inte att kunna argumentera för att Åland inte skulle vara 

parlamentariskt representerad i Europa sammanhang. Därför att det snart är 

den enda region där man kan ha en egen valkrets och garantera ett svenskt 

mandat. Jag tror att det är en strategi som landskapsregeringen, lagtinget och 

partierna nu gemensamt ska börja jobba för under den kommande perioden 

med Lissabonfördraget. Vi ska bygga på det vanliga representationsargumen-

tet. Vi har inte behörighet, men också parlamentets relativt försvagade roll på 

Åland och språkets relativa försvagade roll i Finland. Finland ska ha en repre-

sentation på Europanivå som motsvarar de båda nationalspråken. 

Sammanfattningsvis, herr talman, lagutskottet föreslår bifall till Lissabon-

fördraget. Vi gör det också enhälligt.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är ett bra betänkande som utskottet har avlämnat. Jag 

ska återkomma till dess detaljer i mitt anförande. Jag vill fråga utskot-

tets ordförande i det här sammanhanget, han tog själv upp säkerhetsga-

rantierna i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, att man 

nu skulle nöja sig med att Coreper gör en protokollsanteckning om det 

här på finskt initiativ på Coreper nivå, alltså inte på råds nivå. Min frå-

geställning till utskottsordförande är: Vilken historiskt beständighet har 

en sådan anteckning på Coreper nivå? Förs det protokoll? Är det officiel-

la dokument som det resulterar i?  Förutom den historiska beständighe-

ten, vilken juridisk betydelse kan det här tänkas ha ifall av aktivering av 

säkerhetsgarantierna i vårt territorium här i norra Östersjön? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Personligen skulle jag bedöma att Coreper deklarationen 

inte har någon större beständighet och inte någon större juridisk i styr-

ka. Det är en del i en massa olika deklarationer och "statment". Det här 

är en strategi för att förstärka vår folkrättsliga status hela vägen. I 

klämmarna här finns det också mera utförliga förslag och uppmaningar. 

I betänkandet finns det ett ganska ingående resonemang. Jag nämnde 

det som var nytt i de inslag som finns när det gäller inflytandefrågorna 

och Ålands status. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det resonemanget. Jag vill ytterligare ställa frågan 

huruvida utskottet har diskuterat att få en större beständighet i uttalan-

det från finsk sida, att man borde från åländsk sida ha önskat att det 

skulle ske på råds nivå i stället för Coreper nivå? 

Ltl Olof Erland, replik 

I det här skedet är det här vad man är villiga att göra omedelbart i sam-

band med att Lissabonfördraget träder i kraft. Enligt de regler som finns 

för Coreper möten så förs det protokoll. Det här borde komma i skrift. 

Men självklart vore det önskvärt och angeläget att ett ministerråd eller 

en annan plattform där medlemsländerna själva deklarerar, för sig själ-

va och alla andra, att Ålands status fortfarande gäller. Men när man lä-
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ser vårt betänkande och självstyrelsepolitiska nämndens yttrande så 

finns det ganska starka signaler från utrikesutskottet. Nu kanske det 

tillkommer ytterligare något som gör att vi kan förlita oss på, visserligen 

stärka och bevaka, men man kan de tro att det finns möjligheter att be-

vara vår status. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag vill ge lagutskottet beröm för ett bra betänkande med 

en hel del genomtänkta synpunkter. Jag tycker också de här klämmarna 

är framåtsyftande, tydliga och bra. Speciellt vill jag också stöda lagut-

skottets ordförandes nya tanke om svenskans ställning i Finland. Det 

kan också vara ett väl så viktigt argument för vår egen parlamentsplats i 

framtiden. Speciellt klämmarna, som handlar om att landskapsregering-

en ska jobba för att inte försvaga Ålands status som demilitariserat och 

neutraliserat område, tycker jag är viktiga. Och klämmen nr 7, om jag 

har räknat rätt, om att landskapsregeringen ska se till att Finlands re-

gering inte ska kunna godkänna en omfördelning av parlamentsplatser-

na innan Åland har tillförsäkrats en egen plats, den klämmen gillar jag 

och några klämmar till. 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag kan bara instämma. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kan inte riktigt ta del av den sista hyllningskören. Jag 

återkommer till Lissabonfördraget i mitt anförande. Utvikningen som ltl 

Erland gjorde i slutet av sitt anförande, om vad som händer om man tar 

bort svenskan som ett av två national språk i Finland, den frågeställ-

ningen tycker jag är väldigt intressant att han tar upp. Jag har under 

många år ställt mig frågan vem Åland ska kommunicera med på svenska 

så småningom med Finland? Då har vi hela grunden borta för självsty-

relsen. Det är därför vi driver den politik vi driver. Nu vet jag att själv-

ständighet inte är något som är på ltl Erlands agenda ännu, det kanske 

kommer det också. Vad ska man göra från åländsk sida för att försöka 

åtgärda den här problematiken? Synbarligen ser vi problematiken lite på 

samma sätt. Det är ju alltid ett framsteg. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är svåra frågor. Före valet tillskrev jag finansministe-

riet och ville att de skulle se över språklagen för att tillse att det finns ut-

redningsmaterial på svenska. I det här perspektivet som finns idag är 

det åtgärder, som man kan fråga sig om det lönar sig, en mycket större 

fråga i sig. Vi ska ju sig se om vårt hus när det gäller Åland. Det kräver 

bl.a. en parlamentsplats, det är bara ett exempel. Jag tycker faktiskt ut-

vecklingen i Finland har ändrat, i o m att man ändrade studentsvenskan 

och språkundervisningen i skolorna. Det är ett helt annat resonemang 
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som gör att det är illavarslande. Vi ska se till vår position och Finlands 

ställning att man har två nationalspråk. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, ltl Erland, det är en oerhörd svår fråga. Kanske en av de 

viktigaste frågorna om Åland ska kunna fortsätta på sikt som en del av 

Finland, så pass allvarligt ser jag på det här. 

Om vi tar subsidaritetskontrollen, där var ju tanken att Åland skulle 

ha en av två röster vid subsidiaritetsövervakningen. Vad har hänt? Det 

som har hänt är att vi kommer att involveras i riksdagens subsidiaritets-

övervakning, på vilket språk behöver jag väl knappast fråga ltl Erland. 

Han vet ju svaret på vilket språk den övervakningen kommer att ske. Det 

är ju de facto en språkpolitisk ångvält som drar över Finland, som jag 

tror att någon klok karl uttryckte sig i ett sammanhang. Nu gäller det 

faktiskt för övriga partier att börja fundera vilken strategi som vi ska ha 

från åländsk sida för att åtgärda den här problematiken? 

Till sist när ltl Erland säger att det gäller att se om vårt hus och se till 

att vi får en EU parlamentsplats, det är ju den möjligheten som majori-

teten är på väg att tappa den här gången. 

Ltl Olof Erland, replik 

Till det senare har vi olika åsikter om. För min del, och om jag får tolka 

lagutskottet, framgår det av vårt betänkande att vi inte har gett upp 

hoppet. Vi har försökt argumentera på olika sätt. Bland annat så har vi i 

sjunde klämmen det här med nationella parlament. Det är alltså en väg 

att fundera på åtminstone. Så har det varit i EU frågan, inte kommer vi 

ända fram. Nu gäller det att ta nya tag och se på framtiden. När det gäll-

er parlamentsplatsen är det ju regeringsförhandlingar. Det är på EU 

nivå som det kan påverkas. Vi kan också ha nationell påtryckning. Jag 

tycker att vi har starkare argument idag än vi hade för några år sedan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag tyckte att det var en bra presentation som lagut-

skottets ordförande gjorde. Vi har haft ett bra arbete i lagutskottet, spe-

ciellt här på slutrakan när allting skulle sys ihop. 

Det jag ville höra lite mera om är bedömningen av den språkliga situ-

ationen i riket, som inte utskottet har diskuterat. När man för fram så-

dana tankar, att Finland skulle bli enspråkigt finskt, bör man kanske 

ändå förklara på vilka grunder man kommer fram till en sådan eventuell 

slutsats? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! För det första sade jag att det här var en utvikning med 

mina personliga politiska åsikter. Jag tycker att de är så pass viktiga att 

jag vill passa på tillfället. När det gäller att man ska ta bort svenskan 

som nationalspråk är det inte mina tankar utan jag har noterat från de-

batten att man för fram att svenskan ska bli ett minoritetsspråk och inte 

ett nationalspråk. Man hävdar på olika håll, t.ex. i östra Finland, att rys-

ka är mycket viktigare i det praktiska livet. Det är här vi måste vara syn-
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nerligen aktsamma och se om vårt eget hus. Jag menar inte att Ålands 

interna språkliga status förändras, men vår roll i Finland kan ändras 

dramatiskt. Det betyder då att vi ska hävda att Finland har skyldigheter 

gentemot Åland också till den delen när det gäller nationalspråket. Det 

är inte bara parlamentsplatsen det gäller utan det gäller hela vår språk-

situation och vår status. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man kan väl förstå att människor i östra Finland tycker att 

ryskan är mycket viktigare för dem. Det har väl att göra med den trafik 

som finns i det område mellan Ryssland och Finland. Men det är ganska 

långt ifrån att komma och påstå att det skulle finnas krafter som arbetar 

för att Finland skulle bli enspråkigt finskt. Står man här i lagtinget och 

påstår det, i samband med det här, bör man nog kunna grunda det. Vil-

ka politiska krafter och i vilka positioner är det här aktuellt? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ingen skulle vara gladare än jag om jag helt har missupp-

fattat situationen. Om jag drar mig till minnes de närmaste dagarna, i 

fredagens Hufvudstadsbladet är det en stor artikel med ordförande från 

folktinget som just varnar för de här tendenserna i Finland. Hon säger 

just det här om Åland, att Åland kan börja dra sina slutsatser av den här 

utvecklingen. Finskhetsförbundet har sagt samma sak tidigare. Nu har 

man bytt ordförande som är mera svenskvänlig, så att säga. Jag tror 

också att sannfinländarna och också centerpartiet i riket, när det gäller 

förvaltningsreformer, har initierat en väldig hård debatt om grundlagens 

rättigheter för minoriteter att få sin förvaltning, där man har noterat 

samma tendens. Jag tror man borde hålla en särskild debatt om den här 

frågan, den är oerhört viktig för Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Lagutskottets ordförande, ltl Olof Erland, säger att skrivningarna om 

den gemensamma försvars- och utökade säkerhetspolitiken till Lissa-

bonfördraget torde inte på något påtagligt sätt förändra Ålands status. 

Det är en ganska vag formulering, om hur det här kommer att kunna se 

ut om 10-20 år med ett ja till Lissabon. Ltl Erland fortsätter att framföra 

ett hypotetiskt resonemang om att vid ett eventuellt minskat antal av 

Finlands platser i Europaparlamentet så kanske man kan argumentera 

att Åland borde få den posten som Finland ev. tappat. Har vi väntat 15 år 

på att komma så här kort, eftersom vi fortfarande inte har löst den gor-

diska knuten att få en parlamentsplats som jag anser att vi har rättighet 

till, så lär vi nog få vänta minst 15 år till innan den diskussionen förverk-

ligas. Man hävdar att vid kommande fördragsändring ska vi ta upp dis-

kussionen igen. Med facit i hand, de sista tio åren kommer det inte att 

komma många fördragsändringar på länge i Europa igen. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Vaga och hypotetiska formuleringar, det är ju så att fram-

tiden är både vag och hypotetiskt, åtminstone för min del. Jag tror inte 

att den är svart eller vit. I alla fall är den inte så svart som ltl Karlström 

målade upp, att om vi inte har lyckats på 15 år så lyckas vi aldrig. Tänk 

om alla skulle resonera på det sättet? Då skulle vi ge upp. Har det inte 

gått på 15 år så går det inte i framtiden heller. Har det inte gått på 15 år 

så ska vi väl se till att äntligen få det gjort med nya argument, parla-

mentsplats, språk och vad det nu kan vara. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Jag har ansett under 15 års tid att det här är Ålands rätt. Det är 

ingenting som är för mycket begärt. Vi har en rättighet i ett demokra-

tiskt system, om vi ger bort lagstiftningsmakt, att bli kompenserade för 

det. Vi har diskuterat det här och krävt det i 15 års tid. Någon gång tyck-

er jag att vi ska sätta ner foten och verkligen stå bakom våra ord. Det här 

kommer jag att återkomma till i mitt anförande. Om vi bara fortsätter 

att ha den här hukarmentaliteten tror jag att vi kommer att stå här om 

15 år och kräva vår plats i Europaparlamentet igen. Det är dags att sätta 

lite mera tyngd bakom orden än bara skrivningar och klämmar. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror inte alls på ltl Karlströms metoder att sätta ner fo-

ten och höja rösten. Det beror på var man sätter ner foten och mot vem 

man höjer rösten. Det är det som är det viktiga och som jag tycker att 

lagutskottets betänkande benar ut någorlunda tydligt. Det är ju i för-

handlingar med EU som parlamentsplatserna fördelas. Det är parlamen-

tet som först gör ett förslag och sedan bestämmer rådet enhälligt. Det 

spelar ingen roll om ltl Karlström stampar här i bänken och höjer rösten 

här eller i media. Om inte kommissionen, rådet och parlamentet och de 

som har inflytande, statsminister och partier i Finland, om inte de hör 

och att man stampar rätt i någorlunda takt med foten, så händer inte så 

mycket. Inte ens på 15 år. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! Under den tid det så kallade ett Lissabonfördraget be-

handlats här i lagtinget och i självstyrelsepolitiska nämnden har det både för-

flutit 20 år sedan Berlinmuren föll, inte som en följd av föregående, och 

sammansättningen i självstyrelsepolitiska nämnden har undergått ändringar. 

Självstyrelsepolitiska nämnden förordar bifall till lagen och den förordning 

genom vilken Lissabonfördraget sätts i kraft i landskapet till de delar fördra-

get faller inom landskapets behörighet och står i strid med självstyrelselagen. 

Det är den första och viktigaste klämmen i nämndens yttrande till lagutskot-

tet.  
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På nämndens vägnar får jag säga att vi är tillfreds med att lagutskottet har 

hörsammat vårt förslag och stannat för den slutsats vi nyss hörde av dess ord-

förande. 

Yttrande i nämnden tillkom efter omröstning, där rösterna föll 6 för och 2 

mot. Till yttrande har fogats en gemensam reservation av medlemmarna 

Gun-Mari Lindholm och Anders Eriksson. 

Det förhållandet att nämndens sammansättning ändrade påverkade egent-

ligen inte behandlingen särskilt mycket, enligt min mening. Den konstruktiva 

förhållningen fortsatte. Medlemmen Harry Jansson bytte grupp, min dyra 

kollega gruppordförande Gun Carlson steg av. Enligt den gamla överens-

kommelsen som gällde, att alla i lagtinget representerade grupper ska ha säte 

och stämma i nämnden, gjorde att nämndens sammansättning komplettera-

des med Anders Eriksson. Den konstruktiva hållningen som fanns i nämnden 

bestod under dess ordförandes, talmannens, fasta med mycket demokratiska 

ledning, såsom det ska vara. 

20 år har förflutit sedan Berlinmuren föll där Europas ekonomiska och 

ideologiska tudelning återkallades. Realsocialismen hade gjort sitt. Det fanns 

bara en väg, vägen framåt. Vi kommer ihåg EU:s vitbok från 1986 som staka-

de ut i stort sett den vägkarta, enligt vilka Europas länder förhoppningsvis 

skulle vandra i takt och mot ett gemensamt mål. Det får vi säga har lyckats 

skäligen väl. Det är inte enbart tack vare EG/EU, men det är min övertygelse 

att utan ett sådant paraply skulle den här vägen mera har varit vinglig och  

kantad av ännu flera misslyckanden är sådana som vi de facto ha fått 

beskåda.  

Vi har haft tillräckligt eller för mycket konflikter inom våra 47 medlems-

länder i Europa. Vi har besparats konflikter mellan länderna, det får vi vara 

glada för. Den generation som nu lever är de facto den generation som har 

fått leva längst med fred på vår kontinent.  

Det är inte bara den här framgångshistorien som jag vill belysa, jag vill 

också säga att EU utvecklas till en betydande aktör i den globala politiken och 

vi är en del av den unionen. Jag är övertygad om att vi alla i Europa vill ha en 

union för Europa, en union som är demokratisk, effektiva och trygg, såsom 

både nämnden och lagutskottet uttrycker sig med lite olika betoning men 

med samma andemening. En union som i sin hantering också har en rimlig 

grad av rättssäkerhet i sitt förfarande. 

Lissabonfördraget innehåller två fördrag, de ska trygga de här målen. För-

draget om unionen och fördraget om unionens sätt att fungera. Medlen för att 

nå därhän är redovisade i lagutskottets betänkande. Lagutskottet och själv-

styrelsepolitiska nämnden hade ju från början en sådan ansvarsuppdelning 

att lagutskottet behandlade substansfrågorna och vi i nämnden skulle huvud-

sakligen uppehålla oss vid inflytandefrågorna. 

Med inflytandefrågor uppfattar jag att nämnden avser från åländskt poli-

tiskt och annat håll att vi effektivt kan delta i unionens verksamhet i unions-

bygget. Men också hur vi från åländskt, politiskt, demokratiskt och närings-

livshåll också kan ha ett reellt inflytande över ärendens handläggning i unio-

nens olika organ. På ett sätt som uppfyller självstyrelselagens bestämmelser 

om att i ärenden som rör självstyrelsen kan Ålands folk bara företrädas av 

Ålands lagting. Den specialiteten finns ju som vi vet i unionens sätt att funge-

ra, att den egentligen inte alls tar hänsyn till kompetensfördelningar inom 

medlemsländerna. Det får vi sköta själva och det ska vi göra. Den rätt och 
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plikt som, enligt självstyrelselagens 3 §, ankommer på oss att företräda 

Ålands folk i ärenden som sammanhänger med självstyrelsen, den finns där 

och den kan inte någon annan ta ifrån oss vad gäller företrädande. Eller så 

som nämnden på sidan 16 uttrycker sig. Jag har lust att läsa nämndens text 

beträffande sina slutsatser, de inleder med; "delaktighet i EU ärendenas 

handläggning och genomförandet av gemenskapsrätten är en integrerad 

del av den offentliga maktutövningen i självstyrelsesystemet. Nämnden po-

ängterar därför att ett mera avancerat och formellt inflytande i dessa pro-

cesser måste omsättas i praktisk handling i ett reellt inflytande. Det reella 

inflytande förutsätter ett företagsamt och aktivt deltagande på alla plan i 

tidigast möjliga skede i varje ärendets behandling i det syfte som följer av 

den demokratiska grundsatsen i självstyrelselagens 3 § ". Den som jag nyss 

citerade. Med den här inställningen förordar nämnden bifall. Bifallet baserar 

sig också på insikten om att vi i vår politiska utveckling, och enligt min me-

ning, och jag uppfattar nämndens professionella och ingående behandling av 

frågan också utmynnade i att vi inte bara ska fråga oss vad Europa och unio-

nen kan göra för oss, i lika hög utsträckning ska vi säga; vad kan vi göra för 

Europa? 

Vi hörde just lagutskottets ordförande bl.a. hänvisa till stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. Jag är jävig att alltför ingående gå in på dess 

tillkomst och innehåll. Det som nämnden säger, nere på sidan 16, bygger just 

på det inflytandet och den företagsamhet som vi alla har rätt att ta oss, och 

som vi också ska tas oss, mot bakgrund av att det är inte bara är vi som ska ha 

av unionen vi ska också kunna bidra med någonting till unionen. Vi är en del 

av Europa och vi är en del av den process som pågår innanför den Europeiska 

Unionen, den union som växer. Detta är inte slutet. Unionen växer. Jag 

nämnde nyss att Europa har 47 eller i vissa fall 48 länder. Unionen har idag 

27 medlemmar utan att ställning till vart Turkiet egentligen hör så vet vi att 

vad gäller unionens framtid finns det en väg. Den vägen är framåt.  

Till nämndens yttrande har fogats de klämmar som hördes. Jag får på 

nämndens vägnar säga att jag hoppas att medlemmarna av nämnden kan 

känna tillfredsställelse över att lagutskottet adopterat dem alla. Dessutom har 

lagutskottet tillagt sådana att jag är övertygad om att nämndens medlemmar 

inte har någonting emot det. 

Vad gäller ärende nr 5 på föredragningslistan, det enda behandlingsären-

det som nu får behandlas samtidigt med detta fördrag, så behöver jag inte 

säga någonting annat till den frågan än att inflytandefrågorna och nämndens 

yttrande nu behandlas i lagutskottet. Därmed bör ärende nr 5 vara kvitterat. 

Får jag bara, herr talman, som avslutning mycket kort ge min personliga 

åsikt. Jag dristar mig göra det, också fast jag representerar nämndens utlå-

tande om språkförhållandena. Det finns för närvarande tre medlemmar i uni-

onen som har flera än ett officiellt språk. Det där Finland, Belgien och Irland. 

Irland har egentligen inte yrkat på speciell språkbehandling i flera än ett 

språk. Men kravet på att erkänna geel finns kvar och det respekteras natur-

ligtvis och får användas fast det i praktiken inte används. 

Jag vet av erfarenhet hur svårt det var i början, på 90-talet att få in i EU in-

stitutionernas tänkande att Finland är ett tvåspråkigt land. Det var inte svårt 

för européerna att förstå att Belgien är det. Men just den här kuggfrågan som 

jag inte missade något tillfälle att ställa d.v.s. hur många länder då i tiden 

hade mer än ett officiellt språk, tog tid att få in i tänkandet. Nu hoppas jag att 
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det fastnade där. Kopplingen från det förhållandet att Finland är ett av endast 

tre länder i unionen med mer än ett officiellt språk är någonting som i allra 

högsta grad rör Åland. För Ålands inträde i unionen redovisas uttryckligen till 

Ålands ställning enligt konstitutionen och folkrätten. Det minns kollegan 

Harry Jansson och vi alla här om diskussionen om preambel och preambelns 

juridiska status, som nu bra återges i lagutskottets betänkande. Hela den 

åländska folkrättsliga konstitutionen baserar sig på ett språkskydd. Därför 

menar jag att den här frågan är mycket större än vad man kanske i Finland i 

första hand föreställer sig. 

Jag går inte längre än till konstaterande vad gäller de här senaste dagarnas 

diskussioner om tvåspråkigheter för Finlands del. Nu är det väl konstigt om 

vi ska ha det så svårt när delar av regeringen Vanhanen nu lovar att Uleåborg 

inom sex månader ska klara en tvåspråkig samhällsservice. Naturligtvis, poli-

tik är en fråga om att vilja. Jag har svårt att föreställa mig att man skulle 

kunna mobilisera en sådan vilja på sex månader att Uleåborgs regionalför-

valtning skulle överträffa eller ens komma i närheten av den som Vasa kan 

producera. 

När det gäller språkskyddet för Åland så tror jag nog att vi själva ska stå för 

den huvudsakliga delen av den verksamheten. 

Nåja, det var kanske en liten utvikning. Jag säger avslutningsvis att erfa-

renheterna av behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden, lång som den 

var 15-16 månader, ändå var en övning där jag vill tacka på nämndens vägnar, 

alla medlemmar förde en mycket konstruktiv och givande behandling. Ären-

det vann på att talmannen gav behandlingen den tid det fick ta. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag blev lite nyfiken när vtm Gunnar Jansson citerade 

Kennedy han frågade inte bara vad landet kan vi göra för dig utan att du 

kan göra för landet? Jag funderade vad vtm Gunnar Jansson har för idé-

er, vad kan Åland göra för EU?   

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Tack för frågan. Nog hade det betydelse att jag var ålän-

ning med någon insyn kanske i minoritetsskydd när jag kunde medverka 

i det första konventet om stadgande för de grundläggande rättigheterna. 

Det var inte för att jag var ålänning som jag kom med. Men jag hade nog 

stor nytta av det förhållandet. Det blev i praktiken så att jag kom att leda 

arbetet. Naturligtvis gläder det mig att stadgan nu blir juridiskt bindan-

de. Jag menar nog kanske i lite större sammanhang på det sättet varpå 

ett parlament, som vårt, handlägger EU ärenden kan utan vidare använ-

das som förebild för de 71-72 andra som finns utom Europa, om vi lyck-

as väl med vårt värv. Jag delar i stor skala, själva den demokratiska folk-

liga förankringen av unionsverksamheten, i en regional miljö kan Ålands 

lagting utbilda till ett mönster som kan gäller i större sammanhang. Så 

tänker jag. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det var kanske lite mera framtidsorienterat som jag var ute efter. 

Finns det något politiskt som vi på Åland kan bidra med till EU? Jag 

tänker om vtm Gunnar Jansson hade något annat i tankarna än kanske 

ett minoritetsexempel? 
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Det var så jag tänkte d.v.s. hur vi här i vårt parlament kan popularisera 

och folkligt förankra EU ärendenas handläggning så att unionen kom-

mer närmare oss och vårt folk, så att människorna också på Åland kän-

ner delaktighet i hanteringen. Vad gäller minoritetsärendenas hantering 

så är den fortfarande problematisk. Visserligen innehåller stadgan om 

de grundläggande rättigheterna en artikel om minoritetsvärnet, artikel 

22, men den är väldigt bristfällig ännu. Motståndet, i Frankrike framför-

allt, är fortfarande så starkt att minoritetsfrågornas hantering kommer 

så småningom. Jag tror att den rent politiska hanteringen måste komma 

först. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Lagtinget inleder idag slutbehandlingen av det s.k. Lissabon-

fördraget, ett reformfördrag som getts en för Ålands del betydligt större bety-

delse än vad själva fördraget egentligen medför i form av överföring av ytter-

ligare åländsk behörighet till Bryssel.  

Lagtinget har, och det skäms i alla fall inte centergruppen för att erkänna 

helt öppet, försökt använda fördraget som en sorts politisk hävstång gent-

emot Helsingfors. Orsaken till vårt samlade agerande är helt enkelt att det är 

på axeln Åland-Finland de största bristerna i EU-medlemskapets vardag åter-

finns för åländsk del.  

Ålands krassa verklighet är idag den att det är i Helsingfors grunden för 

Ålands EU-hantering läggs i varje enskild fråga trots att det är till EU-

organen cirka 80 procent av vår behörighet, direkt eller indirekt, flyttats över 

i och med EU-inträdet.  

Lagtinget har alltså på känt EU-manér försökt hålla en sakfråga som giss-

lan - det finlandssvenska uttrycket ”pantfånge” passar bra in som beskrivning 

på situationen - allt i ett försök att förbättra Ålands ställning inom ett helt 

annat område, i detta fall de omtalade inflytandefrågorna, dvs. Ålands med-

verkan i den parlamentariska kontrollen av EU-arbetet, rätten till deltagande 

inom rådsarbetet, Ålands rätt till egen s.k. talerätt inför EU-domstolen samt 

frågan om en egen i lag tryggad rätt till representation i EU-parlamentet. 

Den finska staten har hittills kunnat hantera åländska intressefrågor på ett 

alltför lättvindigt sätt, både när det gällt försvaret av åländska ärenden inför 

EU-domstolen och oviljan att agera inför samma rättsinstans i de få fall land-

skapsregeringen framställt en begäran om att Finland i sin egenskap av med-

lemsland ska intervenera till stöd för den ståndpunkt som Åland stöder.  

Finlands ovilja att ingripa i EU-processen har varit särskilt påtaglig när det 

gällt EU-frågor som kan leda till att autonoma områdens handlingsutrymme 

stärks inom unionen. Fackministerierna har i regel ställt sig positiva till fin-

ländsk intervention men finansministeriet har alltid lyckats blockera frågan 

inför ett alltför lamt EU-ministerutskott. Finansministeriet fortsätter alltså 

att utkräva hämnd för att det åländska skatteundantaget tillkom i strid mot 

ministeriets uttryckliga vilja som ett resultat av EU-förhandlingarna.   
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Det allvarliga med Finlands avvisande hållning är att det är högst angelä-

get att EU-domstolen och övriga EU-länder i varje fråga har kännedom om 

samtliga aspekter som kan påverka ärendets rättsliga prövning. 

Ett talande exempel på hur ett Åland, fritt från finska bojor, kan påverka 

en EU-process, var landskapsregeringen lyckade inhopp 2004 till stöd för 

Gibraltars rätt till eget skattesystem. Storbritannien backade upp landskaps-

regeringens argument och därmed fick synpunkterna tyngd i den fortsatta 

processen.  

Liten kan alltså vara stark genom välgrundad argumentation men det för-

utsätter att det står formella kanaler Åland till buds. Orsaken till att land-

skapsregeringen kunde agera i Gibraltarfallet var att frågan då ännu låg på 

kommissionsnivå via en pågående notifieringsprocess. 

Nämnda, alltför uppenbara omständigheter, har tillsammans med Ålands 

demokratiska EU-underskott varit de centrala utgångspunkterna för centerns 

arbete med Lissabonfördraget i Självstyrelsepolitiska nämnden och nu i lag-

utskottet.  

Centergruppen har därför inte tvekat inför kravet om att ett bifall till EU-

fördraget förutsätter väsentliga förbättringar via självstyrelselagen när det 

gäller självstyrelseorganens möjligheter, dels att följa med och bevaka löpan-

de EU-ärenden, såväl politiskt som på tjänstemannanivå, dels rätten till för-

svar av vårt eget handlande. Snusfallet med alla dess negativa konsekvenser 

får aldrig upprepas. Någonting som har sagt flera gånger från denna talarstol. 

Kan vi då med gott samvete godkänna Lissabonfördraget? Centern har ju 

redan utpekats som svikare i och med att vi vägrar att utsätta vårt örike för 

den osäkerhet som skulle följa med ett uteblivet ja till fördraget.  

Svaret på samvetsfrågan är ett ja, om än med visst darr på ribban. Även om 

beskedet säkert möts av ironiska kommentarer i denna sal så är det utgående 

från en helhetsbedömning som centergruppen kommit till denna slutsats. Allt 

har som bekant ett pris och för centerns del är vi inte villiga att bidra till en 

situation präglad av stor rättsosäkerhet, både vad gäller de rättsområden som 

påverkas av Lissabonfördragets ikraftträdande och för vårt örike i stort.  

Här finns det skäl att erinra om den utredning som landskapsregeringen 

låtit utföra om konsekvenserna av ett uteblivet bifall till EU-fördraget (ÅU nr 

6/2008). En av slutsatserna i utredningen är nämligen att Lissabonfördraget 

skulle bli gällande på Åland även om lagtinget inte gett sitt godkännande. Här 

har vi ännu ett konkret besked a) om hur dåligt rättsskydd Åland åtnjuter 

som självstyrt samfund inom republiken Finland, b) att EU fortfarande inte 

erkänner autonomiernas existens och exklusiva kompetens.  

Boven i detta drama är att EU-domstolen, allsmäktig ifråga om unionsrät-

tens tillämpning, anser att EU-rätten är en autonom rättsordning vars effekt 

inte kan variera i medlemsstaterna beroende på ensidiga nationella åtgärder. 

Enligt samma domstol åsidosätter unionsrätten även medlemsstaternas kon-

stitutionella bestämmelser.  

EU-domstolens rättspraxis säger bara en sak och det är att domstolen inte 

beaktar vilket statligt förfarande som har föregått en medlemsstats ratifice-

ring av ett EU-fördrag.  

Alla i denna sal förstår säkert innebörden av denna rättspraxis för Ålands 

del. Vi har inte någon styrkeposition att bygga ett nej till Lissabonfördraget 

på. Finland har dessutom, trots självstyrelselagens uttryckliga bestämmelser, 

ratificerat Lissabonfördraget och utan att omnämna det faktum att denna 
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medlemsstat inte kan garantera fördragets tillämplighet inom hela sitt terri-

torium. Finland kunde mycket väl ha gjort en politisk markering om Ålands 

särställning och här delar centergruppen till fullo den besvikelse som uttalats 

om det olämpliga i detta förfarande. 

Likaså torde alla förstå att utgående från detta scenario skulle vi få uppleva 

en ohållbar situation vars konsekvenser är omöjliga att överblicka. Skulle vi 

vinna förståelse för vårt handlande i Stockholm, London och hos andra makt-

centra för ett nej till Lissabonfördraget? Svaret är med säkerhet nej i ett läge 

där unionen brottas med brännande problem globalt och lokalt.  

Skulle Finland i syfte att undvika risken för ett fördragsbrott och fortsatt 

politisk nesa välja att inleda förhandlingar om en ny EU-relation för Ålands 

del? Det finns enligt nämnda utredning till och med risk för att lagtinget helt 

skulle sidosteppas i en sådan process eftersom enbart riksdagens godkän-

nande krävs för uppsägning av en internationell förpliktelse. 

Herr talman! Vår bestämda uppfattning är att en eventuell förändring av 

Ålands EU-relation bör ske efter noggranna avvägningar och efter en process 

där Åland kan vara en aktiv medaktör och där lagtinget och inte någon annan 

instans har sista ordet. 

För centergruppens del väljer vi därför i detta svåra läge att fokusera på de 

framsteg vi redan uppnått och på hur Ålands ställning i övrigt kan stärkas ge-

nom ett ja till EU-fördraget. 

Jag skall kort redogöra för grunderna för vårt synsätt till denna del. 

För det första kan vi konstatera att Åland inte kan komma längre i diskus-

sionerna med Helsingfors denna gång, av såväl politiska som tidsmässiga or-

saker. Politiskt är situationen den att en fortsatt dialog förutsätter en motpart 

att diskutera med och här kan vi konstatera att dörrarna nu har stängts. 

Tidsmässigt kan vi vara tacksamma för att irländarna gav Åland respit genom 

sitt första nej till Lissabonfördraget och därmed skapades möjligheten att få 

talerätten införd i självstyrelselagen.  

För det andra har tre av de fyra inflytandefrågorna fått en tillfredsställande 

lösning, både genom lagstadgande och genom principbeslut om Ålands med-

verkan i EU-processen. Centergruppen vill här framhålla att effekterna av 

dessa åtgärder i mångt och mycket kommer att bero på vår egen aktivitet.  

Vi har grunden lagd för ett försvar inför EU-domstolen och för deltagande i 

ministerrådsarbetet på alla plan, om än med ett väsentligt undantag, dvs. det 

formella beslutsfattandet. Å andra sidan förstår vi nog alla att ifall vi från 

åländsk sida inte lyckats få gehör för våra synpunkter långt före klubban ska 

falla så är det ändå för sent.  

Herr talman! Turen har nu kommit till den parlamentsplats som Åland, 

trots rättmätig konstitutionell argumentation, har förvägrats inom ramen för 

Finlands nationella platskvot. 

Exceptionella tider kräver åter exceptionella åtgärder. Centergruppen före-

slår därför att vi från åländsk sida vänder oss till Sverige i landets egenskap 

av garantstat för Ålandslösningen och som det enda land som har direkt s.k. 

internationell talerätt visavi ålänningarnas situation.  

Sverige har under historiens gång visat att vårt gamla moderland har be-

redskap, att då situationen så kräver, agera till stöd för det svenskspråkiga 

arvet på Ålandsöarna. Insatserna för att på 1960-talet trygga ålänningarnas 

tillgång till TV på svenska är än en gång värd att nämnas i händelse av att 

yngre generationer glömt bort den dåvarande Väddö sändarens betydelse. 
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I ett läge där Finland väljer att bortse från sitt demokratiska ansvar, finns 

det enligt centergruppens åsikt inget annat alternativ än att Åland vädjar om 

att Sverige avstår en av sina platser i EU-parlamentet till förmån för den 

svenska folkspillran på våra öar.  

Även om den svenska regeringen, kanske av rädsla för att stöta sig med 

Helsingfors, väljer att se denna nya Ålandsfråga som en intern finländsk an-

gelägenhet, kan vi genom vår aktion ändå lägga grunden för frågans vidare 

hantering på EU-nivån genom att Sverige backar upp våra strävanden. 

Centergruppen föreslår att självstyrelsepolitiska nämnden, i samråd med 

landskapsregeringen, diskuterar hur ett initiativ till Sveriges regering kan ut-

formas. 

Därmed återstår bara en stor fråga och det är en fråga av största dignitet, 

nämligen tryggandet av Ålands särställning med hela dess innebörd inom den 

Europeiska unionen. Centergruppen anser att den ”Ålandsdeklaration” Fin-

land utlovar att ska förmedlas till samtliga EU-stater är av största vikt.  

Här kan vi inflika om frågeställningen som ltl Roger Jansson redan lyft i 

debatten om coreper, den ständiga representationen för medlemsstaterna, är 

det rätta instrumentet? Svaret är att det kan vi inte säga idag. Mellan att välja 

med att då vänta med en sådan information eller få den gjord ganska snabbt 

och därmed i samband med Lissabonfördraget, föredrar man att den görs så 

tidigt som möjligt så att det får en direkt anknytning till Lissabonfördraget. 

Det hindrar inte, som lagutskottets ordförande Olof Erland redan nämnde, 

att vi ytterligare kan trycka på för att få det aktuellt i andra sammanhang. 

Alla stater och alla internationella organisationer är förpliktade att respek-

tera Ålands folkrättsliga status men EU-rätten är och förblir en unik rätts-

ordning och det finns all anledning för Åland att vid varje möjligt tillfälle 

upplysa unionen om de folkrättsliga fördrag och den regionala sedvanerätt 

som särställningen vilar på.  

När unionen tar sina första stapplande steg på vägen mot ett mer kollektivt 

säkerhetstänkande måste vi redan nu från åländsk sida försäkra oss om att 

det inte uppstår framtida tolkningstvister vad gäller demilitariseringen och 

neutraliseringen kontra medlemsstaternas förpliktelser gentemot unionen.  

Till sist vill jag rikta ett personligt tack till lagtingets direktör och biträdan-

de dito, som handhaft sekreterarskapet inom lagutskottet resp. självstyrelse-

politiska nämnden, med stort kunnande och tålamod. Detta ärendes kom-

plexa natur bekräftas av att den inom nämnden krävdes 18 månader för be-

redning under vilken tid tio olika utkast bearbetades.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är intressant att höra detta att man nu inom center-

gruppen tycker att man ska vända sig till Sverige för att få hjälp och bi-

stånd för att få den här parlamentsplatsen. Jag skulle i första hand vilja 

fråga i vilken mån man inom centerpartiet har vänt sig till den som kan-

ske har nyckeln i sin hand, nämligen statsminister Vanhanen? Vilka dis-

kussioner har man fört inom åländsk center gentemot det finländska 

centerpartiet? Vilka krav har man ställt? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Där borde partiordförande Veronica Thörnroos re-

dogöra för de kontakterna som sker på partinivå. I mitt privata samtal 
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med statsminister Vanhanen, för drygt en och en halv vecka sedan, up-

pehöll jag mig enbart vid Ålanddeklarationen, coreper, i.o.m att jag upp-

levde att det var den centrala frågan. Parlamentsplatsen är, som vi alla 

vet, kopplad till partitaktiska överväganden i Helsingfors. Det är ingen-

ting som en enskild människa kan något besked om. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag förstår att man har fört lite lösa diskussioner men inte 

på det sättet några strukturella förhandlingar om den här platsen. Jag 

vet ju att, eftersom jag också har deltagit i självstyrelsepolitiska nämn-

dens behandling av det här ärendet, att ltl Harry Jansson inte har varit 

särskilt tillfreds med de resultat som den åländska regeringen har upp-

nått i inflytandefrågorna, och särskilt inte angående parlamentsplatsen. 

Eftersom centern står bakom regeringen vore det ju intressant att kan-

ske närmare få veta på vilket sätt man har jobbat mer strukturellt för att 

få resultat när det gäller landskapets parlamentsplats? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror inte att jag själv redogör för olika informella 

partidiskussioner på olika nivåer. Jag anser det vara oerhört viktigt att 

när Åland diskuterar och förhandlar utanför örikets gränser så är det 

med ett uttryckligt uppdrag från något av de självstyrelseorgan som har 

rätt att diskutera med annan part d.v.s. lagtingets företrädare eller land-

skapsregeringens representanter. Det är klart att vi inte är nöjda med att 

vi inte fått EU-platsen. Men, som jag redan sagt, jag vill inte ställa osä-

kerheten med ett nej till fördraget kontra kravet på plats, utan se på nya 

möjligheter att få en plats till stånd. Därmed har vi då fokuserat på Sve-

riges roll, i egenskap av garantstat, för Ålandslösningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! När det gäller helhetsbedömningen för centerns del så 

måste ju ändå ltl Jansson hålla med om att slutresultatet inte kan vara 

tillfredsställande. Önskelistan angående klämmar är lika lång som bar-

nens önskelista till jultomten. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Nordberg, politik är, som tidigare talmannen och lantrådet 

Ragnar Erlandsson brukar säga, ett enda långt maratonlopp som aldrig 

tar slut. Antalet klämmar bekräftar att det finns mycket att göra ännu 

vad gäller Åland och EU-situationen. I detta läge handlar det om att ta 

ställning till föredraget. Ja eller nej? Vi står inför en situation där vi 

måste välja väg. Centergruppen har valt väg. Vi avser att ge bort bifall till 

föredraget. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När det sedan gäller den svenska parlamentsplatsen måste det 

ju ändå vara ett skämt, eller är det endast en dimridå som är till för att 

förvilla? 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Det är beklagligt om ltl Nordberg tar så lätt på Sveriges roll vad gäller 

både Ålandslösningen som sådan och det som har hänt sedan de drama-

tiska dagarna i Genève 1921. Oavsett om vad man tycker om själva för-

slaget i sak, så borde man inte ringakta det faktum att vi från åländsk 

sida alltför sällan påminner beslutsfattarna i Stockholm om Sveriges roll 

när det gäller Ålandsfrågan och dess fortsatta hantering. Redan det att vi 

har haft över 20 år av stiltje, vad gäller formell notifiering till Stockholm 

om vi kallar det så, borde ju vara alarmerande. Jag beklagar faktiskt att 

de obundna tar så lättvindigt på denna mycket allvarliga fråga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Harry Janssons anförande var ett konststycke i att vara 

en politisk kameleont, som ändrar lite färg beroende på i vilken dunge 

när man gömmer sig. Jag undrar om anförande skulle ha låtit likadant 

om ltl Harry Jansson hade varit kvar i det politiska partiet som hans väl-

jare röstade in honom i? Jag tror faktiskt inte riktigt det. 

Förslaget att rikta sin kraft och energi till att kräva en plats av Sverige, 

måste jag nog faktiskt hålla med ltl Nordberg, det känns mera som ett 

skämt än allvarligt menat. Det känns som att styra fokus, ifrån det frå-

gan egentligen handlar om, att Finland måste ge en av sina platser till 

Åland. Enda sättet för Åland att få en parlamentsplats är att vi egentli-

gen tar den av Finland. Vi har krävt det när vi gick med 1995 i EU. Vi har 

krävt det i Amsterdamfördraget. Vi har krävt det i Nicefördraget. Vi har 

krävt det i Lissabonfördraget. Men när det kommer till kritan så viker vi 

oss som vanligt. Så går Centern ut och säger att nu ska vi ta ett mandat 

av Sverige, då har man väldigt liten politisk fingertoppskänsla, man har 

uppenbarligen inte ens diskuterat det här med svenska ledamöter. Jag 

kan säga att det kommer de aldrig någonsin att acceptera. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Återigen får man väl beklaga att obundnas lagtings-

grupp inte vill diskutera de enda återstående möjligheter vi har att för-

ändra vår prekära situation vad gäller EU och demokratiunderskottet. 

Det tycks finnas en villfarelse här i salen om att ett nej till föredraget 

skulle leda till en plats i Europaparlamentet. Det är ju ingenting som ga-

ranterar att vi skulle få den här platsen, även om vi sade nej från lag-

tingets sida till Lissabonfördraget ikraftträdande. Vad är det som skulle 

öppna dörrarna mera än det, annat än att vi skapar en situation där vi, 

som landskapsregeringen har låtit utreda, skulle kastas in i en rad 

mycket oklara frågeställningar om hur Finland ser politiskt på det här 

och hur unionen i övrigt skulle ställa sig till bl.a. särrättigheter som vi 

har försäkrat oss om att ska gälla i EU:s primärrätt.  



  

  457 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Centerns talesperson Harry Jansson säger att den enda åt-

gärden som finns kvar att säkerställa en åländsk parlamentsplats är att 

ta en plats av Sverige, så uttrycker sig ltl Harry Jansson. Då har vi kom-

mit en bra bit ifrån vad jag har trott att centern och det åländska själv-

styrelseväsendet bör sträva efter. Jag kommer att återkomma om en li-

ten stund i mitt anförande, det är ganska långt, till varför vi borde säga 

nej och på vilket sätt det skulle kunna generera till en parlamentsplats. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan upplysa ltl Karlström om att när man då hål-

ler gruppanförande i den mån man inte motsäger det som framställs i 

betänkande, och i detta fall ett utlåtande tillfogat till lagutskottets be-

tänkande, så är det detta som är grund för behandlingen. Centern ställer 

sig till fullo bakom den strategi som lagutskottet har dragit upp för hur 

vi ska hantera det här, både ett nationellt spår och ett spår på EU-nivå. 

Ett spår som man inte ska förringa med tanke på att det finns behov av 

att även för EU-nivån i övrigt upplysa om den särställning som Åland 

har. Man ska inte förringa den möjlighet och den öppning vi har till ak-

tivitet på det planet. 

I övrigt, slängarna av mer personlig art, så väljer jag att inte kommen-

tera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag som är en positiv person vill ju starta med att gratulera 

ltl Harry Jansson till det mest magstarka anförandet jag har hört på 

länge. Tittar vi på det som sades på centergruppens vägnar, väsentliga 

förbättringar måste till stånd på inflytandefrågorna för att centern skulle 

säga ja till Lissabonfördraget. Det tycker man tydligen att man har fått. 

Jag ska återkomma till hur jag ser på de frågorna i mitt anförande. Tyd-

ligen var det för osäkert att säga nej sade ltl Jansson. 

I ett anförande som han höll den 5 juni 2008, sade han så här; ”en del 

hävdar att situationen skulle bli oklar vid ett åländskt nej till Lissabon-

fördraget, i själva verket är situationen synnerligen klar” sade då ltl 

Jansson. Min fråga är; vad är det som har fått ltl Jansson att ändra in-

ställning som här diametralt? Det är svårt att få det att gå ihop. Det är 

jag inte den enda som tycker, tror jag. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Ja, nu besitter säkert ltl Anders Eriksson betydligt 

bättre juridiska kunskaper än mig, så jag ska vara ödmjuk i min analys 

av det hela. I juni 2008 visste i alla fall inte jag om den utredning som 

landskapsregeringen hade beställts och som levererades samma år i au-

gusti. Där man då pekade på det faktum att vi inte har någon styrkeposi-

tion att stå på när det gäller nej till Lissabonfördraget. Det är utgående 

ifrån de omständigheterna och de fakta som finns på bordet att EU-

domstolen struntar i den interna rättsordningen i medlemsländerna. 
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Har ett lands regering och parlament signalerat att, ja, vi går med, så 

står ett autonomt område där helt naket och saknar ett rättsskydd.  

Om det sedan är magstarkt att ta ansvar för Åland som helhet så tar vi 

gärna den personliga svängen också på Ålands vägnar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sägs att det inte finns någon styrkeposition att stå på. Det som sades 

i det här anförande var att om Finland går vidare och ratificerar Lissa-

bonföredraget, utan att Åland har gett sitt bifall eller sitt ja till att man 

går med på det, så begår Finland ett fördragsbrott. Det är ju helt riktigt. 

Det tror jag att alla vet, som lite har grunnat på de här frågorna, att enda 

sättet att få Finland att ge med sig, när det gäller inflytandefrågorna och 

överhuvudtaget utveckling av den åländska självstyrelsen, är ju att få 

upp frågorna på ett internationellt plan. Det var därför den här möjlig-

heten var så oerhört unik. 

Apropå att ta ansvar, nog måste jag också säga som talare har sagt ti-

digare, inte kan det väl ändå vara ett allvarligt menat förslag att Sverige 

ska ge en av sina EU-platser för att hjälpa Åland? Alla, som är lite poli-

tiskt insatta, vet att Sverige aldrig gör någonting som det minsta lilla kan 

stöta Finland. Det känner vi ju alla till, inklusive ltl Jansson. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är klart och det framgår ju mycket tydligt i den 

utredning, som landskapsregeringen har fått av enhetschefen Sören Sil-

verström, att Finland kommer att begå ett fördragsbrott, ja, d.v.s. om 

Åland inte ger sitt ifall. Men, som vi har försökt klargöra i centerns 

gruppanförande här, så är det ingen styrka i sig som Åland besitter trots 

detta uppenbara fördragsbrott. Detta i och med att det naturligtvis inte 

kommer att finnas politisk vilja inom unionen att brännmärka Finland i 

den grad att den här frågan skulle avancera. 

Om jag får replikera på samma sätt som jag gjorde till ltl Karlström, 

så det finns ingenting som säger att ett nej till Lissabonfördraget ger oss 

en förbättrad demokratisk kanal till EU via en egen EU-representation. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Det finns nog inte något barn, som jag känner, som skulle nöja 

sig med sju klämmar på julklappslistan. 

När det gäller det som ltl Harry Jansson sade, så är jag lite förvånad 

över reaktionen. Jag blev nyfiken på hur det hela ska gå till? I EU disku-

tera man ju olika valordningar. Om man tänker sig att Åland skulle bli 

del av Sveriges parlamentsplatser, hur ska valkretsarna ordnas? Hur ska 

själva valet ske? Vi har ju nationella lagstiftningar. Ska Finland lagstifta 

om att vi får en plats ifrån Sverige? Hur har ltl Jansson tänkt sig detta? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! När EU i framtiden, efter den 1 december i år, förde-

lar och omfördelar platserna i Europaparlamentet, så sker det utgående 

ifrån en överenskommelse som välsignas av Europeiska rådet. Inom ra-

men för en sådan omfördelning så finns det ingenting som hindrar att 
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Sverige avstår från en av sina platser och tillägnar den till Åland, via Fin-

lands kvot. Det blir naturligtvis så att Finland då kommer att vinna en 

extra plats, som då kan tillfalla Åland. 

Det är ju beklagligt om centern skulle vara den enda lagtingsgrupp 

här i salen som anser att vi bör pröva alla möjligheter. I detta fall att se 

om Sverige, som dess garantstatsroll, kunde medverka till den här plat-

sen. Jag tror att ltl Erland kommer att tycka att det här blir ett bra för-

slag. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det återstår att se. Det gäller att ta alla förslag på allvar, 

absolut. Av ltl Janssons redogörelse är det precis det, som lagutskottet 

säger, att man förhandlar på EU-nivån om lösa platser. Om Sverige vill 

lösgöra en plats så har ju alla anspråk på den. Det är precis det resone-

manget man för utskottsbetänkandet, att man kan förhandla om platser 

men det är alltid Finland som har Ålands plats, så länge vi har den ord-

ning vi har. Oberoende måste Finlands regering säga att vi tar emot 

platsen från Sverige, vi lägger till den i vår pott. Sedan diskuterar man 

om man ska ge den till Åland eller inte. Vi har fortfarande samma pro-

blematik kvar. Men absolut, där här ska i redas ut, självklart. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! I sammanhanget är det väl värt att påminna om den 

kläm som ingår i lagutskottets julklappslista. Den kläm som säger att 

Finland inte borde ge sitt godkännande till omfördelningen av EU plat-

serna nästa gång det kommer upp på bordet, om inte Ålands representa-

tions först är tryggad. Det kan man direkt koppla den här frågan till, 

d.v.s. det krävs ett enhälligt förfarande inom Europeiska rådet. Det be-

tyder att Sverige kan, när man förhoppningsvis avstår en plats, säga att, 

ja, vi går med på detta under förutsättning att den här extra platsen vi 

avstår går till förmån för Åland. Jag tror väl inte då att man i Helsingfors 

skulle sätta sig på bakhasarna om man lyckas lösa en av de största kon-

stitutionella kriserna man har i förhållande till sitt enda autonoma om-

råde, via en svensk medverkan. Förhoppningsvis kommer den finska 

stoltheten att leda till att man diskuterar det här redan före vi tvingas ta 

det till EU-nivå. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag vill börja med att besvara en fråga som jag fick valdagskväl-

len för två år sedan av Ålandstidningens politiska journalist, om vad som 

kommer att bli min hjärtefråga? Då kunde jag inte direkt avgöra vilken det 

skulle bli, men idag vet jag. 

Självstyrelsens bevarande, det är min viktigaste hjärtefråga, därför att den 

är, just nu, hotad. Det är nämligen just detta hela bifallet till Lissabonavtalet 

handlar om.  

Nu avgörs självstyrelsens framtid. Vi står nu inför det största beslutet se-

dan EU inträdet 1995. Att Lissabonavtalet ska drivas igenom utan en ordent-

lig debatt är som ett samhälle utan demokrati. Detta speglar egentligen vad 
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allt handlar om för Ålands del, det är bristen på demokrati som inträffar vid 

bifall utan att ha uppnått inflytelse över beslutsfattande i europaparlamenten. 

Självstyrelse betyder att man bestämmer själv. Det var vad Åland fick 1921 

för att vi själva skulle ha möjlighet att bevaka våra intressen istället för att 

Helsingfors skulle veta vad som är bäst för oss. 

 Denna självstyrelse var inte fulländad när vi började, men med enträget 

arbete och vision om framtiden har den utvecklats mot vad den var vid EU in-

trädet. 

Man kan inte påstå att det sedan dess varit enbart positiv utvecklig vad be-

träffar våra möjligheter att själva bestämma över vårt åländska samhälle. 

Nu går EU in i en ny fas vad gäller möjligheterna att kunna lagstifta med 

hjälp av majoritetsbeslut och där EU parlamentet ges en starkare roll än tidi-

gare, vilket i sin tur gör, att avsaknaden av en parlamentsplats utökar vårt 

demokratiunderskott ytterligare. 

Först var det EG, sen blev det EU. Är nästa steg staten EU?  

Frågan vi måste ställa oss är; hur kommer Lissabonavtalet att påverka den 

åländska självstyrelsens framtid? 

Talman! Jag är övertygad att vi står inför ett vägskäl, utveckla till höger el-

ler avveckla till vänster något alternativ mitt emellan finns inte. Att man tyck-

er att det känns tryggt att Bryssel bestämmer för oss och vi har bara har att 

ställa oss i ledet och trycka på kopieringsknappen är förståeligt, men det leder 

till självstyrelsen avveckling. 

Tror man däremot att vi är ett parlament med lagstiftande makt här på 

Åland, därför att vi har självstyrelsen, bör man fråga sig om man inte borde 

värna om den möjligheten, att själva kunna påverka framtiden för Åland, i så 

fall bör man också jobba för en utveckling, och våga ta det ansvaret. 

Det är väldigt konstigt att inte politikerna representerar folket i frågor som 

har med EU att göra. Vad jag vill säga med det är att vi i obundna har lämnat 

in en motion om folkomröstning angående Lissabonavtalet, men det har re-

geringspartierna inte varit intresserade av, förmodligen p.g.a. utgången i ett 

sådant val. 

Jag respekterar att det här i salen finns ledamöter som är övertygade om 

att EU är det enda och det bästa för Åland. Personligen tror jag inte att EU är 

den bästa av världar ifall det skulle ha undgått någon. 

Talman! Jag kan ändå inte låta bli att konstatera följande, att liberalerna 

tycks för mig verka som Helsingfors utsträckta hand som räcker ända in i lag-

tingssalen. Varför jag säger detta är, för att jag vet att det hos liberalerna även 

finns ledamöter som tror lika mycket på EU som på MISE. Ändå vågar de inte 

opponera sig med rädsla för vad Helsingfors ska tycka. 

Jag är även helt övertygad om, att det hos centerns finns ledamöter som 

anser att ett ovillkorslöst ja, utan att man kommit längre, än som nu redovi-

sats, inte är en situation de önskat befinna sig i. Då vill jag påminna om att vi 

bör företräda våra väljare även i svåra beslut. 

Talman! För att exemplifiera EU:s nya makt över vår vardag vill jag ge föl-

jande exempel. Skulle det komma ett direktiv ifrån EU, att all körning med 

fritidsbåtar i Östersjön är förbjuden på grund av t.ex. miljöskäl, då hjälper det 

inte att Sverige och Finland tillsammans med de Baltiska länderna proteste-

rar å det vildaste. Det blir det ett förbud ändå, på grund av den nya principen 

om majoritetsbeslut. 
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Vi påverkas alla dagar av beslut som fattas tusentals kilometer härifrån i 

Bryssel, om det sedan gäller självstyrelsens möjligheter till lagstiftning eller 

rätten för den privata individens möjlighet att sälja en fisk till grannen. 

Vi har ingen som helst möjlighet att påverka EU:s politik som det ser ut 

idag. 

Gemensamma regler för storindustri, klimat mål samt världsfred det är så-

dant EU borde syssla med och inte som idag blanda sig i småskaligheter som 

egentligen hela Åland faller inom med europeiska mått mätt.  

Åland är som en ärta i förhållande till Globen, som kan gestalta EU. Frågan 

är vem som påverkar vem? 

Talman! Det är därför vi i obundna anser att parlamentsplatsen är den vik-

tigaste när det gäller inflytelsefrågorna. Men där är det bara att konstatera att 

man har kammat noll. 

Lagtinget kräver, men när det kommer till kritan så backar vi. Helsingfors 

vet nog det sedan tidigare, för mer än ett år sedan sa de "Åland kommer nog 

med". 

En parlamentsplats ska ordnas med Helsingfors, det är vår ända möjlighet 

att få någon. Tyvärr kommer den inte att uppnås genom vanliga förhandling-

ar, därför att den politiska viljan inte finns. Inte något politiskt parti i Hel-

singfors kommer frivilligt att ge ifrån sig en plats. Däremot är Belgien ett be-

vis på att det går att ordna, bara viljan finns. 

Den viljan finns inte i Helsingfors, annars skulle detta vara åtgärdat för 

länge sedan, redan 1994 framfördes dessa krav. 

Total enighet om de fyra inflytelsefrågorna skrevs ju i betänkande 2006. 

Vad har dessa skrivningar gett? Inget! 

Talman! Vi i obunden samling är inte nöjda med vad som gjorts för att sä-

kerställa Ålands möjligheter att vara med i EU-arbetet på det sätt, vår själv-

styrelse ger oss rätt till, därför kan inte vi ge vårt bifall. 

Avslutningsvis vill vi även uppmana alla ålänningar, som inte fick möjlig-

heten att folkomrösta, att nu de två inkommande dagarna ringa till de leda-

möter som de röstade på i valet, och till dem framföra sitt ja eller nej till Lis-

sabonfördraget.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka ltl Nordberg för ett engagerat anti EU- 

anförande. Naturligtvis är Ålands situation, som EU-medlem idag, inte 

den bästa, lång därifrån. Det bekräftade listan över alla julklappskläm-

mar som ingår i lagutskottets betänkande. Men, vi har ju försökt göra 

det bästa av situationen i ett läge där vi har ytterst få maktmedel att spe-

la. Det är ju det man behöver som Irland och Tjeckien med flera med 

jämna mellanrum visar. Vi måste tillsammans försöka hitta någonting. 

Varför inte spela Sverige-kortet nu då? Ltl Nordberg sade ju här att Hel-

singfors inte frivilligt kommer att avstå från en EU-plats till förmån för 

Åland. Varför obundna skulle vara motståndare, till att vi försöker in-

volvera en garantstat i att ordna den här saken, är jag lite förvånad över. 

Jag hoppas att det omedelbara motståndet på tanken att Sverige, som en 

aktör, kom av chock, vad det verkar.  
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att man ibland här ifrån bänkraderna får 

tysta kommentarer, att saker man säger är oseriöst. Nu vill jag inte an-

vända de orden när det gäller ltl Janssons förslag angående Sveriges 

möjlighet att avstå från en plats. Det är väl inte någon som har något 

emot det, om de skulle avstå från en plats. Sannolikheten är mikrosko-

piskt i jämförelsevis med att Finland, dit de facto Åland idag tillhör, 

skulle göra det, vilket är deras skyldighet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det låter genast lite mer positivt här från ltl Nord-

bergs sida när tanken hinner sjunka in om att Sverige kan ha en roll. 

Varför kan vi inte tillsammans, via självstyrelsepolitiska nämnden, göra 

en hemställan till Sveriges regering och fråga hur man ser på det här? 

Som jag försökte betona i gruppanförande för centerns del, är det alltför 

länge sedan vi från Ålands sida poängterade Sveriges roll i Ålandsfrå-

gans skötsel nu och i framtiden. Varför inte ta gemensam initiativ och 

försöka göra någonting i ett läge där dörrarna i Helsingfors är stängda i 

parlamentsfrågan?  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Jag, för min del, är ju inte övertygad om att fortsatt skrivandet av 

klämmar är en framkomlig väg. Jag har inte sammanställt men skulle 

man sammanställa alla klämmar som är gjorde sedan 1995 så tror jag att 

det skulle bli en stor hög hemställningsklämmar. Det har inte gett nå-

gonting. Däremot så är jag övertygad om att så länge Finland upplever 

att det inte är i en situation som tvingar dem till en konstruktiv lösning, 

så kommer man inte att uppnå någon lösning. När Lissabonfördraget 

träder i kraft den 1 december, då stängs mappen. Efter det är det inte 

någon idé att skriva flera klämmar om man bifaller Lissabonavtalet från 

Ålands sida.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Det har varit en lång process, som många har påpekat här. 

Sedan i början av 2008 har vi i olika sammanhang och med olika intensitet 

diskuterat Lissabonavtalet och Åland.  

Socialdemokraterna hade i början av februari 2008 ett besök av den soci-

aldemokratiska riksdagsmannen Kimmo Kiljunen, som var med och tog fram 

det här konstitutionella fördraget. Det var en del lagtingsledamöter och lyss-

nade på honom. Det var startskottet för vårt partis diskussion om Lissabon-

avtalet. Den diskussionen avslutades den 10 eller 11 november, där våra med-

lemmar hade möjlighet att själva besluta om hur vi skulle förhålla oss här i 

lagtinget till Lissabonavtalet. Det var total enighet om att vi bör säga ja. 

De tveksamheter, som framkom vid det mötet, är detsamma som vi disku-

terar här. Man kan konstatera att lagtingsdebatten strålar ut, den finns ute 

bland folk och man diskuterar realismen bakom att Åland ska få en egen Eu-

ropaparlamentsplats. Jag ska återkomma till det. Klart är att vi i den social-
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demokratiska gruppen, efter år av diskussioner, är beredda att ge vårt bifall 

till den här presidentpropositionen. 

Kampen om en egen åländsk parlamentsplats är ganska komplicerad. Det 

finns en tendens att se väldigt negativt på det hela. Det är ju förståeligt med 

tanke på att det inte händer något. Det händer faktiskt, och har hänt, en hel 

del som kanske för dem, som enbart följer debatten i tidningarna, inte är så 

klart. 

Idag har vi en situation där hela statsrådet samfällt konstaterar att Fin-

lands regering på EU-nivå ska arbeta för att Ålands representation i EU ska 

förstärkas. Före det hade grundlagsutskottet och riksdagen konstaterat, på 

basen av gemensam lagmotion som lämnades in 2005 eller 2006 från lag-

tinget, att det var ett berättigat krav som ålänningarna hade. 

Utgående från att vi inte har haft några som helst löften om en eventuell 

lösning så har vi åtminstone nu löftet att statsministern ska arbeta för en 

åländsk plats i Europaparlamentet. Att han gjorde det redan före statsrådets 

beslut, det vet vi i samband med att Lissabonfördraget kom till sommaren 

2007. Det var i Berlin man förde fram tankarna på ett åländskt mandat. Det 

var just den mekanismen att Finland skulle förlora sitt 14:e mandat, för att 

behålla det förde man fram det åländska kortet. Det höll inte utan sedan i 

Lissabon, där lantrådet Roger Nordlund var med, och frågan var redan borta 

från förhandlingsbordet.  

Ingen har påpekat att självstyrelsepolitiska nämnden och lantrådet har 

framfört en synpunkt i den här frågan, som inte stämmer överens med lagut-

skottet. I olika sammanhang har lantrådet framfört att den enda lösningen är 

en nationell lösning d.v.s. att Finland ska ordna det här genom att inrätta ett 

valdistrikt och på det viset trygga ett åländskt mandat. Samma sak säger 

självstyrelsepolitiska nämnden, jag kan citera deras kläm; ”att lagtinget 

hemställer om att landskapsregeringen ska ta initiativet till nya politiska 

förhandlingar med statsrådet. Förhandlingarna bör resultera i en utfästelse 

från riket samt en tidtabell för utfästelsens förverkligande. Eftersom det 

framstår som osannolikt att Åland, genom beslut på gemenskapsnivå, skulle 

erhålla en parlamentsplats inom rimlig tid är det inom statlig som bör vara 

målet med förhandlingarna. Landskapsregeringen bör snarast anta en tyd-

lig strategi för detta arbete”. 

Nu har lagutskottet givit en kläm med en liten annan lydelse där man lyfter 

fram den här lösningen på gemenskapsnivå. Jag tycker att det är alldeles up-

penbart att det är det spåret som man i första hand måste gå på. Far lantrådet 

och några till Helsingfors och kräver nationell lösning är det ju bortkastad tid 

kan man säga. Däremot bör man följa upp regeringens handlande i komman-

de förhandlingar. Och vad menas med kommande förhandlingar? Det mest 

optimistiska scenariot är när Kroatien eventuellt får sitt medlemskap god-

känt, då måste man omförhandla platserna i EU-parlamentet. I det samman-

hanget bör man se till att Finland slår vakt om den 13:e platsen. Det finns 

möjligheter att pressa ganska hårt eftersom rådet måste vara enigt när det 

gäller omfördelningen av platserna. 

Ltl Harry Jansson har fått utstå lite spott och spe i onödan för sitt fantasi-

fulla förslag att Åland skulle vända sig till Sverige för att få stöd därifrån. Jag 

tycker inte att man ska utesluta den möjligheten att diskutera med svenskar-

na. Sverige är kanske det mest ointresserade i EU-landet i hela EU. Det är lite 

förvånande angående Sveriges historiska engagemang internationellt att man 
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sedan i EU-sammanhanget är ganska ointresserad. Jag tror inte att man 

kommer att ge ett mandat åt Åland. Men jag tror att Sverige mycket väl kan 

vara med och stöda Finlands krav på att få behålla sitt 13:e mandat. I det av-

seendet tycker jag att man inte helt ska såga Janssons förslag om att vända 

sig till Sverige. 

Jag tycker inte att det är helt svart i den här frågan. Då frånser man att 

statsministern och statsrådet skriftligen har lovat att arbeta för en åländsk 

plats på gemenskapsnivå. Det måste man ta på allvar. Det krävs uppföljning 

från regeringens sida. Det nationella mandatet ska man låta vila och gå fram-

åt. Man ska hela tiden kräva av statsministern besked om vad man tänker 

göra och vilket som är nästa steg? 

I lagutskottet hörde vi också muntligen Ålandsministern Astrid Thors, som 

redan hade ganska långgående tankar på hur man kunde ta upp den här frå-

gan. Utrikesminister Stubb var nog mera inne på lite snabba ryck och att man 

i Coreper skulle framföra åsikter om Ålands särställning osv. Där krävs det 

nog mera arbete. Det är nog den vägen som jag tror att vi ska gå nu.  

Det är upp till regeringen Viveka Eriksson att sätta in lite extra energi på 

det här. När vi diskuterade den här frågan och vad som hände 2007 i juni så 

fanns det ingen inom den åländska förvaltningen som kände till någonting. 

Det var också lite oklart för minister Stubb men han sade att han säkert kun-

de ta fram dokumentationen. Vi måste bli mycket, mycket bättre på att följa 

upp frågorna och deras behandling i statsrådet. Det räcker inte med att bara 

prata här i lagtinget. Det är viktigt att diskussionen förs med dem som verkli-

gen har ansvar för att frågan avancerar. 

Jag skulle också gärna vilja ta upp språksituationen i Finland idag. Jag 

tycker det var bra att lagutskottets ordförande nämnde om den. Det är onek-

ligen så att språkklimatet just nu är väldigt bistert för finlandssvenskarna. 

Men det är inte alla partier som har en negativ inställning till svenskan i Fin-

land. Och det är inte bara Svenska folkpartiet som står och försvarar svens-

kans ställning.  

Den här indragningen av Åland, som Svenska folketingets ordförande 

Anna Maja Henriksson gjorde, i den regionala konflikten om Karleby ska 

höra till Vasa eller Uleåborg, tycker jag i och för sig var väldigt politiskt oö-

verlagt. Jag tycker inte det att det finns skäl att, i en sådan begränsad regional 

konflikt, använda Ålands självstyrelse som ett slagträ i debatten. Jag kan för-

stå det och det ligger t.o.m. någonting i det, men trots det tycker jag att det 

var illa valt. Nu rasar en debatt, både på hennes blogg och i Helsingin Sano-

mat, med mycket, mycket negativa och kommentarer om Åland. Jag tror inte 

att det var hennes åsikt, men det var i alla fall illa valt.  

Det här borde repareras. Det är statsminister Vanhanen som kan reparera 

det. Under årens lopp tycker jag att den åländska centern har gjort det lätt för 

sig i självstyrelsepolitiska frågor. Det mest svensknegativa partiet genom hi-

storien i Finland är centerpartiet. Om man vill i dagens läge påverka situatio-

nen så har Åländsk Center en särskild roll och möjligheter att kräva att dis-

kussionen får en helt annan riktning och en annan nivå. Att alla reser till det 

ständigt minskade Svenska folkpartiets konferenser, det må vara hänt, men 

det är inte där finlandssvenskarnas ställning avgörs. Det är faktiskt av de sto-

ra finländska partierna. I den här konflikten har man sett att samlingspartiet 

har haft en betydligt mera positiv inriktning än många gånger tidigare. Det är 

bra. Där finns det också syster- och broderpartier som borde vara mer aktiva. 
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Jag tror också, i den här frågan likaså, att intresset kan variera inom partier-

na. Om man vill jobba politiskt med de här frågorna så finns det alla möjlig-

heter, det gäller bara att lägga marken till. 

Herr talman! Lissabonavtalet och diskussionerna runt det, vi får väl vara 

nöjda med vad vi har uppnått, för vi har ju uppnått ändå en hel del. Vi borde 

tänka vidare. Vi borde tänka framåt. 

Jag tänkte avsluta mitt anförande med några sådana kommentarer. När nu 

Lissabonavtalet går i kraft den 1 december och det blir förändringar i institu-

tionerna, speciellt med tanke på att man får en ny högsta representant inom 

utrikespolitiken, så borde Åland nu vara aktiv vad gäller demilitariseringen 

och neutraliseringen. Om det är någonting som kommer att förändra våra 

länder så är det den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken. EU kom-

mer i allt högre grad att tala med en mun i olika frågor. I det sammanhanget 

kan det nog hända att demilitariseringen och neutraliseringen lätt försum-

mas.  

Det finns också på regeringssidan ett behov av att ta fram riktlinjer och 

program för hur Åland ska kunna bevaka sina intressen i det här avseendet. I 

och för sig så tror jag att Ålands folkrättsliga ställning är väldigt stark. Det är 

mycket en fråga om att ha kunskap själv och kunna argumentera. Men också 

att kunna informera de nyckelpersoner som bör känna till det här speciella 

området i Östersjön och dess roll för att skapa stabilitet i den här regionen. 

Där tror jag att det finns mycket arbete att göra. Landskapsförvaltningen har 

ju inte kompetens och kontinuitet när det gäller frågor som rör demilitarise-

ringen och neutraliseringen. 

Jag har själv sagt att landskapet måste få en utrikesminister, någonting 

som vi kunde kalla den utrikesförvaltning, för att politiskt styra arbetet.  

När lagutskottet besökte Köpenhamn, för en tid sedan, fick vi väldigt bra 

information om Färöarna, som har ett utrikesministerium och en utrikesmi-

nister, som särskilt ansvarar för fiskefrågor för Färöarna. Men också Färöar-

na, Island och Grönland har behov av att diskutera demilitariseringen och 

neutraliseringen i den bemärkelsen att de inte har militära anläggningar och 

männen gör inte värnplikt på de här öarna. Här finns ett gemensamt intresse 

att formulera sig, där Åland kunde vara den som leder arbetet. 

Det finns många synpunkter som jag skulle kunna framföra på det här om-

rådet, men jag ska inte trötta lagtinget med detaljer. Jag tror, som sagt var, 

att här finns det ett viktigt politikområde där vi inte mera bara kan förlita oss 

på att någon annan garanterar vår speciella folkrättsliga status, utan där 

landskapet och lagtinget måste skapa egna institutionella former för att ta 

fram kunskap och politiska riktlinjer. 

Det som vi måste satsa på och den här långa processen med Lissabonavta-

let och meddelandet från regeringen har kanske gjort att regeringen inte har 

haft riktigt samma press på sig att göra någonting med i EU-strategin för Ös-

tersjön.  

På fredagen var det en intressant presentation, som ordnades av general-

konsulatet och EU-informationskontoret. Det visade sig då att många, för att 

inte säga alla, de mål som är centrala för Östersjöstrategin berör Åland.  

Det var ekonomisk tillväxt, där ingår en gemensam arbetsmarknad och att 

ta bort hinder för företagandet i det här området. Vi har på Åland en allt väx-

ande arbetsmarknad av människor som kommer ifrån det här området.  
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Det handlar om miljö, det är nästan bara det som jag tycker att vi har dis-

kuterat i Östersjöperspektivet.  

Det handlar om tillgänglighet eller någonting som man kallar för attrak-

tionskraft d.v.s. områdets möjligheter att utveckla turismen osv. 

Det handlar om säkerhets- och om trygghetsfrågor d.v.s. hur man kan be-

gränsa kriminell verksamhet över nationsgränserna. 

I de här fyra målen finns det sedan de 15 olika prioritetsområde för hur 

man mera i detalj ska uppnå resultat. Det enda som vi fick någon presenta-

tion om från Åland var några punkter som gällde havsmiljön. Nog så viktig, 

men det bekräftar också en annan sak, herr talman, och det var när vi fick ett 

meddelande om landskapets Östersjöpolitik så ville vi socialdemokrater att 

det här skulle gå till alla utskott, för att vi skulle få en mera omfattande be-

dömning av de åländska intressena i Östersjösamarbetet. Men det ville inte 

lagtinget utan man ville mest bara diskutera vattenfrågan. Där ligger vi nu 

alltså efter i det här arbetet. 

Herr talman! Skrotar man t.ex. nordiska samarbetsnätverket, som vi har 

sedan 1978, så skrotar man en aktör som kunde vara en del i att förverkliga 

Östersjöstrategin. Det finns en uppsjö av program och möjligheter att delta, 

men man måste då har samarbetspartners. I den belysningen är det där också 

att kortsiktigt beslut. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag är glad att socialdemokraterna har en förståelse för att 

Sveriges medverkan i nationernas förhandlingar, när det gäller omför-

delning av parlamentsplatserna, kan vara bra att ha med som stöd. Det 

är jag glad för. Jag vill ändå säga att centern i Finland och åländsk cen-

ter är två helt skilda partier. När vi umgås på olika konferenser brukar vi 

konstatera att vi har i princip samma ideologier, samma värderingar och 

det enda som skiljer oss åt är språket. Jag var senast på en stor kvinno-

konferens i Uleåborg, som naturligtvis var på finska, där kunde vi enas 

om det här tillsammans med Annelie Jäätteenmäki. Visst har vi gemen-

skap med centern och visst diskuterar vi frågor. Jag vill väl ändå påpeka 

att statsministern gick ut nu, helt nyligen, och talade för svenskan. Han 

deklarerade att den officiella svenskan ska ha ett stöd. Jag vet inte vad 

man mer ska göra just i det här? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är bra, det som ltl Gun Carlson talar om. Jag kan inte säga vad cen-

tern på Åland ska diskutera med centern i Finland. Men det är alldeles 

klart att det är ett nyckelparti för bevarandet av svenskan i Finland. Man 

behöver inte har läst mycket finländsk historia för att se att det partiet 

har varit mest negativt till svenska språket. På toppnivå i politiken finns 

det politiker som har lärt sig att man också ska ha en positiv inställning 

till svenska språket. Tanken på att under ett halvt eller ett år skulle 

Uleåborgs förvaltning försvenskas och då skulle man föra Karleby dit, 

det borde man ju ta fasta på i så fall, hela statsförvaltningen borde väl då 

kunna försvenskas? 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tror också det är så när det gäller Centerns fotfolk, om 

det är dem som ltl Sundback talar om, så är de precis lika nationalistiska 
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och enspråkigt finska som vi i centern på Åland är nationalistiska och 

enspråkigt svenska. Där har vi också viss förståelse för varandra. Det är 

klart att det är ett hårt jobb också för centern i Finland att inse hur vik-

tig svenskan är för Åland och för hela landet. Visst finns det många olika 

åsikter där också. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker det tyder på stor självinsikt när man konstate-

rar från centern på Åland att man är nationalistisk på samma sätt som 

centern i Finland är nationalistisk. Det tycker jag är ärligt och upprik-

tigt. Jag kommer ihåg när Paavo Lipponen just hade blivit statsminister, 

han var här och han uttryckte att nationalism föder nationalism. Det lik-

som skapar motsättning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller tidtabellen för Lissabon skulle jag vilja på-

minna om att den inte började med Kiljunen i januari 2008. De intensi-

va förhandlingarna var på hösten 2007. Det finns massor med protokoll, 

till och med på nätet, från den processen. 

Sedan när det gäller skärgårdssamarbetet är det inte så starkt kopplat 

till Lissabonfördraget. Det är inte heller språksituationen i Finland på 

det sättet annat än att man kan utnyttja det.  När det gäller det, så sades 

det här i lagtinget att landskapsregeringen saknade folkvett, ett mycket 

märkligt uttryck i lagtinget. Men det samarbetet har pågått sedan 1978 

och ersätts nu t.ex. av interreg 4 projektet, Central Baltic. Landskapsre-

geringen meddelade i juni att man kommer, eftersom Stockholm och 

Åbo drar ner på det, att föreslå en avveckling. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om ltl Olof Erlands skulle lyssna så sade jag för socialde-

mokraternas del började diskussionerna om Lissabon i samband med 

riksdagsmannens Kimmo Kiljunens besök. Det är nu en pipa snus i de-

batten, men det var vad jag sade. 

Det nordiska samarbetet kan säkert diskuteras. Man kan säkert också 

besluta sig för att gå ut från det. Åtminstone vi tycker att om man är part 

i ett trepartssamarbete så träffas man och diskuterar framtiden. Finns 

det fog för förändringar? Finns det foga för avslutade? Inte att man sit-

ter i något slutet rum och meddelar att nu stiger vi av. Dessutom tror jag 

att arbetet skulle få en riktigt meningsfull funktion inom ramen för Ös-

tersjöstrategin. 

Ltl Olof Erland, replik 

Vi vet ju vad socialdemokraterna menar med folkvett, i alla fall i den här 

frågan. 

När det gäller en pipa snus, så var det inte en pipa snus hösten 2007. 

Socialdemokraterna satt med i regeringen. Jag får inte ställa fråga i 
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replik men jag kunde fråga vem som får talman på den tiden? Varför 

förde inte socialdemokraterna upp den frågan när det verkligen var för-

handlingar på gång? Dåvarande lantråd var ju i alla fall med på toppmö-

tet i oktober, vill jag minnas, och också tidigare. Titta efter i böckerna 

vem som var talman vid den tiden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nu tycker jag att ltl Olof Erland är riktigt snurrig. Jag säger att det soci-

aldemokratiska partiet inledde sin diskussion om Lissabonavtalet 2008 i 

februari. Vad har det att göra med att jag var talman 2007? Det är ju helt 

snurrigt. Kan inte ltl Olof Erland acceptera att det socialdemokratiska 

partiet inledde sin diskussion, det socialdemokratiska partiet. Vi har 

nämligen demokrati i vårt parti. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Bästa kollegor, jag vill börja med att säga att det är ett bra arbe-

te som är utfört först i självstyrelsepolitiska nämnden och sedan i lagutskot-

tet. Jag vill alldeles särskilt harangera och berömma sekreterarna, Marine 

Holm-Johansson och Susanne Eriksson för ett utomordentligt arbete. 

Utlåtandet och betänkandet är synnerligen informativa. De är värdefulla 

dokument i de fortsatta förhandlingarna och för framtida bruk i allmänhet. 

Det blir en form av uppslagsböcker i politik när det gäller Ålands förhållande 

till Europeiska Unionen. 

Ärendet på dagens föredragningslista gäller dels, frågan om de fyra infly-

tandefrågorna som egentligen baserar sig på, ur vår synpunkt, unionens fel-

konstruktion som inte kan erkänna inomstatliga särlösningar ännu åtminsto-

ne och för det andra, grundar sig på Finlands inställning till självstyrelsen, 

som är outvecklad och omogen som en helhet för landet.  

Dels gäller frågan Lissabonsfördragets innehåll och dess konsekvenser. 

Här menar jag att det ur åländsk synpunkt för det första främst är frågan om 

det säkerhetspolitiska samarbetet konsekvenser för demilitariseringen och 

neutraliseringen i en osäker framtid. För det andra, unionens nya ställning 

som juridisk person med en viss utökad rätt att ingå avtal som binder med-

lemsstaterna. Det här har också att göra med särskilt demilitariseringen och 

neutraliseringen men även med våra övriga självstyrelse. 

Jag vill tacka lagutskottet för arbetet med de två sistnämnda frågorna. 

Däremot har jag inte samma tacksamhet att framföra gentemot landskapsre-

geringen. Eftersom landskapsregeringen har visat sig förlita sig i svåra frågor 

på vad Helsingfors säger och utreder i de här frågorna. När det gäller självsty-

relsens-, demilitariseringens- och neutraliseringens förhållande särskilt i in-

ternationell rätt i folkrätten, är kunskaperna i Helsingfors idag rätt så be-

gränsade jämfört med vad de tidigare har varit. Den största sakkunskapen, 

även om den också håller på att urholkas, finns på Åland. 

Den första delen är inflytandefrågorna, självstyrelsepolitiska nämnden 

skriver på sidan 5 om Finlands bristande arbete med att föra fram Ålands 

ställning konstitutionellt och hänvisar i det sammanhanget till att pågående 

grundlagsrevision borde beakta det här förhållandet. Nämnden skriver på si-

dan 5; ”enligt nämnden är det en allvarlig brist att den delade behörigheten 
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fortfarande inte fullt ut erkänns av Finland i EU-sammanhang. Landska-

pets externa behörighet måste enligt nämnden anpassas så att den överens-

stämmer med den interna behörigheten t.ex. i likhet med den belgiska mo-

dellen.” Så hänvisar man till grundlagsrevisionen, som pågår i landet, att här 

måste man stärka Ålands status både inom Finland och i förhållande till Eu-

ropeiska Unionen. Det här är mycket allvarliga påpekanden. Det är sant och 

det måste åtgärdas. Det är en utav de stora och svåra arbeten som vi har 

framför oss när det gäller självstyrelsens förhållande till Finland och till uni-

onen. 

Sedan har vi fått ta del av, i samband med lagutskottets betänkande, ett 

brev ifrån Finlands statsminister Matti Vanhanen. Här tycker jag också det 

finns orsak att vara öppen och ärlig när det gäller brevets innehåll. Det inne-

håller tre punkter som jag tycker att visar att om man inte vill förstå så förstår 

man inte eller annars kan det vara så illa att man inte överhuvudtaget förstår. 

Vi känner till det principbeslut som regeringen i Helsingfors har tagit när 

det gäller förhållande till Åland i EU-frågor. På första sidan skriver statsmi-

nistern att det konstateras att det finns ett behov av att kompensera landska-

pet för den behörighet som genom medlemskapet har överförts på unionens 

kompetensområde. Vad skriver statsministern? Det är riktigt att det här ock-

så är en del av det hela, att vi behöver kompenseras med inflytande i anled-

ning av den behörighet som vi har överfört till unionen. Det är bra och där 

skriver han att det finns ett behov. Det skriver han den 28.10.2009. Det bety-

der att det möjligen finns förståelse för att loppet inte är kört ännu. Det finns 

mycket mera att göra. Men det är inte säkert att han menade det utan han 

kanske menade det som står i principbeslutet där man då tror sig ha klara av 

lösningarna på problematiken, med de texter som finns där. Så är inte fallet. 

Problemet är ju kanske inte störst för Åland när det gäller att kompensera 

behörighetsöverföringen. Problemet är ett brott mot självstyrelsens grunder 

som vårt EU-medlemskap resulterade i. Att regering och riksdag i Helsingfors 

och ministerier dessutom, har kommit att representera Ålands folk inom ra-

men för självstyrelsens kompetensområden. Det är det mest överlägsna be-

kymmer vi har i vårt förhållande till Finland och Europeiska Unionen. Om 

detta skriver statsministern ingenting. 

För det andra, när det gäller Europaparlamentsplatsen står det att man har 

försökt, genom beslut på EU-nivå när diskussioner fördes om den landsspeci-

fika platsfördelningen, att få en egen representant för Åland i Europaparla-

mentet. Det här är inte heller korrekt beskrivning av verkligheten. I hela det 

beredande arbetet, inför den nya platsfördelningen, kom den här frågan ald-

rig upp. I någon form av diskussioner, när beslutet redan var färdigt att klub-

bas, nämnde statsminister Vanhanen detta problem med Åland. Han notera-

de att Åland har en uppfattning om att det här borde lösas på något sätt. Fin-

land har alltså inte arbetat för den här lösningen.  

Redan 1994 fattade dåvarande regeringen Aho, på förslag av minister 

Norrback, ett likartat beslut. Jag följde sedan upp det huruvida Finlands re-

gering i något sammanhang i unionen hade tagit upp det som regeringen Aho 

1994 hade beslutat om. Svaret var att det gjorde man aldrig. Inte kan man ju 

nå resultat om man inte jobbar med frågorna på ett långsiktigt och kraftfullt 

sätt. 

För det tredje saknas det helt och hållet ett resonemang, i statsministerns 

brev till oss här i lagtinget, om råds deltagande uttryckligen på beslutsnivå. 



  

470 

Både när det gäller Storbritannien, förstås Belgien men även Spanien har vi 

kunnat konstatera att de har löst de här frågorna inomstatligt. Finland är 

ännu inte moget att göra det. Det är bra att både lagutskottet och självstyrel-

sepolitiska nämnden har föreslagit klämmar i den här riktningen. Det om 

statsministerns brev. 

Sedan till landskapsregeringens insatser under den här processen. Jag vill 

börja med det positiva. Lantrådet har varit väldigt engagerad i inflytandefrå-

gorna. Det förstår man efter hennes tid som talman i Ålands lagting. Det är 

bra, det ska hon ett erkännande för. Förhandlingarna har huvudsakligen förts 

med Ålandsministern Astrid Thors. Det är också bra, men dock inte tillräck-

ligt. Också med statsministern vet jag att lantrådet har förhandlat. 

Landskapsregeringen har också varit lyhörd från signalerna och diskussio-

nerna i självstyrelsepolitiska nämnden, som inflytandefrågorna har represen-

terat lagtinget. 

Landskapsregeringen har också fått ett godtagbart resultat i medverkan i 

domstol. Bättre blev det tack vare det goda samarbetet med självstyrelsepoli-

tiska nämnden. 

I marginalen kan också möjligen landskapsregeringen ha ökat lyhördheten 

i Helsingfors för Ålands ställning i beredning av EU-frågor. Men det här är 

troligen någonting som bara värmer för en kort tid, sedan blir det svårt igen. 

Här kommer man att få föra en evig och evinnerlig kamp, som av språkorsa-

ker kommer att bli allt svårare. 

Vad är då negativt för landskapsregeringen i den här processen? Det första 

kanske är att man var beredd att godkänna uppkomna förhandlingsresultat 

alltför snabbt och för tidigt. Vi behöver inte här gråta över förspilld mjölk till 

den delen. Man har nog ganska markant missat frågan om råds beslutandeni-

vån i sina förhandlingar med Helsingfors. Samma sak har man nog också 

ganska mycket missat frågan om den gemensamma utrikes- och säkerhetspo-

litikens konsekvenser. Det torde bero på att man inte har någon tjänsteman-

nakraft idag som kan jobba med de här frågorna. Det finns inte tid, vad det 

verkar. 

När det gäller parlamentsplatsen har man inte kunnat åstadkomma en till-

räcklig hållbar vägkarta för hur det ska skötas framöver. Här kommer lag-

tingets kläm in och visar väg. Man har inte heller riktigt ännu nått någon rim-

lig lösning i språkfrågan när det gäller beredningen av EU-ärenden på axeln 

Helsingfors-Mariehamn. Det är åtskilliga av våra tjänstemän som kommer att 

fortsätta att inte på ett rimligt och jämbördigt sätt kunna delta i berednings-

arbetet i landet p.g.a. språkorsaker. Det är inte acceptabelt. Det blir ett brott 

mot självstyrelselagen.  

Landskapsregeringen borde också kanske ha varit inkluderad i presiden-

tens och statsrådets handläggning av ratificeringen. Särskilt deponeringen av 

dokumenten i Rom. Det var ett klart övertramp ifrån statsmaktens sida gent-

emot självstyrelsen och det är helt oacceptabelt. I en kläm kommer nu lag-

tinget också att peka på att det måste få en hållbar lösning inför framtiden. 

Herr talman! Jag övergår då till Lissabonavtalet som sådant. Det är demili-

tariseringen och neutraliseringen som har intresserat mig mest i det sam-

manhanget. 

I landskapsregeringens rapport om demilitariseringen och neutralisering-

en i förhållande till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skriver 

utredaren att frågor uppstår främst om neutraliseringen. Det här är egentli-
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gen fredsinstitutets rapport där det sägs; ”Frågor uppstår främst om neutra-

liseringen i sådana fall då Finland eller andra geografiskt närbelägna sta-

ter deltar i militära operationer och det görs anspråk på användningen av 

det åländska territoriet i den kollektiva säkerhetens namn”. Utredaren säger 

vidare att frågan är sammanflätade på fyra nivåer. FN, EU, Nato och det nor-

diska försvarssamarbetet. Vi kunde lägga till den femte nivån, den nationella 

försvarspolitiken. Risken finns att alltomfattande hänvisningar till den kol-

lektiva säkerheten kan komma att användas som ett möjligt instrument för 

att ifrågasätta Ålands demilitariserade och neutraliserade status. Det här är 

ett fullständigt korrekt utlåtande som vi måste följa upp framöver. Det finns 

en beredskap både hos landskapsregeringen och i lagtinget att göra så. Där-

med förstår vi att diskussionen om huruvida uttalandet från Finlands reger-

ing på coreper nivå, alltså EU-ambassadörs nivå, är tillräckligt.  Jag tror inte 

att det är tillräckligt, men som ltl Harry Jansson sade, så får vi nöja oss med 

det för stunden men däremot inte nöja oss med det långsiktigt utan vi måste 

fortsätta att se till att det internationella samfundet inser det här. Då är det 

inom ramen både för FN, för EU och Nato.  

Vi ska inte tro att bara för att Finland inte är Natomedlem, att inte Nato 

därmed skulle ha en central position i en krissituation eller krigssituation i 

Östersjön. Då är vi helt blåögda. Säkerhetsklausulen i den gemensamma utri-

kes- och säkerhetspolitiken i Lissabonfördraget har en likadan utformning 

som femte punkten i Natofördraget.  

En annan fråga som har bekymrat oss lite, när det gäller Lissabonföredra-

get, gäller det här med juridisk person. Det råder fortfarande en oklarhet. 

Lagutskottet har försökt utreda det. Utrikesministeriet själv, i sin promemo-

ria från 2.9.2008, konstaterar att om sådana avtal, som faller inom självsty-

relsens behörighet, framledes ingås skulle nationella ikraftträdande författ-

ningar inte längre utfärdas och inte heller ske i enlighet med förfarandet en-

ligt 59 § i självstyrelselagen, utan då skulle man använda sig av 59a § som vi i 

det sammanhanget inte alls är nöjda med. Det kan uppstå besvärliga situa-

tioner. Listan blir ganska lång över vad som ännu återstår att göra när det 

gäller inte bara inflytandefrågorna utan även övriga frågor som har med vårt 

förhållande till Helsingfors och EU-frågor att göra, och med vårt förhållande 

till Europeiska Unionen direkt. 

Herr talman! Så går jag över till frisinnad samverkans slutsats. Den här 

landskapsregeringen har meddelat lagtinget att man i förhandlingarna är vid 

vägens ände. Det upprepades också i centerns gruppanförande. Det torde gäl-

la för hela mandatperioden, även om man säkert kommer att försöka göra 

någonting ytterligare. Här har beskedet varit klart till oss. Därmed kan vi nå 

bättre resultat endast genom ett byte av landskapsregeringen. Vi, i frisinnad 

samverkan, vet inte hur ett sådant byte skulle se ut. Därför är det här inte nå-

gon förtroendefråga för oss. Vi får böja oss för väljarnas val att ge oss bara tre 

mandat i senaste val och de regerande partierna, centern och liberalerna, 18 

mandat tillsammans, numera genom ett överhopp 19 mandat. Tillsammans 

med FS och socialdemokraterna blir det 25 mandat för konstaterandet att 

landskapsregeringen ser sig stå vid vägens ände när det gäller inflytandefrå-

gorna. Parten i det sammanhanget är ju regeringen i Helsingfors. 

Ett icke svar nu, som vore ett alternativ som vi väl kunde tänka oss ur-

sprungligen men kanske inte idag, skulle få svåröverskådliga konsekvenser. 

Vi vet inte vilka konsekvenserna skulle vara. Men det vet vi, att särskilt vid ett 
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nej, men även vid ett icke svar, så skulle vi bli ännu mera beroende av Hel-

singfors. Helsingfors förhandlingsposition för vår del och självstyrelsens del 

gentemot Europeiska Unionen, en helt oacceptabel utveckling. Det här reds 

ut i lagutskottets betänkande. I den utredningens som landskapsregeringen 

har gjort och som här delvis citeras på det här sättet; ”om Lissabonföredraget 

träder i kraft inom unionen utan att lagtinget gett sitt bifall uppstår frågan 

om hur den rättsliga konflikten ska åtgärdas. Det är möjligt att frågan 

kommer till behandling inför EG-domstolen och sannolikt att domstol så an-

ser att unionsrätten, trots avsaknaden av lagtingets bifall skall ges företrä-

de.”  Det här är den juridiska bakgrunden vi har i den situationen vi sitter här 

idag som ansvariga för Ålands folk. 

Allra sist, de här klämmarna som lagutskottet föreslår. De är tio stycken. 

Jag ska bara kommentera någon enda utav dem. Den sjunde lyder; ” lagting-

et hemställer om att landskapsregeringens syfte att Finlands regering inte 

ska godkänna en omfördelning av parlamentsplatserna innan Åland tillför-

säkras representation, fortsätter att på nationell och europeisk nivå hävda 

kravet på en åländsk plats i Europaparlamentet.”  

Jag vill hävda att det förslag som självstyrelsepolitiska nämnden kom med 

till skrivning av den här klämmen var bättre. De var tydligare. Jag vet inte 

varför lagutskottet har urvattnat den skrivning som självstyrelsepolitiska 

nämnden förslog. Det kommer säkert en förklaring till det här.  

Självstyrelsepolitiska nämnden föreslog konkret nya förhandlingar om par-

lamentsplatsen. Man önskade få tydliga utfästelser från riket över vägkartan. 

Och man önskade få en tydlig tidtabell för hur det här skulle skötas. De här 

tre punkterna har lagutskottet strukit. Det vore värdefullt att få veta varför? 

I det här sammanhanget kommer centern, som parti och som lagtings-

grupp, med ett utspel. Det ska vara Sveriges ansvar, beaktande Ålandsöver-

enskommelsen, att se till att vi kan få en plats i Europaparlamentet. På olika 

sätt, men uppenbarligen som vi fick höra här i ett replikskifte, att Sverige 

skulle avstå från en plats till Finlands förmån och därmed förhoppningsvis till 

Ålands förmån. 

Herr talman! Jag frågar mig om det här förslaget är framfört till land-

skapsregeringen? Om det här förslaget är framfört i lagutskottet? Om det här 

förslaget är framfört till självstyrelsepolitiska nämnden? Självstyrelsepolitis-

ka nämnden sitter jag själv med i och där är det inte framfört. Är det här ett 

utspel för att dölja sprickorna i centern och på centerfältet i synen på både 

EU och Lissabonavtalet? Tillsvidare har det varit en av de grundläggande 

principerna för vårt arbete med den här EU-frågan och tidigare EU-frågor att 

skapa bredaste möjligaste enighet i vårt agerande. 

Här kommer centern med ett utspel nu, som man möjligen kan kalla för 

utspel, som slår sönder den här enigheten. Det här har inte framförts tidigare. 

Vi andra har inte haft en möjlighet att ta ställning till det. Dessutom är det ju 

ett remarkabelt utspel. Hur skulle Sverige, som ända sedan 20-talet har prio-

riterat sitt förhållande till Finland, interferera på ett sådant sätt att man skul-

le lägga sig i Finlands inrikespolitik.  Och Sverige skulle försöka tillse att Fin-

land, i förhållande till Åland när det gäller fördelningen av parlamentsplat-

serna i unionen genom Sveriges agerande, mot Finlands vilja förse Åland med 

en plats i Europaparlamentet. Jag vill kalla det blåögt. Jag vill kalla det oan-

svarigt. Särskilt ur den synpunkten att den här typen av tunga självstyrelse-

politiska frågor måste man förankra i ett samarbete mellan partier. Först i 
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den landskapsregeringen man själv sitter i men sedan i de två organ som har 

behandlat Lissabonföredraget här i lagtinget. Jag är besviken. Vi är besvikna i 

frisinnad samverkan. 

Den sista klämmen är bra; ”att lagtinget hemställer om att landskapsre-

geringen ska verka för att Ålands lagting ska ges status som ett nationellt 

parlament i enlighet med protokollet om de nationella parlamentens roll i 

Europeiska Unionen”. Här vill jag igen ta tillfället i akt och varna för att vi i 

den här typen av diskussioner, både när det gäller parlamentsplatsen särskilt 

men även den här frågan jämställs med de övriga i självstyrande regionerna i 

Europa inklusive delstaterna i Tyskland och Österrike. Det är så fel. De har 

delegerade beslutsmakter. Det är bara vi och Belgien som har den delade be-

slutsmakten. Därför, när vi jobbar vidare med de här frågorna på EU-planet, 

är det bara belgarna som är våra kumpaner. Det är belgarna som man kan 

hänvisa till, om vi skapar ett prejudikat inom unionen så gör vi det bara för 

Belgien, så länge inte något annat land har gått in för en delad behörighet i 

förhållande till sina autonoma områden. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag bad ursprungligen om replik med anledning av 

ltl Roger Janssons analys av säkerhetspolitiken kontra demilitarisering-

en etc. Där delar jag till fullo den oro och de allvarsord som ltl Jansson 

för om detta ämne. Vi har all anledning att vara aktiva på alla plan. I och 

med att folkrätten är en ständig process i förändring och vi nu ingår i en 

unik rättsordning som man aldrig vet riktigt vart den tar vägen d.v.s. hur 

EU-domstolen kommer att tolka de nya paragraferna i ljuset av nya ti-

der. 

Men i och med att ltl Roger Jansson sedan spårade ur lite och började 

prata om blåögdhet och annat vad gäller centergruppens förslag om att 

vi ska analysera Sveriges roll i frågan om Ålands plats, vårt berättigade 

krav, så kan man säga att Sverige alltid har varit aktiv när det behövs. 

Det är detta som ligger till grund för centergruppens förslag. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var inte bara ett förslag om att analysera Sveriges roll 

som ltl Harry Jansson kom med. Det var betydligt mera långtgående än 

så. Det var ett förslag om att vi skulle försöka få Sverige att interferera i 

Finlands handläggning av den här frågan. Det är betydligt mera än att 

analysera. Vilka komplikationer det här kommer att få och hur mycket vi 

i anledning av ett sådant utspel riskerar att försvagas i trovärdighet, sär-

skilt i förhållande till Sverige, kan man bara spekulera i. Min mest all-

varliga kritik, ltl Jansson, var att inte diskutera den här frågan inom de 

organ som har behandlat Lissabonfördraget och inom ramen för land-

skapsregeringen. Det är ett brott emot tidigare överenskommelse när 

det gäller vår utrikespolitik. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Att det skulle finnas någon hemlig agenda i lagtinget 

som säger att vi inte fritt får diskutera inom gruppen, olika förslag om 
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hur vi ska stärka Ålands status och medverkan i EU-processen, det är 

främmande för mig. Centergruppen förbehåller alltid en rätt att diskute-

ra olika uppslag. Vi måste komma ihåg att orsaken till att detta inte har 

förankrats, vare sig i nämnden eller i lagutskottet än mindre i land-

skapsregeringen i detta skede, är att vi nu siktar framåt. Vi har inte be-

hov av att idag förankra det här i lagtinget som sådant. Det här är ett 

förslag om hur vi nu ska ta steg två, tre eller fyra beroende på pessimis-

tiskt man ser på våra krav ända sedan 1995 om EU-platsen. Vi föreslår 

att nämnden nu börjar diskutera vårt initiativ och ser om det är en 

framkomlig väg. Finner en majoritet att det är omöjligt, om man då som 

ltl Roger Jansson sågar det jämnt med fotknölarna, då är det ingen väg 

som vi ska gå vidare med.  Centern förbehåller sig alltid rätt att ta initia-

tiv som kan föra Ålands sak vidare.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Det är bra att förbehålla sig den rätten, det gör vi alla. Men vi måste för-

stå hur man tar initiativ i sådana här frågor. Vi har tidigare levt i den 

uppenbara villfarelsen att även centern har varit överens om att den här 

typen av frågor diskuterar man i den här typen av framtidsdokument. 

Nu ska vi se framåt, sade ltl Jansson. Det är det som lagtinget försöker 

göra i de här båda dokumenten, som lagutskottet och självstyrelsepoli-

tiska nämnden har tagit fram och det har vi gjort tillsammans. Vi har 

tillsammans sett på framtiden. Någonstans har det klickat när man inte 

har anhängiggjort den frågan i våra gemensamma diskussioner. Att vi 

också, särskilt i nämnden men även i lagutskottet, hade kunnat utreda 

den här centertanken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kände mig lite på sidan om här för jag är inte särskilt 

upprörd över centerns tankar. Det är någonting som man får utreda, 

särskilt det här med hur man väljer och gör valsystemet. 

Ltl Janssons tolkningar av statsministerns brev är intressant. Där är 

felaktigheter i sak. För det första fördes parlamentsplatserna fram på ett 

rådsmöte i diskussion mellan Tyskland och Finland, Vanhanen och 

Merkel. Då handlade det om en fördelning som involverade Tyskland, 

Italien och vad det nu var, det kan det inte säga. Det visar också hur för-

handlingarna går till. Det är inte några nattmanglingar i Helsingfors där 

man förhandlar utan det är en regeringskonferens. Parlamentet bereder, 

rådet tar beslut och regeringarna kommer överens. Det här är en felaktig 

beskrivning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag kunde inte se, av ltl Erlands exempel på hur det har 

gått, att min beskrivning till någon del skulle ha varit felaktig. Om det 

var en diskussion mellan statsledarna Merkel och Vanhanen så är det 

inget som protokollförts inom Europeiska Unionen. Det är väl det mins-

ta man kan begära från åländsk sida. Om Finland, så som regeringen har 

sagt, ska arbeta för den här frågan om en åländsk parlamentsplats inom 

ramen för unionen så bör det finnas protokollfört på många plan. Nu är 

det uppenbarligen så att det inte finns protokollfört någonstans. Övriga 

25 länder känner knappast till det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har inte pratat med övriga 25 länder. Men de tjänste-

män som var med och de som har varit involverade i processen känner 

till det. Det viktiga här är att hela förhandlingsprocessen, när det gäller 

parlamentsplatserna på EU-nivå, avslutades i november 2007. Sedan är 

det en annan sak att man försöker få regeringen och partierna på riksni-

vå att öppna för en egen parlamentsplats. 

Beskrivningen av ministerrådet, Spanien och Belgien, den stora vä-

sentliga skillnaden är att de har exklusiv behörighet på vissa områden. 

Det ger en helt annan konstitutionell plattform, precis som Tysklands 

delstater har det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Jag fick ett mail igår av en person som många av er kän-

ner, en person som med stor oro inväntar det förväntade bifallet till Lissabon-

fördraget. Personen skrev så här; ”Åland förblir en ytterst perifer, obefintlig 

ö som unionen inte känner till, en inre angelägenhet för Finland, som de kan 

behandla efter eget gottfinnande och Ålands lagting fortsätter att tram-

pa vatten utanför EU sfären i förhoppningen om att de inte är för besvik-

na på oss för att vi väntade så länge med vårt godkännande 

av Lissabonfördraget. 

Nej, inte skall vi vara besvärliga och värna vår självstyrelse, 

våra ·demokratiska och konstitutionella särrättigheter. Nej, andra kan skö-

ta ·om ålänningarnas intressen mycket bättre än vad Ålands lagting kan 

göra. 

God Natt Åland”. 

Det här kan tyckas drastiskt formulerat men det beskriver vad många kän-

ner. En känsla som har fascinerat mig många gånger och man får ofta höra ni 

måste säga nej till Lissabonfördraget. Jag utgår från att de övriga lagtingsle-

damöter kanske också har fått de propåerna. 

Jag frågade; Har ni läst Lissabonföredraget? Har ni satt er in i det? Nej, det 

har man inte gjort. Man är fast övertygad om att man ska säga nej. Det här är 

ju lite fascinerande. 

Den fasta övertygelsen över vad som är rätt eller fel påträffas ytterst sällan 

i detta parlament nu för tiden när den här typen av ödesfrågor dyker upp. 

Jag talade för ett par veckor sedan med en ung mycket duktig lagtingsman, 

som indirekt delgav mig sin rädsla. Vi vet inte vad konsekvenserna av ett nej 
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blir sade personen i fråga. Jag insåg att det var lönlöst att fortsätta diskussio-

nen, men jag tänkte för mig själv, vi vet precis lika lite vad konsekvenserna av 

ett ja betyder på sikt. 

Jag tänkte också på att om en företagare på förhand skulle begära att alla 

konsekvenser skulle vara klarlagda innan han gör något, skulle det inte bli så 

mycket uträttat. Ibland måste man också gå på känsla. 

Det hänvisades av en tidigare talare, som försvar till sin kapp vändning, till 

en utredning som landskapsregeringen har gjort den 11 augusti 2008. Det 

står så här: ”Konsekvenserna av att lagtinget skulle välja att inte ge sitt bi-

fall följer inte någon förutbestämd logik utan ett antal frågeställningar får 

sitt svar enbart efter fortsatta politiska och rättsliga överväganden”. 

Det är ju just det här som detta parlament borde ägna sig åt. Politiska 

överväganden som är bra för Åland istället för att alltid i slutändan ta det som 

Finland serverar oss. 

Vi har från Ålands framtid många gånger motionerat om att man borde 

syna vårt EU-medlemskap riktigt på djupet. Vi skrev så här i en av de otal 

motioner vi har lämnat in: ” I den rävsax Åland befinner sig i och med att 

Finland inte agerar med självstyrelsens bästa för ögonen och EU-organen i 

allt högre grad griper in i ålänningarnas vardag, finns det anledning för 

lagtinget att överväga andra sätt på vilka de här omnämnda bristerna kan 

åtgärdas. Ett möjligt sätt är att lagtinget vägrar ge sitt bifall till det nya 

fördraget om EU:s konstitution så länge inte Finland åtgärdat alla de bris-

ter som på nationell bog kan genomföras bara viljan finns. En sådan stra-

tegi förutsätter dock att lagtinget först inhämtar kunskap om vad ett nej till 

nämnda fördrag innebär i praktiken”. 

Den 13 mars 2006 hemställde vi så här: ” Att man tillsätter en utredning 

tillsätts i syfte att kartlägga konsekvenserna av ett åländskt nej till Europe-

iska Unionens konstitutionella fördrag.” 

Men av någon anledning vill eller orkar inte majoriteten analysera EU-

medlemskapet riktigt från grunden. Och få svar på, som jag ser det, överlev-

nadsfrågor som: Varför har andra autonoma områden motsvarande Åland en 

helt annan typ av koppling till EU? Varför får vi aldrig det berättigade inflyt-

tandet på plats? Men nej, det är tydligen inte intressant. 

Herr talman! I dag står lagtinget, som jag ser det, i ett historiskt mycket 

viktigt självstyrelsepolitiskt vägskäl. Det är inte så ofta som lagtinget har möj-

lighet att ta beslut som kan förbättra, som kan förstärka och som kan fördju-

pa den åländska självbestämmanderätten. Orsaken till att möjligheterna dy-

ker upp så sällan, finner vi förstås i vårt tröga självstyrelsesystem, med en de-

taljerad självstyrelselag där lite mer omfattande revisioner kan ta upp till 20 

år att genomföra. Med det konstaterandet är det förstås lätt att börja kvittra 

om att en ramlag ska vi minsann ha så kommer de problemen att vara lösta. 

Tyvärr är det en lång process som var och en inser att inte hjälper oss nu. 

Men är det så, skulle det vara så, skulle problemen vara lösta då om vi hade 

en ramlag? Tillåt mig vara lite tveksam på den punkten, åtminstone med nu-

varande majoritet i den åländska politiken. Det tas alltid till stora ord när det 

gäller att beskriva framtida förbättringar av självstyrelsen. På samma sätt 

som det tas till stora ord i inledningen av politiska processer som Lissabon-

processen som vi befinner oss i nu.  

Lagtinget har varit helt eniga t.o.m. två gånger om att de s.k. inflytan-

defrågorna ska vara lösta innan lagtinget kan ge sitt bifall till Lissabonfördra-
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get. Och ändå står vi nu här med en stor majoritet som tänker säga ja utan att 

Åland i sedvanlig ordning uppnått det vi strävat efter. Men låt mig återkom-

ma till det eventuella bifallet.  

Det som trots allt är huvudproblemet är att de stora orden alltid rinner ut i 

sanden. Jag har många gånger sagt att det här har minsann Helsingfors lärt 

sig. De vet att ålänningarna knorrar lite i början, men att riksmyndigheterna 

alltid får Åland dit de vill förr eller senare, oftast förr. Det här har jag person-

ligen hört från flera nyckelpersoner i Helsingfors, så det är inte fria fantasier. 

Slutsatsen är förstås helt logisk och den främsta orsaken till att vi inte får till 

stånd någon utveckling av självstyrelsen mera. Det som är synd den här 

gången är att det fanns faktiskt en uppfattning i Helsingfors att det vara an-

norlunda denna gång, det var allvar. 

Jag noterade att dåvarande lantråd, i mars 2006, mötte grundlagsutskottet 

och sade att utan EU-inflytande blir det inget föredrag. Det var väldigt raka 

besked i början. 

Jag sade inledningsvis att vi står i ett viktigt självstyrelsepolitiskt vägskäl. 

Senast det hände var när böterna infördes i självstyrelselagen hösten 2003. 

Ålands framtid försökte förgäves argumentera för att bötesparagrafen base-

rad på hela Finlands befolknings numerär absolut inte skulle intas i själv-

styrelselagen, speciellt inte när vi inte ens kunde försvara oss själva inför EU- 

domstolen. Centern gjorde den gången en av sina mest berömda piruetter. 

Jag lovade då att jag, i alla sammanhang, kommer att påminna om det. Där-

för gör jag det också nu. 

När det gäller den situationen, utan att jag går in på detaljer, så tror jag att 

vi alla kommer ihåg vad som sades i valrörelsen 2003, och hur de löftena för-

verkligades, det är ingen anledning att gå in på det desto mera. Jag kan bara 

citera dåvarande gruppledare för centern Runar Karlsson som sade så här: ” 

Fastän centern har varit tveksam till lagen har vi visserligen kompromissat 

lite; för att få vara med i regeringsställningen och ta ansvar för det åländs-

ka samhället måste man vara med och kompromissa ”. Det var i sanningens 

namn ärlighet av Guds nåde på ett annat sätt än vad vi såg i dagens center-

gruppanförande. 

När det gäller böterna och möjligheterna att vi inte ens kunde försvara oss 

själva så lyckades riksmyndigheterna skrämma majoriteten dit de ville också 

den gången.  

Senare har de flesta hållit med om att det var dumt. Men när det verkligen 

gällde att stå upp för självstyrelsen, då fanns inte modet där, då var det inte 

många som vågade vara ålänning, för att låna ett slitet uttryck. Konsekven-

serna av det beslutet ser vi nu i minskad ekonomisk aktivitet i vårt kära land-

skap p.g.a. av två utflaggningar. 

Vilka blir konsekvenserna denna gång, om majoriteten låter sig skrämmas 

till att ge sitt bifall till Lissabonfördraget är svårare att överblicka och förutse. 

Hur lagutskottet kan påstå att Lissabonfördraget inte medför några påtag-

liga förändringar för Åland är för mig rätt förvånade. Låt mig ge två exempel. 

För det första genom Lissabonfördraget föreslås en utökning av det ge-

mensamma försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet. Bl.a. införs i fördra-

get en s.k. säkerhetsgaranti i form av en klausul enligt vilken medlemsstater-

na är skyldiga att med alla till buds stående medel bistå en annan med-

lemsstat som utsatts för väpnat angrepp. Hur det här påverkar demilitarise-

ringen och neutraliseringen är enligt mitt förmenande oklart. Jag noterade 
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att lagutskottets ordförande Olof Erland sade att det inte kommer att ändras. 

Men i nästa andetag sade han att det är viktigt att bevaka det. 

Den andra frågan jag vill nämna är att i samband i samband med att kon-

stitutionella fördraget var aktuellt fattade medlemsstaterna vid en regerings-

konferens ett faktiskt enhälligt beslut om att det inte skulle innehålla en hän-

visning till en allmän deklaration om Ålands folkrättsliga ställning. Något så-

dant finns inte beträffande Lissabonfördraget. 

Lissabon betyder mera makt till EU och EU:s medlemsländer, nationalsta-

terna. Fortfarande negligeras 70 demokratiskt valda nationella parlament, de 

finns fortfarande inte, de är interna angelägenheter såsom Ålands självstyrel-

se.  

Subsidiaritetsprincipen är bara ett vackert ord utan innehåll, som har skri-

vits om till en kontroll av densamma den här gången. 

Herr talman! Det helt överskuggande är att lagtinget missat en helt unik 

chans att få inflytandefrågorna lösta. Det enda sättet att få Finland att ta re-

son är att få upp konflikten på internationell nivå.  

Det vet jag att många av oss säger när vi pratar man och man emellan här i 

korridorerna, men när det verkligen gäller att få upp frågorna på internatio-

nell nivå då tar man inte vara på chansen. Det här vet man också från Hel-

singfors sida att det inte är någon risk. Det är ingen risk att ålänningarna för 

sina stora ord till slutändan. Man vet att ålänningarna lägger sig före vi ens 

kommit i närheten. Därför står vi där vi står just nu. 

Den 12 september 2008 fattade republikens president ett beslut om en ra-

tificering utan att något besked hade kommit ifrån åländsk sida. Jag noterade 

att ltl Roger Jansson kallade det för ett klart övertramp. Jag kallade det för en 

konstitutionell skandal då när det var aktuellt. Medan företrädare för land-

skapsregeringen sade att det var fullständigt naturligt att man gjorde så ifrån 

finsk sida. 

Vi diskuterade den här plötsligt påkomna brådskan i talmanskonferensen. 

Det hänger tydligen ihop med att republikens president på fredag igen ska be-

fatta sig med det här ärendet. Därför blev det en sådan brådska så t.o.m. lag-

utskottet sammanträdde en söndag. Jag sade i talmanskonferensen att det 

här parlamentet är ju faktiskt en lekstuga, tyvärr. 

Om vi tittar på de olika inflytandefrågorna, den första är EU parlaments-

platsen. De flesta, inklusive jag, är glada över att den finska regeringen be-

kräftar att Åland har rätt, indirekt bekräftar man det, till en EU representa-

tion, alltså en plats i EU-parlamentet. Men lösningen? Det har kallats av vissa 

för politisk teater tidigare. Jag håller med om det. Vi vet alla att inom en 

överskådlig framtid, troligtvis aldrig, finns det inte några möjligheter att få 

någon sorts extra mandat för Åland p.g.a. vår självstyrelse. Jag tycker det är 

märkligt. 

Apropå politisk teater, utspelet som gjordes från centerns sida om att man 

kanske skulle sikta på ett av Sveriges mandat istället, visst kan det vara som 

det sades. Kanske chockverkan gjorde så att man hade svårt att inse det seriö-

sa i förslaget.  

Men ändå, nog vet vi alla som har jobbat med politik lite längre att ifrån 

svensk sida gör man väldigt sällan någonting som kan stöta relationerna till 

Finland. Det hänger ihop med den inflammerade situationen som uppstod i 

samband med nationernas förbund, som gjorde att Sverige inte fick överhög-

heten över Åland som man ville ha. 
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Om inte det här är en politisk teater, om faktiskt centern menar allvar med 

de förslag man lägger, utan att man har diskuterat med andra partier överhu-

vudtaget, utan att man ens har diskuterat med sin regeringspartner, så då 

borde vi titta på det här. Vi borde titta på det här riktigt, riktigt ordentligt. 

Bara p.g.a. av detta borde det här ärendet gå över till stora utskottet, så att 

också övriga partier får syna om det är någonting faktiskt seriöst som centern 

har i rockärmen som vi andra inte känner till? Visst vore det jätteintressant. 

Jag har ingenting emot om man lyckas utfärda ett av de svenska mandaten 

att bli ett åländskt mandat i EU-parlamentet. Det har jag absolut ingenting 

emot. Om man lägger det som ett förslag så måste man ju mena någonting 

med det. Det måste vara seriöst menat. Det kan ju inte bara vara politisk tea-

ter. Mot den bakgrunden hoppas jag att man faktiskt kan gå igenom det här 

ärendet en gång för alla i stora utskottet så får vi se. Jag utgår ifrån att cen-

terns stöder ett sådant förslag, om man menar vad man säger. 

När det gäller den finska regeringens medverkan för att Åland ska få en 

parlamentsplats så tycker jag att den definitiva ridån går ner i samband med 

statsministern brev till lagutskottet den 28 oktober 2009. Av utlåtandet 

framgår också att statsrådet inte har några planer på att dela in landet i såda-

na valkretsar som skulle ge Åland en representant i Europaparlamentet. 

Lagutskottets uppgivenhet framkommer extra tydligt i sista stycket där 

man behandlar EU-parlamentsplatsen. Man skriver så här: ”Utskottet förut-

sätter att regeringen i kommande förhandlingar på gemenskapsnivå häv-

dar Ålands internationella särställning, vilket kan förbättra Finlands möj-

ligheter att åtminstone bibehålla det nuvarande antalet representanter i 

Europaparlamentet. I en sådan situation skulle givetvis Åland tillförsäkras 

en av dessa platser. Utskottet förutsätter att Finlands regering inte godkän-

ner en omfördelning av parlamentsplatserna innan Åland tillförsäkrats re-

presentation.” 

Man kan ändå säga sammanfattningsvis när det gäller den viktigaste infly-

tandefrågan och kopplingen till Lissabonfördraget så blir det faktiskt platt 

fall. Ska vi sätta något betyg på det här så blir det noll poäng, när det gäller 

den viktigaste inflytandefrågan. 

Den andra frågan som nämns i lagutskottets tågordning är subsidiaritets-

kontrollen. Där tycker jag det är värt att notera att kravet från landskapets 

sida ursprungligen var att lagtinget skulle få en av Finlands två röster vid 

subsidiaritetsövervakningen. Kravet har inte tillgodosetts och det enda som 

Åland har är ett utkast till ändring av riksdagens arbetsordning, så att vi istäl-

let kommer att involveras i riksdagens subsidiaritetsövervakning. Något som 

förstås sker på finska, som lagutskottets ordförande och jag var inne på i ett 

replikskifte tidigare. De här får man väl också lov att säga att är platt fall om 

något, också här noll poäng. 

Tittar vi på den tredje punkten, inflytande i ministerrådets arbete. Det sägs 

i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande: ” Nämnden konstaterar att 

landskapsregeringen sannolikt inte till fullo har tagit tillvara de möjligheter 

till inflytande som självstyrelselagen erbjuder.” Jag tror säkert att det är så. I 

och med att jag själv har möjlighet att vara med i självstyrelsepolitiska nämn-

den konstaterar jag, i likhet med flera andra, att det inte fanns någon strategi 

ifrån landskapsregeringens sida. Det fanns inte några tankar om hur de här 

skulle gå till. Frågan ställdes; hur menar ni att det här skulle gå till? Jag me-

nar, som svar på den frågan, att när det är åländsk behörighet ska en åländsk 
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minister ta plats istället för den finska ministern. Precis på samma sätt som 

man har i Belgien. Det sägs så här, och det tycker jag var värdefullt, att själv-

styrelsepolitiska nämnden gjorde internationella utblickar hur andra har 

skött de här frågorna. Och, i likhet med ltl Roger Jansson, håller jag med om 

att det bästa och mest relevanta exemplet finner vi Belgien. Där sägs det så 

här: ”Belgiens platser i Europaparlamentet är fördelade enligt en överens-

kommelse som ingåtts genom politiska förhandlingar före valet. I minister-

rådet deltar de regionala och gemenskapernas ministrar på basen av ett 

samarbetsavtal när frågor som hör till deras kompetensområden behand-

las.” Det är bara att läsa innantill om man vill ha reda på hur det här funge-

rar. Då får man svaret; hur menar ni? Också när det gäller inflytande i minis-

terrådets arbete så blir det platt fall, lika med noll poäng. 

Då är vi framme vid den sista punkten, talerätten. Där vill jag istället an-

vända mig av lagutskottets betänkande när det gäller den presidentframställ-

ningen så jag inte behöver stå och försvara mina ord, även om det skulle vara 

detsamma som lagutskottet kom fram till. Så här säger lagutskottet: "Utskot-

tet finner det anmärkningsvärt att grundlagsutskottet i sitt betänkande an-

för att det är viktigt att de av bestämmelserna inte i något läge följer att 

statsrådet förpliktas att avstå från sin egen ståndpunkt eller föra fram 

landskapet ståndpunkt som medlemsstatens åsikt. Enligt utskottets åsikt in-

nebär förslaget…”Nu, herr talman, har jag tappat en sida här, men det är så-

dant som kan hända i de bästa familjer. I vilket fall som helst försöker jag ta 

det här ur minnet. 

 Man konstaterar från lagutskottets sida att grundlagsutskottets formule-

ringar, de som blev gällande, var märkligt. Därför ville jag ta ett direkt citat. 

Man konstaterade också att det som grundlagsutskottet sade, om att det inte 

fanns möjligheter att avstå från sin egen ståndpunkt, inte var relevant. De 

möjligheterna fanns enligt grundlagen. 

Man sade också så här: ”enligt utskottets åsikt innebär förslaget till änd-

ring av självstyrelselagen visserligen vissa framsteg beträffande landska-

pets möjlighet att själv föra sin talan inför EG-domstolen, men förslaget in-

nebär inte att landskapet fullt ut ges talerätt ”. Det här vill jag understryka 

när det gäller den sista av de fyra inflytandefrågorna. Jag vill igen understry-

ka det lagutskottet skriver; ”det innebär inte att landskapet fullt ut ges tale-

rätt.” Visst är det en förbättring, det håller jag absolut med om. Men i sed-

vanlig åländsk kompromissanda så blev det en halvmesyr. Här blev det i varje 

fall inte helt platt fall. Vi kan ge ett halvt poäng rätt.  

Jag ville gå igenom de här frågorna så pass noggrant just p.g.a. att man i 

centerns gruppanförande sade att man hade uppnått så väldigt mycket av in-

flytandefrågorna, så därför kunde centern i sedvanlig ordning göra en sådan 

här u-sväng.  

Av fyra möjliga poäng fick man alltså en halv poäng. Hur det kan uppfattas 

som ett stort framsteg är för mig ganska märkligt. Det är klart att det är lätt 

att ta till brösttoner i början; utan EU-inflytande, inget fördrag. Men utan 

desto mera inflytande, och ändå säga ja, finner jag som ganska märkligt. 

Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag tycker att det är mycket 

hedervärt av ltl Olof Erland att han tar upp svenskans problem i det här 

sammanhanget. Han ställer frågan, om man tar bort svenskan som är ett av 

två nationalspråk, vad händer då? Det här är en problematik som vi ifrån 

Ålands framtid egentligen, ända sedan vi grundades, har lyft upp på gång på 
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gång. Det är egentligen en av huvudorsakerna till att vi finns. Vem ska Åland 

kommunicera med den dag Finland nästintill är enspråkigt finskt? Då finns 

inte grunden för hela självstyrelsen kvar. Av de fyra orsaker som gör att 

Ålands framtid finns, och att vi driver den politik vi driver, är det här den vik-

tigaste. När vi inte klarar av vårt svenska språk mera, som en integrerad del 

av det enspråkigt finska Finland, vad ska vi göra då? 

Jag noterar att en språkpolitiska ångvält, som drar över Finland just nu, 

har fått allt fler att öppna ögonen, och det är jag glad för. Jag kommer så väl 

ihåg de formuleringar om skrämselpropaganda, extremism och allt möjligt 

som vi fick höra i början. Men om vi lämnar den biten och konstaterar att sa-

ker och ting går framåt, så vilka är alternativen? Vad ska vi göra? 

Om man tar fasta på den parlamentariska språkkommittén och dess arbe-

te, så vågar jag påstå att tack vare Ålands framtids ledamot Max Siréns mål-

medvetenhet så lyckades han rulla resten framför sig mer eller mindre. Där 

skrev man ganska klart om Sveriges roll, här har Sverige en seriös roll. Ingen 

har drivit på att informera vilket ansvar Sverige har när det gäller vårt språk. 

Jag hade själv förmånen att få ha en diskussion med Sveriges utrikesminister 

Carl Bildt i Oslo. Där tog jag upp de här frågorna och pekade på hur stor del 

av åländska ungdomar som utbildar sig i Sverige och hur svårt de har att hitta 

en plats på den åländska arbetsmarknaden p.g.a. at vi inte kan finska. Carl 

Bildts svar var att det här måste ju ni informerar om. Det är sant. Det är vik-

tigt att någon driver på. 

Men också Finlands utfästelser inför nationernas förbund var språkkom-

mittén beredd att lyfta upp. Det var tre väldigt tunga saker. Så här på rak arm 

kommer jag tyvärr inte ihåg den tredje. Men de här två, att man vänder sig 

direkt till Sverige och att man direkt får Finland att ta ansvar för de utfästel-

ser man har gett, tror jag är viktiga alternativ om man ska komma vidare. 

Men än en gång, en eloge för ltl Erland som tog upp de här viktiga frågorna. 

Talmannen 

Tack för det. Med viss möda kan man koppla det sistnämnda till Lissabonfördraget. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det var synd att ltl Anders Eriksson inte tappade bort 

några sidor till i sitt anförande. Det innehöll mycket tillmälen mot kolle-

gorna i lagtinget. Det tycker jag inte riktigt passar in i en situation där vi 

diskuterar ett mycket viktigt skede i Ålands framtids historia. 

När det gäller obegripligheterna att ett nej till Lissabonfördraget skul-

le förstärka och fördjupa vår position, så det kräver nog ett förtydligande 

hur det skulle gå till. I ett läge där vi istället hamnar ut för, i värsta fall, 

rena rama godtycket för hur man kommer att hantera Ålands status 

inom EU. 

Sedan vad gäller att demilitariseringen och neutraliseringen skulle 

förbättras av ett nej till fördraget, det är ju något som ändå kommer att 

leva vidare oavsett hur vi hanterar Lissabonfördraget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Apropå tillmälen, det sades att det var synd att jag inte 

tappade bort flera sidor. Jag tappade faktiskt inte bort någon sida men 

det var ett citat som inte var helt korrekt inlagt, en del saknades. 
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Det här med att ltl Harry Jansson alltid pratar om att det kommer 

tillmälen när man har andra åsikter, det tolkar jag som ett kanske litet 

personligt bekymmer att förklara hur man helt plötsligt kan ändra från 

en åsikt till en annan.  

När det gäller demilitariseringen och neutraliseringen sade jag inte 

att man kommer att stärka den på något sätt genom ett nej. Jag pekade 

på att när man från lagutskottet, där ltl Jansson är med som medlem, 

säger att Åland inte påverkas av Lissabonfördraget i desto större ut-

sträckning så angav jag två exempel som gör mig tveksam, varav demili-

tariseringen och neutraliseringen är ett exempel. Det är nog bra om man 

kan lyssna istället för att bli alltför fundersam. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Som ledamoten själv konstaterade så oavsett hur vi 

gör så kommer den här förändringen att ske på EU-nivån. Risken med 

att ställa oss utanför i det här läget, när vi inte har en förhandlingsposi-

tion, är att försvars-, kollektiv- och säkerhetsfrågorna lever sitt liv. Vi vill 

vara en aktör. Vi vill inte vara avbytare på bänken, även i den frågan. 

Man får heller inte ihop det, ltl Anders Eriksson, som ironiserade om 

centern och tankarna om att involvera Sverige i fråga om en parla-

mentsplats. Men samtidigt vill ltl Anders Eriksson ha en kris på interna-

tionell nivå. Om vi i denna sal inte ens vågar diskutera Sveriges roll som 

garantstat för Ålandslösningen, hur ska vi då kunna påräkna något stöd 

i en process där vi självmant av egen hand har ställt oss i offside inom 

hela EU-processen? Man kan dela många av de åsikter ltl Eriksson torg-

för här idag, men helheten är mycket svår att få ihop.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det tycker inte jag förstås, men jag är ju part i målet. Jag 

tycker det är andra helheter som är svårare att få ihop. När ltl Jansson 

säger att man inte vågar, så noterade jag att i det anförande som jag 

hänvisade till tidigare, som ltl Harry Jansson höll om Lissabonfördraget 

började han med att säga; ”vad är en del i denna sal rädda för? Tvivlar ni 

så på ett själva?” Nog kan jag konstatera att det finns en ganska stor 

åsiktsförändring här av någon anledning. 

Det jag också försökte säga var att i näringslivet, man kan tycka att 

den kopplingen kanske är felaktig, har man ibland inte alla konsekven-

ser klara för sig. Men man måste ändå våga, man måste ändå våga för 

att vinna något. Att alltid följa efter det som serveras ifrån finskt håll så 

jag är väldigt förvånad att ltl Harry Jansson, av alla, också tar det betet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag lyssnade noga på ltl Anders Erikssons anförande. 

Jag respekterar hans åsikter. 

När han sade att lagtinget är lekstuga, det reagerade jag faktiskt 

mycket på. Jag tycker det är nedlåtande att säga så. Vi har haft en myck-

et seriös behandling av det här under ett och ett halvt års tid. Det är en 

seriös debatt här i lagtinget nu. Nu ska vi ta ställning till om vi ska säga 
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ja eller nej till Lissabonfördraget, det är det som det handlar om. Ltl 

Eriksson sade att det gäller att göra politiska överväganden om vad som 

är bra för Åland. Han sade också att ibland måste man gå på känsla. Så 

är det ju, varken ltl Anders Eriksson eller jag vet vad som kommer att 

hända om man säger nej eller ja. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är helt korrekt och sakligt konstaterande från ltl Eliasson. Jag note-

rade att han lyssnade noggrant och försökte följa med vad jag sade. 

Ibland har man inte svar på alla frågor men frågan är om det alltid är 

bäst att följa med det finska spåret eller är det bäst att försöka tänka 

själv och se vad vi har för alternativ. 

Det här med lekstuga, jag kanske kan be om ursäkt för det. Det var ett 

direkt citat och jag tror att ltl Eliasson var med mig i talmanskonferen-

sen när jag sade det. Det jag menade var att republikens president visa-

de på ett ovanligt tydligt sätt, i september i fjol, att man faktiskt inte re-

spekterar Ålands självstyrelse. Den här typen av internationella föredrag 

går till Finlands riksdag och till Ålands lagting för bifall i vårt fall, vi kan 

inte påverka det dess mera. Men man inväntade inte ens svaret från 

Ålands sida utan man skickade bara ner ratificeringen och sade att här 

är allt klart. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson säger att man måste våga, man 

måste tänka själv. Tror ltl Anders Eriksson att vi inte försöker tänka 

själva? Klart vi försöker tänka själva, precis lika som ltl Anders Eriksson. 

Nu handlar det om att vi kanske har lite olika uppfattningar om den här 

känslan. Alltså, man måste gå på känsla bland. När man inte vet svaret 

så måste man försöka utreda olika konsekvenser av de alternativ som 

finns. Vår känsla är nu, att vi har gjort allt som vi kunde fram till detta 

datum. Nu vill vi vara med som aktiva aktörer i det här arbetet. Vad 

händer om vi lämnade oss utanför? Oftast brukar det vara bättre om 

man kan vara med och påverka. Vad händer t.ex. med näringslivet om vi 

skulle följa ltl Anders Erikssons råd? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller den sista frågan så händer det inte speciellt mycket. De 

gamla traktaterna ligger kvar då i så fall.  Den dag det höjs någon talan i 

EU-domstolen, vad händer då? 

Det är klart att det inte är någon tävling i så här viktiga frågor vem 

som vågar mest, vem som vågar vara ålänning eller någonting sådant. 

Jag tror på ltl Eliassons ärliga uppsyn när han säger att vi gör alla det vi 

tror att är bäst för Åland, men vi gör olika bedömningar. Det tycker jag 

är sakligt. Det som har väglett mig och som jag också vet att har intres-

serat många i centern är varför Färöarna har kommit så mycket längre 

än oss, på mycket kortare tid när det gäller utveckling av deras självsty-

relse? Ja, det är främst det att de inte har kompromissat så till den milda 

grad som vi alltid gör ifrån åländsk sida. Man har hållit fast vid sin linje. 

Man har återkommit om och om igen. Det arbetssättet önskar jag att 

man skulle driva också ifrån åländsk sida. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det var någon som citerade tidigare talman och ett tidigare lantråd 

om att politik är som ett maratonlopp, det tar aldrig slut. Så vill jag påstå att 

det är med EU-processen. Vi kom med i det här maratonloppet 1995. Vi fort-

sätter att springa och vi fortsätter att jobba med det. Vi är ju inte färdiga med 

det här. Om lagtinget nu väljer att säga ja till Lissabon så är ju inte processen 

klar. Det är helt klart att processen går vidare. Maratonloppet fortsätter. Det 

har varit bra många vändor sedan vi kom med i det här loppet 1995. 

Själv har jag varit väldigt aktivt med i det här maratonloppet sedan ungefär 

2001. Egentligen är det där som vi ska ta avstamp för det slutresultat som nu 

lagtinget har behandlat Lissabonfördraget. Det var 2001 och i början på 

2002, när man tillsätter framtidskonventet, som avstampen gjordes för det 

som till slut sedan blev formulerat till Lissabonfördraget.  

Jag hade då förmånen att vara talman. Nuvarande talman var då lantråd, 

redan då gjorde vi väldigt mycket fotarbete för att i ett tidigt skede vara med 

och försöka påverka utformningen av det kommande konstitutionella före-

draget som man då jobbade med.  

Jag ber om ursäkt att jag tar lite historia, men jag tror att det är väldigt vik-

tigt att också titta lite bakåt för att kunna ta avstamp framåt. Då hade vi utta-

lade klara positioner ifrån landskapets sida att i första skede skulle vi jobba 

för att de lagstiftande regionerna skulle erkännas på EU-nivå. Autonomierna 

skulle erkännas. Vi gjorde också gemensam sak med de andra lagstiftande re-

gionerna i Europa, på talmans nivå och på lantråds nivå. Vi hade mycket olika 

sammanträden med dem och förde fram gemensamma positioner via t.ex. 

CALRE-samarbetet, som är samarbete på parlaments nivå och via REGLEG 

som är samarbetet på ministernivå. Frågorna som fördes fram var inflytande-

frågor och också för de gemensamma positionerna. Det var inflytandefrågor-

na, talerätt i domstolen, utökad befogenhet att ha direkt kontakt till minister-

rådet, kommissionen och det var parlamentsplatser. Det var det som vi talade 

för. Vi ville lösa ifrån Ålands sida på den nivån, alltså att EU skulle erkänna 

autonomierna.  

Vårt andra spår var, om inte det spåret skulle gå, att då skulle Finland be-

höva jobba för Ålands roll eftersom Åland har en väldigt unik konstitution. 

Det som också var väldigt viktigt att framhålla redan där var att Ålandspro-

tokollet skulle bevaras, Ålandsprotokollet inklusive preambeln. Vi förde fram 

regionernas roll väldigt starkt. 

Tyvärr, det gick inte. Det gick inte hela vägen fram. Det gick inte att få ac-

ceptans för att EU skulle lära känna autonomierna. Därför måste vi välja det 

inomstatliga spåret, vilket vi gjorde när väl det konstitutionella fördraget var 

formulerat. Vi valde spåret att försöka ta tillbaka lite av det som Åland fak-

tiskt hade givit ifrån sig när vi blev EU-medlemmar. Då blev det en förskjut-

ning av självstyrelsens behörighet inte bara till Bryssel utan också till Hel-

singfors. Därför försökte vi med det inomstatliga spåret att ändå trygga infly-

tandefrågorna. 

Under arbetets gång har det ju hänt saker. Egentligen har det tagits många 

steg vidare, det kan man inte komma ifrån. Vi har kommit vidare i en själv-

styrelselagsändring 2004 när det gäller ministerrådssamverkan. Man kan 
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också säga att där var det vissa baksteg eftersom bötesparagrafen kom där 

också. Men det gav ändå Åland ett utökat inflytande. 

Vi hade flera förhandlingar med regeringen om att man måste titta på kon-

stitutionella fördragets förhållande till självstyrelsen. Man försökte med änd-

ringar av självstyrelselagen. Det blev kanske inte platt fall, men vi var inte 

nöjda med det som kom ut ur den arbetsgruppen. Vi hade en talerättsarbets-

grupp som tittade på praxis, hur man skulle öka Ålands inflytande i EG-

domstolen på en praktisk nivå inte på lag nivå. 

Det skrevs en motion till riksdagen, det arbetet sattes också i gång 2002-

2003. Jag vet att det var Ålands framtid som först började tala om att man 

skulle gå med en lagmotion till riksdagen. Jag var talman, självstyrelsepoli-

tiska nämnden fångade upp det här och jag bjöd in i gruppledarna för en dis-

kussion. Efter det fortgick det arbetet. Det blir en lagmotion som igen flyttade 

fram de åländska positionerna en liten bit. 

Av konstitutionella förslaget blev det ingenting. Det föll ju, man gick vidare 

och omformulerade det och Lissabonfördraget tillkom. Det som har varit vik-

tigt för Åland hela tiden är att framhålla Ålandsprotokollet och preambelns 

status, att den har fortsatt samma status. Det har vi också lyckats med. Under 

ett skede av diskussionerna och förhandlingarna såg det lite mörkt ut, men 

det lyckades vi också rätta till under förhandlingarnas gång.  

När den här landskapsregeringen och landskapsregeringspartierna började 

jobba med Lissabonfördraget vårvintern 2008 var det alltså där vi stod. Det 

fanns ingen öppning av självstyrelselagen. Vi hade ett praxisdokument för ta-

lerätten. Vi förhandlade med Ålands ansvariga minister. Vi hade möte med 

statsministern, vi träffade också utrikesministern. Det fanns inte först någon 

öppning för en ändring av självstyrelselagen. Islossningen kom i juni 2008, 

då gick det också att övertyga utrikesministeriet, som hade varit något av en 

motståndare till det. I och med att det gick att öppna självstyrelselagen fick vi 

också in man skulle göra ändring av självstyrelselagen både när det gäller 

subsidiaritetskontrollen och talerätten.  

Det var också viktigt att få ett sammanhållet dokument för inflytandefrå-

gorna och att den samlade regeringen också skulle bekräfta Ålands berättiga-

de krav på ett ökat inflytande. Det manglades under sommaren 2008 och fö-

relåg hösten 2008. 

Ni känner alla till den här historien, men jag vill ändå upprepa den igen för 

det har varit en hel del diskussion om var den här processen egentligen bör-

jade. 

Nu pågår processen vidare. Någon sade att vi nu är det vid vägens ände, 

någon annan sade att dörren är stängd. Så är det ju förstås inte. Nu jobbar 

landskapsregeringen vidare utifrån den status där vi står, när och om lagting-

et antar Lissabonfördraget. Det som vi hade förhandlat fram var ju ett för-

handlingspaket, som innebar läget just nu. Men från just nu går vi alltså vida-

re framåt. Då har vi i principdokumentet som en bas plattform för det jobbet. 

I principdokumentet kan man läsa in alla de här inflytandefrågorna inklusive 

parlamentsplatsen. 

Vi har också ifrån lagutskottet ett förträffligt betänkande som en bas för att 

jobba vidare med. Processen stannar inte här. 

När det gäller ministerrådet så kommer vi från landskapsregeringen att 

följa upp att vi verkligen konkret också är med på alla olika nivåer. Det här är 

mycket en resursfråga, det har jag sagt många gånger förut.  För att vi ska 
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klara av att vara med i alla olika skeden så krävs det mycket resurser. Land-

skapsregeringen jobbar på ett sådant sätt att vi prioriterar och väljer ut de 

viktiga frågorna. I principdokumentet framkommer ministerrådsarbetet. Just 

nu har man från justitieministeriet skickat ut en påminnelse till alla ministe-

riet om landskapets roll i ministerrådsarbetet. Man har också skickat en för-

frågan till landskapsregeringen om vilka områden vi kommer att medverka i 

under första delen av nästa år, under Spaniens ordförandeland. Vi har fått en 

lista på alla ministerrådsmöten så att vi kan peka ut vad vi särskilt kommer 

att bevaka. 

Vi har också beredskap att gå in och titta på om det är lagstiftning som be-

hövs för att trygga landskapets möjligheter att påverka ministerrådet, då ska 

vi också gå in i det. Min personliga tro är att det inte i första hand är lagstift-

ningsproblem utan det är frågan om resurser och att klara av hela den här 

processen. 

Parlamentsplatsen, där har vi ett stort missnöje som landskapsregeringen 

delar med lagtinget. Det har vi hela tiden uttryckt till förhandlingsparten i 

Helsingfors. Vi kommer att jobba vidare med det.  

Det stämmer inte att jag skulle ha sagt att vi endast ska jobba på det natio-

nella spåret, vilket jag tror att ltl Sundbacks påstod. Jag har sagt att man 

måste jobba på det nationella spåret, eftersom jag tror att det ändå är mest 

framkomligt. Att landet Finland blir uppdelat i valdistrikt, där Åland utgör ett 

eget valdistrikt. Men, jag ser också möjligheterna i de kommande förhand-

lingarna om en parlamentsplats. Där kommer vi att bevaka hårt att man föl-

jer upp det från Finland sida. 

Subsidiaritetskontrollen, det stämmer inte heller att det inte blev någon-

ting annat än en ändring i arbetsordningen i riksdagen. Här har vi också en 

självstyrelselagsändring på gång men den har legat vilande därför att den 

kommer att gå vidare när och om lagtinget säger ja till Lissabon. För den är 

beroende av att vi är med i det här arbetet. 

Demilitariseringen och neutraliseringen, jag delar åsikten med dem som 

lyfter upp det här som en väldigt viktig och väsentlig arbetspunkt att jobba 

vidare med. Under processens gång har demilitariseringen och neutralise-

ringen lyfts upp i olika sammanhang. Under de här åren jag har varit lantråd 

så har jag haft upp frågan med statsministern, Ålandsministern, utrikesmi-

nister och med utrikesministeriet i utrikesutskottet bara för att nämna några. 

Det är ju en fråga som vi verkligen följer upp.  

Det som också kommer att ske, vid coreper mötet den 3 december förutsatt 

att lagtinget har sagt ja, är att Finlands EU-ambassadör Store kommer att 

meddela om landskapet och landskapets förhållande till Lissabon och också 

upplysa, via en deklaration, de andra medlemsländerna om Ålands särskilda 

status. 

Talerätten, där finns lagändringen och vi följer upp att det också kommer 

att efterlevas. 

Talman! Jag hade flera punkter här, men jag tror att jag stannar här. Det 

drar så väldigt ut på tiden. Jag står till förfogande för frågor, varsågod. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag konstaterar att lantrådet var bekymrad över parla-

mentsplatsen. I principdokumentet kan man ju läsa att finska staten ska 

jobba på EU-nivå att få det här löst. Min undran är varför man inte var 
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mer tydlig i principdokumentet, att man faktiskt skulle ta tag i saken och 

jobba att man har fått det. Vi tolkar det ju förstås som att det är klart 

men jag är inte lika säker att ambassadören tolkar det lika positivt som 

vi att det ska jobbas med det. Vad jag läste i Ålandstidningen så var han 

ju inte så där rysligt informerad. Jag undrar om ni diskuterade den här 

frågan i principdokumentet att man skulle ha fått det lite tydligare? Det 

har jag inte kunnat få svar på under beredningen av det här ärendet. 

Lantrådet Viveca Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringens linje var ju den som hade uppskisserats 

av ett lagting flera år tillbaka. Att vi jobbar på nationell nivå för att söka 

lösning på inflytandefrågorna. Därför har vi också hävdat att man borde 

lyfta upp det på nationell nivå så att Åland skulle utgöra ett eget valdi-

strikt. Det har varit argumentationen från landskapsregeringens sida. 

Men då fanns de förhandlingar också från tidigare med, som den förra 

regeringen gjorde när det var regeringskonferens. Man erkände ändå 

från regeringens sida, genom att sätta in det här i ett principdokument, 

att man inte går hela vägen ut, men man sätter in det i principdokumen-

tet att Åland har ett berättigat krav till den här delen. Jag tycker att vi 

därmed har mycket starkare argumentation i det faktum att ett samlat 

statsråd har undertecknat dokumentet. Jag ser det som att vi har tagit 

steg vidare. Vi har kämpat för den här saken sedan 1995. Vi har tagit yt-

terligare ett steg vidare. Vi ska fortsätta precis som maratonlöparna att 

vara envisa, stå på oss och inte ge oss på den här punkten. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag håller med om att vi måste vara uthålliga. Men i Lissa-

bonfördragets artikel 14 kommer det fram att fördelningen av platserna 

inom EU har Finland egentligen själv. Ett snyggt sätt för Finland, tycker 

jag, skulle vara att deklarera att man inte är godkänner en fördelning 

före Ålandsplatserna är löst. Det tycker jag skulle ha varit perfekt för vår 

del.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu ska vi jobba vidare i den riktning också som lagutskottet har 

skrivit i sin kläm. Precis på det sättet att i kommande omförhandlingar, 

om det kommer nya medlemsländer med eller kommande regeringskon-

ferenser, ska vi bevaka att Finlands regering också bevakar Ålands rät-

tigheter till den här delen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill först tacka lantrådet för de här preciseringarna. 

Både när det gäller den historiska beskrivningen, men alldeles särskilt 

när det gäller landskapsregeringens ambitioner att jobba framåt med de 

frågor som nu lagtinget väldigt tydligt, i de här klämmarna, önskar att 

landskapsregeringen ska jobba vidare med. 

En sak som jag febrilt, om man får uttrycka sig så, satt och väntade på 

att lantrådet skulle kommentera var det nya utspelet ifrån regerings-

kumpanen, centern. Att man nu skulle ställa Sverige inför den situatio-
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nen att man skulle försöka få Sverige som garant för en åländsk Europa-

parlamentsplats på något sätt. Hur har det här diskuterats i landskaps-

regeringen? Hur avser lantrådet att fortsätta med det här initiativet från 

regeringspartiet? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! För det första är det viktigt att komma ihåg att det här princip-

dokumentet tar avstamp också i framtiden. Därför har vi varit väldigt 

angelägna om att få in alla de här frågorna med i principdokument. Där 

finns språkets ställning, där finns internationella fördrag, och där finns 

ett nytt system med förhandlingar mellan statsminister och landskaps-

regering om man inte är eniga på olika punkter. Så det finns många nya 

delar. De här delarna måste vi ju förstås se till att verkställs. Det här 

jobbet har ju hela tiden varit framåtsyftande. Bara vi är klara med vilken 

väg Åland väljer så kommer landskapsregeringen sedan att jobba vidare 

i den riktningen. 

Jag vet inte om det finns anledning att desto mera diskutera enskilda 

gruppers olika inspel i debatten. Jag tror att alla har anledning att fun-

dera på vilka vägar som är framkomliga för att få så många länder som 

möjligt med i att Finland ska ha en extra plats, om det ska gå den euro-

peiska vägen. Där ska det vara enhällighet och vi behöver ha Sverige 

med. Vi måste också ha de andra länderna med för att Finland faktiskt 

ska kunna få hem en plats till Finland och Åland. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag är rätt övertygad om att det massmediala fotmärket ef-

ter den här diskussionen kommer att vara det här regeringspartiets, cen-

terns, utspel. Nog är det ju väsentligt, att vi får en sådan tung fråga där 

man avser att aktivera Sverige som garantstat för den åländska lösning-

en i Genève 1921, att man från landskapsregeringens sida i densamma 

debatt kan kommenterar den synpunkten och ge sin spontana reaktion. 

Jag förstod på lantrådets svar att det inte överhuvudtaget har diskute-

rats med regeringsparten liberalerna eller med lantrådet själv, som i 

landskapsregeringen ansvarar för utrikespolitiken. Nog vore det väsent-

ligt med lantrådets reaktion här i plenisalen i den här frågan. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Roger Jansson har rätt i det att det här inte har diskuterats. 

Han kunde ju själv också påpeka att det inte heller har diskuterats vare 

sig i nämnden eller i lagutskottet. På det sättet är det ny fråga. Jag vill 

igen understryka att det är viktigt och jag tror också att vi i andra sam-

manhang har talat för att vi ska ha mera kontakter till olika länder. Nu 

var det ju specifikt Sverige som lyftes upp. Ska vi få en acceptans behö-

ver vi kanske också vara mera aktiva utåt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Debatten fortsätter. Ärendets första behandling pågår. Den 

följs av en andra behandling. Senare meddelas om vi möjligen tar en paus. 

Ltl Fredrik Karlström 

Tack, herr talman! Jag vill börja mitt anförande att på samma sätt som lant-

rådet titta tillbaka på historien. Jag kommer sedan att gå över till hur jag ser 
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på Lissabonfördraget i korthet. Jag kommer också att titta på demokratipro-

jektet EU och vad Lissabonfördraget betyder för Ålands självstyrelse. Samt 

varför vi kommit till den punkt som vi står vid idag. Det här gör jag för att jag 

åtminstone och mina framtida åländska medborgare ska veta vad Fredrik 

Karlström stod för i Lissabonfördraget. 

Hela denna cirkus började som, lantrådet berättade, i en process 2001 för 

att skapa en grundlag för EU, där ett framtidskonvent tillsattes av regerings- 

och statscheferna för att utarbeta ett förslag. 

I juli 2003 hade konventet avslutat sitt arbete och lämnade ett utkast till 

EU-grundlag till medlemsstaternas stats- och regeringschefer. I juni 2004 

hade EU-ländernas regeringar kommit överens om EU-grundlagens utform-

ning och de tänkte sätta igång att skapa en i EU-stat.  

Allting var nu upplagt för att ytterligare ett stort steg skulle tas i bygget av 

Europas Förenta Stater. Politikerna skulle dock snart bli varse om att folken 

ville annorlunda. Befolkningarna i Frankrike respektive Nederländerna sade 

klart och tydligt nej till EU-grundlagen i en folkomröstning i maj respektive 

juni 2005. 

Efter en lång tankepaus återupptogs diskussionerna om EU-grundlagen 

under våren 2007 på initiativ av det tyska ordförandeskapet. I juni samma år 

var stats- och regeringscheferna överens om en kompromisstext.  

Efter avslutande förhandlingar enades man slutgiltigt om innehållet i det 

nya fördraget, som numera benämns Lissabonfördraget. I december 2007 

skrev stats- och regeringscheferna under det nya fördraget.  

Vad är då innehållet i Lissabonfördraget? I allt väsentligt detsamma som i 

den grundlag som folken i Frankrike och Nederländerna röstade nej till. Det 

nya fördraget består av mer än 3 000 sidor juridiskt finlir och har redan nu 

gett upphov till vitt skilda tolkningar och slutsatser. Sist och slutligen är det 

juristerna i EG-domstolen som avgör exakt hur texten ska tolkas och som 

fastslår de precisa konsekvenserna.  

Kosmetiska förändringar har gjorts vad gäller ordval, symbolik och liknan-

de. Utrikesministern får en längre och mer intetsägande titel en ”hög repre-

sentant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken". Men den kan-

ske största förändringen är att de provokativa referenserna till EU:s national-

sång och flagga har raderats. Förslagets substans är dock oförändrat. Enligt 

den brittiska tankesmedjan "Open Europe" är Lissabonfördraget till 96 pro-

cent identisk med den text som föll i folkomröstningar i Frankrike och Neder-

länderna.  

Av den ursprungliga grundlagen framgick klart och tydligt att 

EU-bestämmelserna skulle ha företräde framför nationell rätt. Denna artikel 

har inte tagits bort. Den står i stället i en fotnot nu i Lissabonfördraget, vilket 

är svårare att hitta. Om en finsk eller Åländsk lag, inklusive vår grundlag 

självstyrelselagen, strider mot en EU-lag kommer således EU-lagen i framti-

den att gälla. 

Vad betyder då Lissabonfördraget i korthet? Ja, medlemsstaterna förlorar 

vetorätten inom 68 områden, bland annat i frågor som rör polissamarbetet. 

Ett enskilt land kan därmed bli överkört i känsliga politiska lokala frågor.  

EU-institutionerna får nya befogenheter inom 105 nya områden, detta 

gäller allt från små till stora saker såsom turism till rymdfart.  

En EU-president och utrikesminister med egen diplomatkår införs, vilka 

tillsätts under mycket odemokratiska former, exempelvis har Baronessan 
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från Storbritannien aldrig ställt upp i ett val på hemmaplan och på så sätt fått 

folkets förtroende utan det finns andra motiv som gjort att hon varit kommis-

sionär i två år och nu och efter det blir vår nya utrikesminister.  

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken förstärks och EU ska 

bedriva en enhetlig utrikespolitik. Ett gemensamt försvar skall formas. 

I Lissabonfördraget i korthet blir det också så att EU blir en juridisk person 

som ingår avtal som binder medlemsstaterna.  

EU blir den främste förhandlingsparten vid internationella förhandlingar, 

inte för vår del Finlands regering, alltså EU talar med en röst samtidigt som 

27 nationers röster tystnar. 

Polisiära frågor blir överstatliga och beslutas av EU-parlamentet.  

Både kommissionen och parlamentet får färre poster. Därav också ha det 

ganska långsökta tänkande om att i kommande utvidgningar ska Åland få en 

av de få tillkomna platserna, vilket inte att ske. 

EU får en klausul så att alla medlemsländer ska ställa upp för varandra om 

de hamnar under terrorattack eller naturkatastrof. Vad har det för inverkan 

på vår neutralitet och demilitarisering? 

Det finns givetvis fördelar med EU och Lissabonfördraget. En fördel är att 

marknadsekonomin grundlagsfästs och staters möjlighet till utträde möjlig-

görs. Om möjligheten finns för små regioner eller autonoma områden som 

önskar att gå ur vet ännu ingen hur det ska gå till eller om de ens är möjligt. 

Det som jag tycker är tragiskt är att i EU-domstolen behåller sin makt, infly-

tande flyttas från politiker till jurister. 

Demokratiprojektet i EU då? EU förespråkarna hävdar ofta att det är fri-

het, fred och demokrati som är grunden i EU. Tanken är vacker men är EU 

demokratiskt, särskilt för Åland?  

Jag är inte emot EU. Jag är emot att beslut som rör Ålands angelägenheter 

tas nere i Bryssel utan att vi kan vara med och påverka. 

Det är grundläggande i de flesta demokratier att en författning eller med 

andra ord, en konstitution eller en grundlag, fastslår principerna för hur ett 

land ska styras. Det är därför man också oftast har folkomröstningar gällande 

författningar som ändrar på de principerna. Vi obunden samling och Ålands 

framtid förespråkade att ålänningarna skulle få folkomrösta om detta fördrag 

eftersom så mycket makt flyttats ner till Bryssel och ännu mer med detta. 

Tyvärr kan vi konstatera att regeringspartierna inte ville ha en folkomröst-

ning för de insåg förmodligen, som så många andra länder, att en folkom-

röstning inte skulle vara till fördel för det politiska etablissemanget. 

Några länder har dock folkomröstat om förslaget till en EU-författning. 

Frankrike och Nederländerna röstade, som vi vet, om det förslaget till konsti-

tutionellt fördrag på sommaren 2005. Det föregick av föredömligt intensiva 

valkampanjer vilket resulterade i att valdeltagandet blev mycket högt och ut-

slagen mycket tydliga. Det blev rungande nej!  

Det i sig ledde till en smärre kris i Bryssel men efter några års tystnad så 

upptogs arbetet under tysk ledning och den ursprungliga fördragstexten gjor-

des om. Artiklar och paragrafer fick nya nummer och terminologin förändra-

des och referenser till sjutton andra fördrag gjorde hela förslaget garanterat 

oläsligt för en vanlig medborgare. Men innehållet förblev detsamma. Egentli-

gen var det bara formerna och själva namnet som ändrades. Nu blev namnet 

Lissabonfördraget. Den författning för att skapa ett Europas förenta stater 
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som de franska och holländska folken hade förkastat i demokratisk ordning 

sjösattes helt enkelt igen under en annan flagga. 

Det är ändå intressant att följa hur EU hanterade detta. EU talade helt en-

kelt med dubbla tungor, i Spanien hade befolkningen nämligen röstat ja till 

det första konstitutionella fördraget. Så där måste EU och Spaniens regering 

hävda att det nya Lissabonfördraget egentligen var samma fördrag och att 

spanska folket sålunda inte behövde folkomrösta igen.  

I Frankrike och Nederländerna däremot måste man hävda att detta var ett 

helt annat fördrag, än det som de hade förkastat, som inte krävde folkom-

röstning.  

Planen höll på att lyckas. Problemet var att Irland enligt sin författning 

måste folkomrösta om förändringar i sitt styrelseskick. Det ansågs inte råda 

något tvivel om att Lissabonfördraget innebar sådana förändringar. I Sverige 

och Finland fastslogs man däremot att fördraget inte ändrade landets styrel-

seskick, vilket nog får sägas vara att dribbla lite med sanningen.  

Så blev det då nej i folkomröstningen i Irland ifjol. Vid det här laget är det 

inte några större problem för Brysseletablissemanget, de hade lärt sig en hel 

del sedan nederlaget med Nederländerna och Frankrike. De lät genomföra en 

politisk undersökning som påstods visa att de irländska väljarna hade miss-

förstått förslaget och att folkomröstningen därför måste göras om. Detta 

skedde i oktober i år och efter en massiv kampanj finansierad av samma 

Brysseletablissemang samt att man tillmötesgick irländarnas krav på kom-

pensation, så sade irländarna ja. Irländarna krävde att de skulle få försäk-

ringar om att landets restriktiva syn på aborter och hemmafruns starka ställ-

ning i konstitutionen får vara kvar samt några andra mindre eftergifter. Ir-

ländarna ville helt enkelt bara ha sina små katolska egenheter kvar. De ställde 

krav och de blev kompenserade. 

Det finns dock fortsättningsvis ett orosmoln kvar för Brysseletablisse-

manget. Nu är det bråttom. Orsaken till varför det nu har blivit så bråttom, 

med att få fördraget ratificerat och ikraft, är för att det konservativa partiet 

under David Camerons ledning i Storbritannien har lovat att om de vinner 

regeringsmakten i nästa val och Lissabonfördraget då ännu inte har trätt i 

kraft, kommer de att låta frågan gå till folkomröstning. Och i en sådan folk-

omröstning vet alla att britterna skulle komma att säga nej, så fördraget mås-

te i kraft före det. Hur demokratiskt är det? 

Om jag sedan går över till Lissabonfördraget och Ålands självstyrelse. Det 

finns mycket att säga.  

Jag anser att de fyra krav vi hade på att säga ja till Lissabonfördraget inte 

var förhandlingsbart. Speciellt inte platsen i EU-parlamentet. Vi i lagtinget 

var tidigare alla eniga i att dessa fyra inflytelsefrågor måste lösas innan vi sä-

ger ja. Jag anser fortfarande det. Vi begär inte för mycket. Vi kräver inte mer 

än vad som är vår rätt. Inget annat land i EU skulle acceptera detta demokra-

tiunderskott, ge ifrån sig självbestämmande utan att kunna vara med och på-

verka och besluta. 

Det mest fundamentala i en demokrati är att man ska kunna vara med och 

påverka beslut som rör en. Man ska få försvara sig själv när den som har 

makten ansett att man brutit mot någon lag eller förordning. I en demokrati 

räknas en människa och en röst, allmän och lika rösträtt. Så är inte fallet i 

EU, i dagens EU har vissa medborgare dubbla rösträtter, vissa lagstiftande 
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parlament fråntagits rätten att lagstifta i frågor som berör dem och fråntagits 

rätten att delta i samarbetet på lika villkor. 

Efter Lissabonfördraget så håller fortsättningsvis icke folkvalda eller icke 

direktvalda organ den mesta makten. Även om Europaparlamentets roll 

stärks så spelar det ingen större roll för oss ålänningar eftersom vi fortsätt-

ningsvis inte ersätts det behörighetsläckage som kom efter att vi gick med i 

EU 1995.  

Sedan det faktum att EU-valdeltagandet är så lågt i alla länder visar att 

parlamentets legitimitet är svag och att det saknar en demokratisk förank-

ring. 

Vi har haft full oinskränkt behörighet i alla de områden som självstyrelse-

lagen stipulerat. Den självstyrelselag som gjort att Åland är unikt och som är 

grunden till att vi har och grunden till att vi haft ett sådant dynamiskt och 

välmående samhälle.  

Efter EU inträdet har vi dock inte längre haft makten över oss själva utan 

beslut som rör oss och vår vardag avgörs utan att vi kan vara med och påver-

ka nere i Bryssel. Med Lissabonfördraget utökas den makt i Bryssel.  

Min farfars far Theodor Karlström var en av ledamöterna i det första 

landstinget. Jag är helt övertygad om att om han skulle leva idag skulle han se 

på dagens ledamöter i lagtinget med tårar i ögonen. Varför stred han till-

sammans med Julius Sundblom så för Ålands rätt att få bestämma över sig 

själv, när deras efterföljare gång efter gång frivilligt ger upp den rätten. Han 

ställer sig säkert frågan, varför tror dagens politiker att beslutsfattarna i Brys-

sel vet bättre än ålänningarna själva i frågor som rör Åland? Varför tar de ald-

rig strid för sin sak, varför ger de sig alltid? 

Vi har haft ett förhandlingsläge med trumf på hand det senaste året. Jag 

tycker det är beklagligt att majoriteten återigen viker sig för makteliten i Hel-

singfors. Vi har hävdat vår rätt ända sedan vi anslöt oss till EU 1995 att vi 

måste få inflytande säkrat eftersom vi givit bort lagstiftningsmakt. Vi har 

återkommit till samma krav, gång efter gång.  

Vi krävde inflytande i och med att vi godkände Amsterdam- och Niceför-

draget, men aldrig har Finland gjort något åt saken. Vi har krävt men när det 

sen kommit till kritan så har vi vikt oss för regeringen i Helsingfors och sagt 

att vi fortsätter jobba för ökat inflytande och att vi inte ger upp kampen om 

vår rätt till en plats. Finnarna vet att vi hotar i början men de vet också att vi 

alltid faller till föga.  

Jag trodde faktiskt i min enfald att denna gång skulle vara annorlunda. 

När lagtinget var tillsammans i Bryssel och framförde vår gemensamma åsikt 

med talmannen i spetsen trodde jag att nu, den här gången viker vi oss inte. 

Nu kan inte finnarna längre nonchalera oss. Nu visar vi att vi står enade bak-

om talmannen och att vi inte kommer ge oss förrän vi får vad vi rättmätigen 

ska ha. Men icke, lagtinget slår på stora trumman men när det kommer till 

kritan så vill vi behaga och inte vara ”bängliga”.  

Första gången jag vart övertalad av majoriteten att röstade emot min egen 

övertygelse var 1999 när finska regeringen ville att vi skulle ta bort ordet ”för-

klaring” i självstyrelselagen.  

Jag var ny i lagtinget och visst ärligt talat inte så mycket, men jag förstod 

att om Finland vill ha bort något i vår självstyrelselag så finns det en anled-

ning till det, inte vill de det för vår skull. Så bara därför ville jag säga nej. 
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Efter att dåvarande lantråd Nordlund kallat in mig på sitt arbetsrum och 

igångsatte sin övertalningskampanj för att få mig att rösta för ändringen med 

argument som; ”går vi bara med på det här nu så ska vi få så mycket i den 

kommande självstyrelselagsändringen”. Lantrådet Nordlund sade att land-

skapsstyrelsen, som den hette då, var i en så viktig förhandlingsfas just nu att 

om de bara fick stryka ordet ”förklaring” så skulle det betyda så mycket för 

Åland. Vi skulle vinna på att inte föra en konfrontationspolitik utan ge efter i 

den här frågan. Då skulle så många dörrar öppnas och Ålands självstyrelse 

kunna utvecklas ännu mer. Har vi hört det förut? Vad fick vi? Absolut ingen-

ting, men Finland lovade mycket.  

Återigen gav lagtinget, inklusive mig själv, efter. Det har jag ångrat många 

gånger efter det ska jag säga.  

Likadant var det med EU-böterna. Övertalningskampanjen kom igång, 

återigen gick jag emot min egen övertygelse och trodde att det skulle leda till 

något gott. Ledde det till något? Tyvärr inte.  

Tyvärr måste jag säga att Finland vet att vi alltid är sturska till en början 

men sedan när de finska ministrarna börjar ringa och bearbeta våra minist-

rar, klappa dem på ryggen och lova utredningar och arbetsgrupper så vet de 

att ålänningarna alltid ger sig.  

Jag kan inte heller låta bli att säga att denna gång tror jag att dödsstöten i 

förhandlingen för den åländska parlamentsplatsen kom när talmannen i vå-

ras gick ut, mitt under den kanske hetaste förhandlingsperioden, och sade att 

lagtinget nog kommer att rösta ja till Lissabon. Just där gav han bort vårt 

enda trumf. Just där gav han den finska regeringen det halmstrå de fiskade 

efter, de visste med det här att ålänningarna kommer att ge sig ännu en gång. 

Tror ni ärligt talat att Finland kommer lyfta ett finger för att ge Åland en 

plats i Bryssel? För det första, även om de lyfter ett finger, så kommer vi ald-

rig att erhålla en plats därifrån. Skulle Bryssel ge oss en plats så måste de ge 

alla andra autonoma områden i Europa en eller flera platser också. Vilket i sig 

strider mot målsättning med Lissabonfördraget, vilket är att platserna i Brys-

sel ska minskas inte ökas. 

Finland vet att Bryssel aldrig kommer att ge oss en plats och försöker nu 

med en fint lura ålänningarna och styra över ansvaret till Bryssel. Om Åland 

någonsin ska få ett säte i europaparlamentet skall vi ha en plats av Finland. 

Problemet med det är att det i sin tur är att det kommer finska politiker att ha 

väldigt svårt att försvara för sina väljare.  

Se bara på den hätska debatten senaste veckan i den finska tidningen Hel-

singin Sanomat. Varför skulle finska politiker jobba för Åland i Bryssel? De-

ras väljare anser att ålänningarna redan har det för bra och är ett av de mest 

privilegierade folken i världen och att vi är bortskämda som små barn. Det 

enda som kan göra att vi får vår rättmätiga plats är att vi tvingar fram den.  

Jag, och det flesta med mig, anser att Finland begår ett fördragsbrott om 

inte Åland röstar ja, det vet Finland. President Halonen har skrivit på fördra-

get som säger att det gäller i hela hennes land, men förrän vi säger ja så gäller 

det inte på Åland.  

Eftersom vi fortfarande är en del av Finland har Finland ett ansvar över oss 

oavsett om vi röstar ja eller nej. Däremot får Finland problem i Europa med 

ett nej. Jag anser att dessa 15 års demokratiunderskott nu är dags att rätta 

till.  
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Finland som alltid vill vara bäst i EU skulle inte kunna leva med sig själv 

med en sådan plump i protokollet som ett fördragsbrott skulle innebära. För 

att hjälpa Finland bör vi säga ja, men inte förrän vi har en av Finlands platser. 

Ger vi oss nu kommer aldrig chansen igen.  

Jag kommer att rösta nej till detta principiella dråp på självstyrelsen som 

Lissabonfördraget är. Vi kan inte sälja vår självstyrelsesjäl flera gånger. An-

tingen ska vi som våra förfäder slåss för vår rätt eller så ska vi tiga. 

Ni som kommer röstar ja denna gång, kom aldrig och säg att vi ska kräva 

vår rätt till parlamentsplatsen igen. Det drar bara ett löjets skimmer över 

Åland. Att vi gång på gång kräver, men aldrig går hela vägen. Vi accepterar 

utredningar och principdokument och säger det är förhandlingsutgången.  

Röstar vi ja till Lissabonfördraget nu så borde vi kanske börja diskutera al-

ternativ till självstyrelsen. Hur mycket har vi egentligen att säga till om läng-

re? 

Enligt Ledamot Harry Jansson är det ett faktum att detta lagting med ett ja 

till Lissabonfördraget avträtt sig 80 procent av sina maktbefogenheter till det 

överstatliga beslutsfattandet. Det resterande 20 procent som vi fortsättnings-

vis har makt över är att besluta om är exempel som vuxna människors fritid-

sysselsättning såsom finansiering av bildningsförbunden och eller hur stora 

jaktområden ska vara för att jaga älg.  

Självstyrelsen håller på utvattnas till att bara bli en diskussionsklubb med 

30 ledamöter som inte längre har makten att göra det som de tror är bäst för 

Ålands folk. Har vi bara 20 procent av maktbefogenheterna kvar kan jag inte 

se varför vi behöver vara 30 personer i detta parlament. 

Denna federalistiska, odemokratiska union var inte det som ålänningarna 

röstade ja till 1995. Det är dags att sluta smeka Finlands regering medhårs, 

kräva vår rätt, delta fullt ut i det europeiska samarbetet eller se på andra al-

ternativ för Åland. Som vi håller på nu anser jag att är ohållbart. 

Jag sade i den första debatten om Lissabonfördraget att endast döda fiskar 

följer strömmen. Tyvärr kan jag konstatera att det gäller fortfarande. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Vårt arbetsredskap i lagtinget är talet, så långt är vi över-

ens. Vi har också lovat varandra behärskning. Vi har lovat varandra att 

iaktta ett värdigt uppträdande. Enligt lagtingsordningen har talmannen 

inte rätt att uttala sig till lagtinget. Därför brukar vi hålla oss till den 

ordningen där man inte angriper en person, en kollega, som inte kan 

försvara sig. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att jag vill få det till 

historieböckerna hur jag ser på hur den här processen har gått till. Jag 

såg ingen annan anledning än att berätta hur jag har uppfattat situatio-

nen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Det var ett engagerat anförande. Jag kan långt stå 

bakom de tankegångar som ltl Karlström har. Visst har vi ett demokrati-
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underskott. Visst har vi blivit lurade många gånger förr. Men, till skill-

nad från ltl Karlström, tror inte jag att ett nej till Lissabon kommer att 

leda Åland och Ålands självstyrelse framåt. Jag tror att vi har kommit till 

den gräns där vi måste inse att den här vägen inte är gångbar längre. Vi 

måste nu söka andra vägar. 

För övrigt understöder jag det som vtm Gunnar Jansson sade, att jag 

inte tycker det är schysst att attackera en kollega som inte själv har möj-

lighet att uttala sig. Men det är intressant att se vilket stort inflytande 

talman Roger Nordlund har och har haft på ltl Karlström. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Talman Roger Nordlund har haft ett väldigt stort inflytan-

de, inte alla gånger har det dock varit gott, enligt mig själv i efterhand. 

Med det vill jag också försöka förklara hur saker och ting har gått till. 

Det här med att säga nej, tyvärr hänger det lite ihop med det som 

hände i juni förra året, där min talman gick ut och sade att lagtinget 

kommer att säga ja. Jag ansåg att han då gick för tidigt ute eftersom vi 

inte hade behandlat föredraget klart. Det gav ett halmstrå till finnarna 

att inse att här är en förhandlingsposition öppen, som de uppenbarligen 

spelade rätt med och vi gjorde fel, tycker jag. Det är en viktig punkt som 

jag inte kan släppa, tyvärr. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Men det oaktat så måste vi försöka inse, det är min 

uppfattning i alla fall, att det här spåret är kallt. Det går inte att komma 

vidare den här vägen. Då måste vi söka andra vägar. Jag delar fullstän-

digt ltl Karlströms sympatier för självstyrelsen och självstyrelsens ut-

veckling. Den här vägen går det inte, men då söker vi andra vägar. Vi ger 

oss inte. Självklart, vi ger aldrig upp tanken och möjligheten att försöka 

få en parlamentsplats för Ålands lagting. Det är vi nämligen värda, så 

enkelt är det. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag var ju villig att ta striden en gång för alla nu och säga 

nej. Vi säger nej. Det har gått 15 år och vi har inte kommit så mycket 

längre än var vi var för 15 år sedan gällande parlamentsplatsen. Jag an-

ser att det är helt ohållbart i ett demokratiskt fungerande system där 

man har givit bort lagstiftningsmakt och inte blivit kompenserad och 

fortsättningsvis säga ja till allt som överstatligheten påför oss. Jag vill 

säga nej och med tanke på att vi har haft den argumentationen hela ti-

den och jag anser att det enda sättet som vi kunde komma vidare på, är 

det helt självklart för mig att jag inte kan säga ja till ett förslag som det-

ta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Själv tycker jag att det är trevligt att vi inom majori-

tetsblocket gemensamt får dela bördorna när det gäller minoritetens, el-

ler den förväntade minoritetens, besvikelse. Men det är klart, bästa kol-

legor, att det är viktigt att vi tänker på språkbruket, på vad vi säger och 
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hur vi säger det. Därför reagerade jag också på, under dagens lopp, att 

man gör debatten alltför personifierat. Vi ska alltid ha respekt för var-

andra, även om vi då ser på saker och ting helt olika. 

Har ltl Karlström i alla fall sympati för, att vi som ämnar säga ja till 

Lissabon, att vi hyser stor oro vad som händer ifall vi säger nej? Att vi 

får en situation där vi inte har någon ingång till EU-processen, där Fin-

land fritt kommer att förfoga över vår status. Tror ltl Karlström att vi 

kommer att väcka sympati i Stockholm för att åstadkomma någonting av 

värde i en sådan situation? 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Ltl Karlström tror att ett nej till Lissabon fortfarande är ett ja till Nice. 

Vi är en del av Europa. Vi har sagt ja till EU-inträdet. Det kan inte för-

väntas av oss var bara säga ja. I så fall hade fördraget en otrolig demo-

kratisk förlust i att man inte får ifrågasätta det. V är fortfarande är en del 

av Finland och Finland är en del av EU. Om Åland säger nej så tror jag 

personligen inte att det är en sådan stor katastrof som de som vill säga ja 

vill få det att låta.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Karlström, problemet är det som ni själva konstaterade i ert 

ypperligare anförande i övrigt. Jag måste berömma känslan och enga-

gemanget. Det är inget fel på det. Problemet är, som vi har kunnat kon-

statera, att Finland vid ett uteblivet ja från detta lagting, begår ett för-

dragsbrott. Det betyder att om, jag betonar om det skulle finnas en poli-

tisk vilja, så skulle EU-kommissionen kunna föra Finland till EU-

domstolen med allt vad det innebär. Oavsett gör sig republiken Finland 

skyldigt till ett fördragsbrott som i sig är problematiskt i och med att 

Finland gärna vill vara i första klass, duktigaste av alla när det gäller att 

uppfylla EU-rätten. De konsekvenserna, när Helsingfors ställs inför den 

situationen, så tror jag inte vi ledamöter vill ta ansvar över vad kommer 

att hända. Det går lätt att ändra nya artikeln 349 i unionsfördraget och 

därmed ställa Åland utanför. Då har vi ingenting att säga till om, tyvärr.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Vi är helt eniga om att om Finland skulle säga ja och Åland säger nej så 

begår de ett fördragsbrott. Problemet där är största delen Finlands pro-

blem. För det är Finland som begår ett fördragsbrott. De har inte beak-

tat att Finland har två lagstiftande parlamentet med exklusive maktbe-

hörighet. Man har inte fört fram den frågan i Europa, utan man har sagt 

att man godkänner Lissabonfördraget rakt av, fast det finns områden 

som man inte har behörighet över. Det är i första hand inte Ålands pro-

blem, det är Finlands problem. Jag tror att Finland inte heller vill kom-

ma i den situationen. Därav hade det kostat dem att de delade upp Fin-

land i valkretsar och gav Åland en plats i Europaparlamentet. Då hade 

man löst problemet och saken hade varit ut världen. Vi kunde gemen-

samt jobba för ett bättre Europa. Nu står vi fortfarande kvar och stam-

par utan någon behörighet och möjlighet att kunna påverka de beslut 

som fattas och som rör oss. Jag tycker det är ett riktigt allvarligt över-

tramp mot de demokratiska principerna som EU annars står för.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller det sistnämnda så håller jag helt och hållet 

med. Vi gör alla olika bedömningar. Jag, som i likhet med ltl Karlström, 

står fast vid vad vi har lovat i valrörelsen, då är det lättare att hålla en 

rak linje. Jag måste säga att vi gör alla olika bedömningar men det här 

var det bästa anförande jag har hört på länge. Jag tyckte det var väldigt 

statsmannamässigt. Det är precis som det sägs att självstyrelsen håller 

på att urvattnas och lagtinget håller på att bli en diskussionsklubb. Så är 

det med allt, inte bara med självstyrelsen utan allt som inte utvecklas så 

förtvinas sakta så småningom. Det uppfattade jag som den röda tråden i 

ltl Karlströms anförande, som jag tyckte, som sagt var, var det bästa jag 

har hört på länge. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är ju tur att man får beröm någonstans ifrån. Jag hål-

ler fullständigt med om 20 procent har vi kvar av vår maktbehörighet i 

det här lagstiftande parlamentet. 20procent som handlar om små frågor 

som vuxna människors fritidssysselsättning, som vi kan styra och ställa 

över. Det är hur vi ska finansiera bildningsförbunden, hur vi ska fördela 

jakträtter, det är väldigt små frågor som berör Ålands folk i förhållande 

till de stora frågor som vi skulle kunna ha om vi hade full självstyrelse. 

Nu har vi alltså 20 procent av tidigare hundra procent. Som jag ser det 

håller lagtinget på att bli en diskussionsklubb där de stora frågorna kan 

diskuteras men besluten kan inte tas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Ända tills idag har vi alla här i salen var helt inställda på att få infly-

telsefrågorna på plats. Det har inte lyckats. Nu måste vi fråga oss vad att Lis-

sabonavtalet kommer att göra med det viktiga självstyrelsepolitiska frågorna i 

praktiken. Därför tycker jag att det är av stor vikt att stora utskottet skulle tit-

ta närmare på det. Därför önskar jag väcka remiss till stora utskottet. Då är 

det tre frågor, plus en till fråga som har kommit fram här idag, som jag skulle 

vilja att stora utskottet skulle titta på. 

1. Vilka garantier har vi för en fortsatt demilitariseringen samt vår neut-

ralitet? 

2. Hur kommer det att gå med vårt eget polisväsende, det polisiära sam-

arbetet? Kommer det att påverka Åland? 

3. Vad är möjligheterna att i framtiden gå ut ur EU, vilket stater idag kan 

göra. För att exemplifierar detta, låt oss säga att lagtinget om 10-20 år 

uppnår en majoritet på två tredjedelar som anser att enda vägen för 

en framtid för Åland är ett utträde. Finns dörren då tillgänglig? 

4. Sverigespåret, som ltl Jansson från centern idag presenterade. 

Jag tycker det vore av största vikt att stora utskottet skulle titta på dessa 

fyra punkter. 
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Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Ltl Roger Jansson redogjorde tidigare för den frisinnade grup-

pens principiella ställningstagande i det här. Vi är helt eniga om hur vi ser på 

det och hur man har kommit fram till beslutet. Vi är också nöjda med lagut-

skottets betänkande. 

Det är viktigt att kunna konstatera, när vi gick in i förhandlingen kring Lis-

sabonavtalet, så såg man Lissabon som ett verktyg för att nu kunna påverka 

inflytandefrågorna. Vi hade fyra frågor som samtliga ansåg vara viktiga att 

titta vidare på och försöka åstadkomma någonting. 

I min värld, när man sätter sig vid ett förhandlingsbord handlar det just 

om att förhandla. Jag ställer inte några ultimatum, för det är inte en förhand-

ling. Då sitter vi inte i en förhandling om det är det ultimatum vi ställer. Jag 

var beredd på att vi kommer att göra vissa framsteg, men framstegen kom-

mer inte att vara hundra procentiga. Man ställer nivån i en förhandling på 

hur långt man kan gå genom att lägga till och också dra ifrån sådana saker 

som man är beredd att sedan diskutera. 

Jag upplevde också lagtingets enighet på att det här var en förhandling vi 

gick in i. 

Vi har nått en bit på vägen. Från den frisinnade gruppen är vi inte nöjda 

med vad vi har nått, men vi ger inte upp, vi ger inte upp. Vi ser i stället att det 

finns en möjlighet att kunna komma vidare. Vi är inte nöjda med hur land-

skapsregeringen har skött förhandlingarna till hundra procent.  

Vi lyfte framförallt fram den biten med att medverkan i ministerrådet kan 

vi inte peka på Helsingfors och säga att det är de som har misslyckats eller 

inte velat ge den här biten åt oss. Det här är faktiskt ett beslut från sittande 

majoritet, man inte har tyckt att det här har varit viktigt. Det beklagar vi. Vi 

kan i det fallet inte heller komma och säga att förhandlingarna ska fortgå om 

det är så att man från majoritetens sida inte vill driva den här frågan. Då får 

vi för tillfället acceptera det, göra det så som man skriver och analysera och 

titta på vad det här får för konsekvenser. Man öppnar också upp framåt. Men 

vår fasta övertygelse är att det är fel att inte göra på det här sättet. 

När det sedan gäller debatten i stort så kan jag konstatera att världen blir 

lätt svart eller vit. Antingen ser man enbart nackdelar eller så ser man enbart 

fördelar. För mig och för frisinnad samverkan innebär EU-medlemskapet en 

hel del nackdelar. De har belysts väl här under den dagen.  

När man går tillbaka och funderar på varför jag och mitt parti var med och 

sade ja till EU en gång i tiden så var det därför att det finns en bärande tanke 

i EU:s samarbete som vi står fast vid fortsättningsvis. Det är den fria rörlighe-

ten för människor, tjänster, kapital och varor. Det är den grundläggande bi-

ten i EU-samarbetet. Lägger vi sedan till ytterligare miljösamarbetet så är det 

för oss de bitarna som gör att det är värt att fortsätta vara med och jobba i det 

här. 

Visst, vi håller helt och hållet med den biten att vi inte har fått det inflytan-

de som vi borde ha fått. Men det inflytandet får vi inte genom att säga nej i 

det här skedet. Vi får det definitivt inte genom att säga nej.  

Det är så i dagens situation, vill jag också påstå, att världen runt omkring 

oss påverkar oss ständigt och jämt. Ett beslut som man tar här, som man tror 

att kan leda till att man har total frihet att röra sig, det kommer inte att vara 

ett sådan total frihet. Runt omkring oss kommer EU att finnas och andra in-
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ternationella samarbeten. Alla de kommer att påverka oss på ett eller annat 

sätt.  

Den bedömning vi gör från frisinnat håll är att samtidigt som man blir på-

verkad så måste man vara med och försöka påverka också det man är med i 

så mycket som möjligt. Så mycket som möjligt. Det tycker vi att vi gör genom 

att fortsätta att också finnas kvar i unionen. Det är klart att nog måste vi ha 

en beredskap också om det går så, som den som målar upp det här i mest 

svarta toner säger, att det här kommer att montera ner vår självstyrelse helt 

och hållet. Jag ser inte på det sättet med Lissabonfördraget. I så fall hade vi 

haft den situation sedan länge, länge tillbaka.  

Man måste då vara så ärlig i den här debatten, om det är så att syftet är att 

Åland ska gå ur EU, då ska man säga det. Det är ärligt mot våra väljare och 

det är ärligt mot oss som sitter här och diskuterar.  

Till frågan som blev aktuell idag, via ltl Harry Janssons inspel angående 

diskussionerna med Sverige. Jag hör till dem som mycket väl kan tänka mig 

att vara med och diskutera just en sådan sak. Men det som har stört mig här 

idag är att den kommer nu. Som här har påpekats, vi har haft 18 månader när 

den här diskussionen kunde ha förts in i diskussionen. Men återigen, frågan 

kan diskuteras vidare. Då tycker jag att man ska göra på det sättet att centern 

sitter nu tillsammans med liberalerna i regeringsställning, när det här beslu-

tet är fattat så kommer det att finnas en kläm som säger att landskapsreger-

ingen ska fortsätta att jobba med parlamentsplatsen. Nå, är det här ett spår, 

som man från regeringspartiernas sida anser att är något som man ska jobba 

vidare med? Ja, då antar jag att man kommer att komma till lagtinget och 

förankra den tanken och den idén.  

Vi får se när regeringspartierna har pratat ihop sig. Då är vi beredda från 

vår sida att seriöst diskutera frågan vidare. Det kändes i dagsläget lite som ett 

hugskott som vi inte var beredda på. Det är lite synd, det hade varit bra att 

vara lite mer förberedd när man ska diskutera en så här viktig fråga. Att man 

också då hade haft möjligheten, att i den beredning som nu har varit, att 

kunna förankra det, så att vi också i den frågan hade haft största möjliga 

bredd.   

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! När vi var överens om att det var fyra punkter som skulle 

gälla för att säga ja Lissabon så såg inte jag det som en förhandlingsut-

gångspunkt. Det var fyra krav som vi hade, som vi alla stod bakom och 

har stått bakom i många, många år. Skulle vi ha gått till en förhandling 

skulle vi givetvis ha krävt mycket mer då. Vi skulle kunna ha krävt egen 

beskattning, att Finland som Danmark ska ge Åland extra anslag på 100 

miljoner euro varje år för att vi ska sköta oss själva och så skulle vi kun-

na förhandla ner det till vad det skulle ha blivit. Men vi hade fyra defini-

tiva krav som sade att det här ska gälla för att Lissabonfördraget ska 

träda i kraft på Åland. Skulle vi ha stått bakom det till fullo allihop så 

tror jag att vi hade nått fram idag. Men så är de facto inte fallet. Vi är 

ganska få som tycker så.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande så anser inte vi heller 

att vi har kommit så långt som vi skulle vilja. Att säga nej till någonting 
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som en majoritet inte är beredd att försöka få en ändring på, det är inte 

någon lösning. Om man från regeringspartiernas sida säger att vi inte 

kommer vidare i det här läget, då måste jag ta ställning till hur jag ska 

komma vidare. Jag tror inte att det är genom att vare sig fördröja eller 

säga nej till Lissabonfördraget efter det här.  

Jag upplevde att vi gick in i en förhandling. Vi gick in i en förhandling 

tillsammans härifrån till Helsingfors. De andra frågorna, som ltl Karl-

ström nu nämner, de är aktiva på annat sätt. Men i den här förhandling-

en handlar det om hur vi skulle lösa frågan kring Lissabon. Då koncen-

trerar man sig kring de frågor som hade uppenbar koppling till Lissa-

bonfördraget.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag kanske hade kunnat acceptera ett sämre förhandlings-

resultat än de fyra punkterna som vi krävde. Men vad jag absolut måste 

ha in för att säga ett ja, det är en parlamentsplats. Alla de här andra sa-

kerna tror jag att man skulle kunna, efter att man hade fått den posten, 

arbeta sig själv in djupare inom EU. Det vi krävde var inte för mycket. Vi 

krävde egentligen bara vår rätt. Vi krävde rätt att försvara oss själva i en 

domstol. Vi krävde att vi ska bli kompenserade eftersom vi har givit bort 

lagstiftningsbehörighet. Vi krävde ju liksom inte för mycket i de här fyra 

punkterna. Jag tycker att i förhandlingen kunde de fyra punkterna vara 

ett stenhårt krav och inte en förhandlingsutgång. Det var inte någon 

förhandling där vi ska ha 60, 80 eller 100 miljoner som i en förhandling 

gällande exempelvis kabeln till Finland, det är en förhandling. Det här 

var en viktigare fråga än det. Jag är besviken idag att det har gått som 

det har gått.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag delar ltl Karlströms besvikelse, vilket jag har uttryckt 

från det att jag steg upp i den här talarstolen idag. Jag håller också med 

om att de krav vi ställde inte var för högt ställda, definitivt inte.  

Återigen, vad är lösningen för att komma vidare? Det måste vi hela ti-

den fundera på. Vi kan inte enbart gräva ner oss i ett misslyckande. Vi 

måste hela tiden försöka se framåt. Det är det som vi försöker göra från 

vår sida.  

För vår del är det dessutom, om man ser det rent materiellt, så är inte 

parlamentsplatsen det viktigaste. Det är faktiskt inflytande i ministerrå-

det som är det viktigaste för oss rent materiellt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Vi får tacka ltl Ehn för ett sakligt inlägg i sedvanlig 

ordning. När vi tänker tillbaka drygt ett och ett halvt år i tiden så med-

verkade ltl Ehn och jag i en TV-debatt, där vi tillsammans kände en liten 

chockverkan även då, över att man inom Finlands regering betraktade 

allt som vi då hade lagt fram på förhandlingsbordet som symbolfrågor. 

Jag har fått kritik för min medverkan i programmet d.v.s. jag var för tuff 

gentemot Ålandsministern Thors. Men jag anser fortfarande att det var 
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viktigt att officiellt markera vad Åland då ansåg vara rimligt för ett god-

kännande av Lissabon.  

När det gäller Sverigespåret så är jag glad att ltl Ehn tar till sig den 

här möjligheten och att vi tillsammans, precis som jag gjorde med 

Ålands framtids framställan om ett initiativ till riksdagen än gång i tiden 

vad gällde parlamentsplatsen, också här kan, utgående från självstyrel-

sepolitiska nämnden, formulera en gemensam hållning. Jag beklagar 

om vi överraskade er andra. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag minns mycket väl den debatten. Har ltl Harry Jansson 

fått kritik för att vara för frän så kanske jag, i vanlig ordning tänkte jag 

säga, har fått kritik för att då vara lite för lam. Kanske slutresultatet blev 

ganska bra där då sist och slutligen.  

Sedan Sverigespåret, frågan är intressant att diskutera men den mås-

te komma en väg som gör att det blir möjligt att göra det. Man kan inte 

så här i sista minuten föra in den biten och tro att den kommer att ap-

plåderas rakt av, när man inte hinner fundera på den. Min lösning på 

det hela är att ltl Jansson påverkar dem som ska jobba med frågan vida-

re d.v.s. regeringen där han numera finns med bland stödtrupperna. 

Och att han ser till att klämmen som finns där också innefattar diskus-

sion kring detta. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ett gruppanförande formulerar hur en grupp ser på saker och ting. I det 

här fallet har vi siktat framåt. Det här betyder att det här är ingenting 

som vi förväntar oss att man ska ta till sig nu bland de övriga grupperna 

i lagtinget. Det här är ett spår som vi kan diskutera i lugn och ro. Vad det 

verkar kommer vi att ha viss tid på oss att bestämma om vi ska göra den 

här typen av framställan till Stockholm och framförallt hur det skulle 

kunna utformas. Att vi nu har valt att lyfta den här på bordet så här i sis-

ta minuten förringar ju inte betydelsen för initiativet när vi ser på risken 

att vi annat fall kommer att bli utan en parlamentsplats.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Jag vill ännu förtydliga mig på det sättet att det är väl kanske 

den här biten med Sveriges möjlighet att vara med och påverka den här 

frågan som jag tycker att är intressant i den tanke som nu centergrup-

pen för fram. För egen del har jag lite svårt att se just det som målades 

upp av ltl Jansson i gruppanförandet d.v.s. att Sverige verkligen skulle 

vara beredd att släppa en av sina egna platser. Däremot tror jag att man 

ska påminna Sverige om dess ansvar utgående från det som finns i de 

internationella traktaterna kring Åland. Det är ju inte bara Sverige som 

har det ansvaret vi har också andra signatärmakter. Sverige har ett sär-

skilt ansvar i de här diskussionerna som vi mycket väl kan vara med att 

pressa på.  
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Jag kan inte låta bli att än en gång lyfta in att det ändå har funnits 18 

månader, har man då från centergruppen tyckt att det här har varit en 

väldigt viktig fråga så borde man ha kunnat lyfta in den tidigare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Johan Ehn för ett sansat anförande, 

som jag, i väldigt hög grad, känner igen mig själv i. Frågan varför vi gick 

med i EU tycker jag är intressant och den kan alla försöka minnas. För 

mig stämde den här beskrivningen som ltl Johan Ehn har. Man kan 

komplettera och säga att det är ett projekt för frihet, fred och utveckling. 

Det finns mycket positivt om det här sköts rätt.  

Beträffande förhandlingar så har jag också samma inställning. Vilka 

politiska förhandlingar leder till att den ena parten får allt man begär? 

Vi har bedömt riskerna i båda fallen. Vi har bedömt att riskerna är stör-

re att lämna sig utanför. Frågan som ltl Johan Ehn ställde, om syftet är 

att gå ur EU så ska man säga det, den frågan tycker jag också är befogad.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag hör till de politiker som sällan eller åtminstone försö-

ker att aldrig måla världen i svart och vitt. Jag tror faktiskt inte att värl-

den är svart och vit. Jag har levt i snart 35 år och under den tiden tycker 

jag mig ha kommit så långt att jag har insett att det finns lite olika nyan-

ser. Det gläder mig att en herreman som ltl Eliasson, som har levt några 

fler år än så, delar den synen på hur välden ska se ut. Jag hoppas att det 

kan vara någonting som man också kan komma ihåg, när man för den 

här typen av debatt, att det lätt blir väldigt polariserat. Dagens debatt 

tycker jag har varit väldigt, väldigt bra, däremot har debatten saknat det 

här med att visa på att EU faktiskt har fördelar.  

Sedan kan jag, när som helst, skriva under den här andra delen också 

att EU har många, många nackdelar som man måste jobba med. Det är 

det som är vår roll som politiker att föröka få bort nackdelarna så att det 

positiva överväger helt och hållet. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det tycker säkert alla länder, som är med i EU, att 

det finns nackdelar. Alla har någonting som man inte tycker om, själv-

klart.  

Det här med svart och vitt, så är jag också, jag vill inte måla allting i 

svart eller vitt. Jag har några år till på nacken, tyvärr. Man lever ju i en 

gråzon. Det är där man för förhandlingarna. Man får, som sagt var, inte 

alltid som man vill. Huvudsaken är att man har en målsättning, man 

jobbar fullt. När beslutet är taget så hänger man inte med huvudet utan 

istället knyter man handen i byxfickan och säger att jag ger inte upp, vi 

kommer igen, vi ska fortsätta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 
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Diskussionen om självstyrelsepolitiska nämndens betänkande avbryts här och återupp-

tas i samband med tredje behandlingen av lagutskottets betänkande.  

Diskussionen i första behandlingen av lagutskottets betänkande är avslutad. 

Föreläggs betänkandet i första behandling. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?  

Ltl Mika Nordberg 

Jag föreslår att väcka remiss till stora utskottet.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag understöder det förslaget, speciellt om centerns Sverigespår 

är seriöst menat så är det intressant att se på det.  

Talmannen 

Begäres ordet? Ltl Mika Nordberg understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att 

ärendet ska remitteras till stora utskottet. Lagtinget kan besluta om remiss till stora ut-

skottet dock så ärendet alltid ska remitteras om minst 8 ledamöter omfattar förslaget.  

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd. Vinner det understöd? 

Ltl John Hilander 

Jag understöder förslaget.  

Talmannen 

Öppen omröstning är förslagen av ltl Mika Nordberg och understödd av ltl John Hilan-

der och kommer därför att verkställas.  

De som stöder ltl Mika Nordbergs förslag om remiss till stora utskottet röstar ja och de 

som stöder att ärendet icke förs till stora utskottet röstar nej. Få jag be ltl Sjölund och ltl 

Karlström att biträda.  

Upprop. 

Omröstningen har utfallit: 4 ja-röster och 15 nej-röster.  Då ärendet sålunda inte har 

uppnått erforderliga 8 röster så kommer det inte att bli någon remiss till stora utskottet. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 17.45. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.39). 
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Plenum börjar  

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.  

Andra behandling 

1 Lissabonfördraget 

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008) 

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande.  

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.  

Ingen diskussion.   

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget före-

läggs för lagtingets bifall i enlighet med det första klämförslaget i lagutskottets betän-

kande. Övriga klämmar föreläggs för godkännande i enda behandling i samband med 

ärendets tredje behandling.  

Föreläggs lagförslaget för bifall. Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls på onsdag den 25 november 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat.  

(Plenum avslutades kl. 17.46). 
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Plenum börjar 

Namnupprop. 30 ledamöter närvarande. 

Tredje behandling 

1 Lissabonfördraget 

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008) 
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008) 

Enda behandling 

2 Lissabonfördraget 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens meddelande (M 4/2007-2008) 

Först tillåts gemensam diskussion i enlighet med lagtingets tidigare beslut. Därefter kan 

lagtinget antingen lämna sitt bifall till Lissabonfördraget sådant bifallet godkänts vid 
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andra behandling eller vägra ge sådant bifall. Slutligen fattas beslut i enda behandling 

om övriga klämmar samt om motiveringarna. 

Diskussion.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Utgången av det här ärendet tror jag inte att vi förändrar med våra 

inlägg i debatten idag. Men för historieskrivningen vill jag också ge min syn, 

eftersom tillfälle ges även idag att delta i debatten. Jag har tagit del av den via 

media. Jag har också förstått att mina kollegor i obunden samling har hållit 

bra anföranden i den här debatten. Jag stöder fullt deras inlägg. 

De olika partiernas inställning är ganska klara och tydliga. Det finns en 

förändring från förr till nu. Vi har sett att också en del har svängt under re-

sans gång. Det är väl inte i sig fel. Man brukar säga att man inte är sämre karl 

än att man kan ändra sig. Men ibland upplever jag nog att det här med att 

ändra sig kanske inte beror på att man har fått mera information utan det be-

ror på helt andra saker. Det är väl ganska givet i ett parlamentariskt system, 

som vi åtminstone eftersträvar, att det måste finnas en majoritet som står 

bakom det som landskapsregeringen har arbetat för. Man kan också anta att 

det finns ledamöter i salen som tidigare har haft en annan ståndpunkt, men 

som har ändrat sig frågan. 

Vad har man då ändrat sig i? Vi har varit enighälliga i den här salen tidiga-

re om de fyra inflytandefrågorna. Att det skulle vara väsentligt att man kom-

mer i mål med dem. Uppfyllelsegraden av de olika inflytandefrågorna upple-

ver vi olika från olika håll. Från vår sida har vi betygsatt det här många gång-

er om redan. Vi anser att man inte har kommit i mål egentligen med någon 

fråga på ett fullvärdigt sätt. 

Vi hade tidigare här i höstas en omröstning vad gäller talerätten, den var vi 

inte heller nöjda med. 

Det som alldeles särskilt har lyfts fram, i den här debatten och i den reser-

vation som jag också har skrivit till det utlåtande som självstyrelsepolitiska 

nämnden gav till lagutskottet, är parlamentsplatsen. Lissabonfördraget i sig 

talar för en utökad demokrati för de olika länderna som ingår i det europeiska 

arbetet. Enligt vårt sätt att se det ökar inte vårt deltagande, utan snarare 

tvärtom. Vi får ingen kompensation för de behörighetsbortfallet som vi nu ger 

via det här fördraget.  

Många har frågat oss vad det här betyder om man inte ger sitt bifall till Lis-

sabonfördraget? Då skulle jag vilja fråga alla som är beredda att ge sitt bifall, 

vad betyder det? Vilken konsekvensanalys har centern, liberalerna och de öv-

riga partierna gjort för att kunna säga ja? 

Gnom media kunde följa med den debatt som var i måndags, den blev ju 

väldigt annorlunda än vad jag hade trott att den skulle bli. Man kan väl säga 

att centern och Harry Jansson förde en mediekupp. Det var väldigt fiffigt att 

man lade fokus på frågan på en helt annan våglängd än vad man egentligen 

borde ha gjort. Det utspelet var inte förankrat, kanske i gruppen, men inte 

ibland regeringskumpanerna i landskapsregeringen. Vi kan också se i dagens 

media, åtminstone på en av tidningarnas hemsida, se att det heller inte finns 

någon förankring i Sverige för det här förslaget. Det var, åtminstone som jag 

ser det, en kupp för att lägga fokus på någonting annat. På det sättet und-

slapp också centern att egentligen gå in i frågan, som man kanske hade tänkt 

göra initialt. 
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Man kan säga att man lyckades. Den manövern, som man hade tänkt att 

det här skulle vändas, den lyckades man med. 

Liberaler och delar av centern skulle jag väl åtminstone kunna göra den 

analysen av att det här har man egentligen varit beredda att göra, även innan 

arbetet med att riktigt penetrera vad Lissabonfördraget betyder för Åland. 

Man var beredd att ingå avtalet redan innan. Man är mest angelägen om att 

man är med på tåget och inte filibustrar på något sätt. 

I självstyrelsepolitiska nämnden har jag, tillsammans med ltl Anders 

Eriksson från Ålands framtid, skrivit en reservation. Där föreslår vi att man 

inte ska ett sitt bifall, i det här skedet, till att lagen och den förordning, genom 

vilket Lissabonfördraget träder ikraft i landskapet, till de delar fördraget fal-

ler inom landskapets behörighet och står i strid med självstyrelselagen. 

I enlighet med den reservationens anda och mening föreslår jag också inför 

den fortsatta behandlingen att bifall inte ska ges, utan att man förkastar det 

här förslaget. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tror det är viktigt att vtm Lindholm talar ur sitt icke 

existerande skägg när det gäller påstående om att de andra har ändrat 

sig. Jag hoppas att jag hörde fel. 

När det gäller inflytandefrågorna har vi i FS aldrig sagt att det är trös-

kelfrågor för oss avseende Lissabonfördraget. Det är viktiga mål som vi 

har. Vi har i samband med Lissabonfördraget ställt krav på landskapsre-

geringen att de ska förhandla sig fram till lösningar på dem alla fyra. Se-

dan har vi sagt att när landskapsregeringen har förhandlat färdigt ska vi 

göra bedömningen huruvida de har kommit tillräckligt långt. Vi har un-

der resans gång sett att de inte har kommit tillräckligt långt. Självstyrel-

sepolitiska nämnden har bett dem fortsätta. Den processen har pågått 

länge nu. Nu meddelar då landskapsregeringen att de inte kommer läng-

re. Då tog vi ställning till huruvida vi skulle kräva ytterligare av land-

skapsregeringen eller godkänna Lissabonfördraget och låta processen 

sedan gå vidare med inflytandefrågorna. Det blev vårt beslut. Det bety-

der inte att vi har ändrat oss. Det har vi varit på det klara med från för-

sta dagen när det gäller Lissabonfördraget. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Då kanske det är mitt sätt att tolka det som FS tidigare har ut-

talat. Jag kanske också har satt in en gnutta hopp i det i och med att vi 

har varit på samma våglängd. Vi skrev en gemensam lagmotion härifrån 

så har jag också kopplat det samman till att man då står ut, tillsammans 

och eniga, ända till det bittra slutet. 

Jag har också uppfattat det uttalande som man har gjort i media tidi-

gare att det är viktigt att man löser inflytandefrågorna och sedan tar 

man ställning till det. Eftersom de inte är lösta, enligt vårt sätt att se det, 

kanske jag har uppfattat det fel då? Jag har uppfattat det så att också FS 

har ansett att de inte har kommit i mål. Därför skulle man också då ifrån 

FS:s sida inte godkänna det här. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tror att det är rätt uppfattat. Det är egna värderingar 

och uppfattningar som ligger bakom vicetalmannens uppfattning i det 

här sammanhanget. Det vore bra att se vad vi verkligen har sagt och vad 

vi har skrivit. Vi har varit väldigt tydliga i den här gränsdragningen mel-

lan å ena sidan Lissabonfördraget och dess framtid och å andra sidan in-

flytandefrågorna och deras framtid. Vi har varit väldigt tydliga. Vi hade 

naturligtvis hoppats att landskapsregeringen skulle ha kommit betydligt 

längre än vad man har gjort. Vi har också varit tydliga på den frågan att 

vi där är särskilt besvikna när det gäller beslutande medverkan i minis-

terrådet. Men, kampen fortsätter om de övriga frågorna också inklusive 

parlamentsplatsen. Vi ger inte upp. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Just vad beträffar frisinnad samverkans ställningstagande i 

ministerrådsmötena så tycker jag att de har varit väldigt tydliga. Kanske 

tydligast av alla här i salen just vad beträffar den punkten. Kampen fort-

sätter, säger ltl Roger Jansson. Jag undrar bara på vilket sätt den kam-

pen fortsätter i och med att vi nu säger ja. Vem fortsätter den kampen? 

Då har vi redan avslutat det här arbetet. Det har också landskapsreger-

ingen gjort. Vi vet att man inte har satt fokus på det här arbetet, inte se-

dan i våras. Man har skrivit på ett principdokument och det är så att 

säga avgjort redan. Vi har inte några löften om att kampen fortsätter 

från dem som är i verkställande situation idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att Vtm Gun-Mari Lindholm pratar som 

om inflytandefrågorna och Lissabonavtalet var samma sak. Men det är 

ju egentligen två vitt skilda ärenden. Sedan har hon mycket uppfatt-

ningar om hur andra partier tycker och tänker. Jag tycker att det kanske 

kunde ha varit osagt. Istället skulle det vara intressant att höra de 

obundnas ställningstagande och konsekvenserna av ett nej. Jag frågar; 

på vilket sätt skulle ett nej bidra till att inflytandefrågorna löstes bättre? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Den uppfattningen har jag att om man i det här skedet säger 

nej, om man inte ger sitt bifall idag vilket förmodligen den här försam-

lingen kommer att göra, då har vi ett verkligt läge för att få inflytande-

frågorna igenom, som vi gemensamt har kämpat för. Jag inbillar mig 

verkligen och jag hoppas att jag inte har fel i det, att om Finland skulle 

gå vidare utan Ålands ja, så ser det nog väldigt märkligt ut ute i Europa. 

Jag tror att man skulle skynda sig att gå med på de här frågorna. Men 

tyvärr så har man istället från olika håll, redan i ett tidigt skede, sagt att 

det kommer att bli ett ja från Åland. Därför har man inte lagt krut på att 

komma till mötes ens en gång, för det fanns ingen anledning till det, ty-

värr. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det där är tro. Något politiskt belägg för det finns det inte. Finland 

har ju redan ratificerat det här avtalet. Det har nog faktiskt inte ur den 

synvinkeln någon större betydelse. Att Vanhanen skulle skämmas i Eu-

ropa för att Åland inte har givit sitt bifall, det har jag också lite svårt att 

föreställa mig. Min politiska uppfattning är nog en helt annan i den här 

frågan. 

Eftersom vtm Lindholm kritiserade oss andra, för att inte ha klargjort 

vad ett nej skulle innebära i relation till Lissabonavtalet, så skulle jag vil-

ja att vtm Lindholm talar om då vilka följderna för Åland är vid ett nej 

till Lissabonavtalet? 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När det gäller att det här är någon form av tro och att man bor-

de ha ett politiskt belägg för det, så skulle jag vilja kasta bollen tillbaka. 

Jag tycker att det är majoritets skyldighet faktiskt, att kunna tala om vad 

analysen och konsekvensen är för ett ja. I andra sammanhang, tycker 

jag, att ltl Sundback alltid försöker säga att det är majoritetens sak att 

göra det. Varför inte i det här sammanhanget? 

Jag och vi anser att Finland inte kan godkänna det här för Ålands del. 

Det är helt avgörande för det fortsatta arbetet vad vi säger här idag . 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag vill påminna vtm Lindholm om utgångsläget för 

Ålands vidkommande i den här frågan. När vi började den slutliga resan 

på procedur om Lissabonfördragets ikraftträdande så hade vi en situa-

tion där man i Helsingfors vägrade öppna självstyrelselagen. Man kalla-

de våra önskemål symbolfrågor. Idag, ungefär två år senare, kan vi kon-

statera att vi i alla fall i varje delfråga har uppnått en viss framgång. Se-

dan värderar vi, som sagt var, slutresultatet olika. För centerns del har 

det handlat om att ta ett helhetsansvar och framförallt peka på att vid ett 

nej som idag är alternativet till ett bifall, så kastas vi ut i en situation där 

ingen kan förutsäga följderna och konsekvenserna av ett Finland som 

hotas av fördragsbrott och därmed risken att ställas i skamvrån inom 

unionen. Är det någonting som man ska göra så är det väl att akta sig för 

att spela med de politiska känslorna i ett ganska utsatt läge. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker det är modigt av ltl Harry Jansson att vara talesman 

för sitt nya parti, Åländsk Center. Jag tycker också det är modigt av 

åländsk center att låta ltl Harry Jansson vara det. Det är nog kanske den 

svåraste frågan som jag tycker att centern skulle behöva svara på i det 

här läget. Hur ser principdokumentet ut? Är det så att ltl Harry Jansson 

och centergruppen har sett hur principdokumentet ser ut? Hur kommer 

Åland att hanteras i alla de här frågorna, som ltl Harry Jansson nämn-

de? Hur kommer Åland att hanteras ute i EU av Finland? 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag blev lite fundersam och lite ställd här av vtm 

Lindholms frågeställning om hur principdokumentet ser ut. Vi vet ju 

alla att Finlands regering den 23 april i år tog det här principbeslutet om 

hur Åland ska hanteras vid sidan av lagfästa procedurregler som kom-

mer via Lissabontåget d.v.s. talerättsfrågan och subsidiaritetsbiten som 

kommer här småningom i självstyrelselagen. I övrigt har vi ett doku-

ment som antyder hur deltagandet ska ske i EU-processen som sådan 

och hur deltagandet ska ske i ministerrådsarbetet. Jag vet inte riktigt 

vad vtm Lindholm avser att vi ska göra. Det går att läsa innantill. 

Vad gäller den omtalade mediakuppen så måste det väl stå varje par-

tigrupp här i lagtinget fritt att anvisa nya vägar vid varje enskilt tillfälle 

hur man ska angripa för Åland viktiga frågor. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Naturligtvis står det var och en fritt. Jag skulle hoppas att jag 

också hade haft någonting riktigt nytt att kasta in så här i sista minuten. 

Att jag hade fått en stor del av lagtingsgrupperna med på det förslaget så 

att vi skulle komma någon annanstans än vart det nu är på väg att bära. 

Med det har jag inte lyckats klura ut. 

När det gäller det som det står i principdokumentet, vad beträffar 

parlamentsplatsen så skjuter man det ifrån sig från finländsk sida. Det 

här ska istället skötas på internationell arena. Det har alltså landskaps-

regeringen gått med på. Man har gått med på att parlamentsplatsen inte 

behöver skötas genom att Finland ger en plats, utan det är något annat 

land som ska ge det till Åland. Kanske därav den här kuppen som ltl 

Harry Jansson kom med.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Vtm Gun-Mari Lindholm drar alla över en kam och lägger 

värderingar på andra partier istället för att berätta vad ett nej betyder. 

Personligen har jag sagt att för mig finns det en tröskelfråga. Det är att 

vi ska kunna föra vår talan i domstol. Det tycker jag hör till ett rättssam-

hälle. Den åsikten hade jag i landskapsregeringen, den åsikten har jag 

framfört i min grupp och den åsikten har framfört i förhandlingarna 

med lantrådet. Eftersom frågan är löst tillfredsställande i dagens läge så 

kommer jag att rösta ja vid den här slutliga omröstningen.  

Jag tycker att obunden samling istället sällar sig till Ålands framtids 

linje att få total konflikt med Finland för att legitimera ett självständigt 

Åland. Jag tycker det är lite sorgligt att trilla in i den här populistiska 

tanken utan att ha någon egen tanke.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När det gäller självständighetssträvan så hoppas jag att vi har 

gjort klart från obunden samlings sida att det inte är vår strävan. Den 

står Ålands framtid för. Det kanske kommer flera härifrån salen och 
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andra ute bland våra medborgare som sällar sig till det när man ser vart 

utvecklingen i Finland går.  

Jag kan inte låta bli, ni får gärna ta illa upp, men jag är besviken för 

utgången av det här ärendet. Jag hade hoppats på att det skulle finnas 

en större grupp i salen som var beredda att inte ge sitt bifall idag för att 

ytterligare trycka på och ytterligare med kraft få igenom de frågor som vi 

gemensamt har varit angelägna att få igenom.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag respekterar besvikelsen och jag respekterar en annan 

åsikt. Det som man kan konstatera är att obunden samling har börjat 

använda samma strategi som självständighetsrörelsen. Man vill ha total 

konflikt med Finland istället för att jobba framåtsträvande inom ramen 

för EU arbetet. Jag är för fri handel med fri konkurrens. Jag vill ha fri 

rörlighet. Jag tycker om det gränsöverskridande miljöarbetet. Nu har vi 

kommit ett steg på vägen för att kunna påverka de här frågorna. Men vill 

man ha total konflikt och konfrontation med Finland så kommer vi inte 

att komma någonstans. Det är märkvärdigt att obunden samling har säl-

lat sig till den skaran i vårt samhälle. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När det gäller just sådana uttalanden, att man är populist och 

man skapar konflikt konfrontationspolitik så vill jag inte överhuvudtaget 

att det ska sättas på den som står på sin lagenliga rätt. Det är tvärtom. 

Det är väldigt fel av motståndaren att säga på det sättet. Om man har en 

rätt att själva kunna bestämma, varför utnyttjar vi inte det? Det är en 

svaghet att tillgripa sådana epitet när de andra argumenten tryter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Obunden samling fortsätter att odla myten om de fogliga 

liberalerna. Jag kan, som ledare för den liberala lagtingsgruppen, säga 

att med den insyn i finländsk politik jag nu har inhämtat så vet jag med 

vilken pondus det liberala lantrådet har drivit de här sakerna. Och med 

vilket gehör de argument som Åland har producerat har lyssnats till i 

Helsingfors. För allt det här har jag redogjort i självstyrelsepolitiska 

nämnden där vicetalmannen ingår och vars möten ju inte är offentliga. 

Den här betygsättningen som vi nu alla får del utav, den är onödig och 

den är dessutom oriktig. Det slut vi har kommit till i min grupp baserar 

sig på en ingående analys och den står vi för. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Om det var så att det liberala lantrådet och landskapsregerings-

ledamöterna skulle ha en sådan otrolig pondus som vtm Gunnar Jans-

son nu påstår att man har, då tror jag att resultatet hade varit ett annat. 

Jag ska väldigt noga också fortsättningsvis granska de beslut som tas 

mellan Åland och Finland just med tanke på de orden som vtm Gunnar 

Jansson sade. Och då måste vi också se andra resultat än hittills. 
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Ja, i den granskningen deltar vi alla. Vi sitter ju inte här i 

lagtinget och utövar någon egen makt. Den makt vi har här, den har fol-

ket givit oss. Vi är folkets representanter och ska därför uppträda på det 

sätt som förväntas av folkvalda representanter. Det finns ingen orsak 

här heller att vi ska så split och tvedräkt mellan oss. Vi ska eniga utåt 

driva Ålands sak. Detta är alltså, om det nu blir ett ja till Lissabon vilket 

jag utgår ifrån, början till en ny strategi av hanteringen av EU ärendena 

nu och framöver och där ska vi alla delta. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tackar för det, att vi var och en här representerar någon ute 

i vårt samhälle. Det gör också vi. Vi kan ju inte representera så väldigt 

många människor med våra fyra mandat. Men stämningarna i samhället 

visar ändå att det inte finns en sådan här rungande stor majoritet för ett 

ja. I belysning av det som vtm Gunnar Jansson sade så skulle det vara 

väldigt intressant, nu kan vi inte göra det i en replikväxling, att veta på 

vilket sätt gruppledaren för det liberala partiet nu med kraft kommer att 

börja arbeta med de EU frågor som kommer att komma framdeles? Men 

det får vi väl återkomma till. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det har ju sina fördelar att vara borta från debatten ibland. Vtm 

Gun-Mari Lindholm var borta i måndags och hade verkligen goda skäl till det. 

Därför har hon energi att dra i gång den här debatten igen. Själv känner jag 

mig lite uppgiven. Jag hade ett ganska långt anförande i måndags, vilket jag 

hade på de grunder jag sade. Jag tycker att Åland står i ett viktigt självstyrel-

sepolitisk vägskäl när vi har att ta ställning till om vi ska ge vårt bifall eller 

inte till Lissabonfördraget. Det var också som väntat en ganska låst debatt. 

Man skulle önska, när man diskuterar viktiga framtidsfrågor, att vi kunde 

lyssna lite på de olika argument som fördes fram.  

De som ja till Lissabon motiverade det med att man har uppnått stora 

framsteg när det gäller inflytandefrågorna. Det sades också att; går man in i 

en förhandling får man inte allt. Det är ju sant. Men det intressanta är vad vi 

fick? Jag gick systematiskt igenom alla fyra punkterna. Jag konstaterade att 

ingen, med anledning av mitt anförande, sade emot. Att jag hade fel slutsat-

ser och fel poängbedömning. Vi har faktiskt uppnått ganska lite av det som vi 

ville uppnå inledningsvis när det gäller inflytandefrågorna. 

Jag noterar att nu kommer dagens slagnummer att bli; vad betyder det om 

man säger nej till Lissabonfördraget?  

Jag vill återge helt kort vad jag sade i måndags. När jag pratade med en 

ung mycket duktig lagtingsledamot så sade han för en månad sedan att vi inte 

vet vad konsekvenserna av ett nej blir. Jag insåg att det var lönlöst att fortsät-

ta diskussionen. Men jag tänkte för mig själv att vi vet precis lika lite vad kon-

sekvenserna av ett ja betyder. Jag tänkte också på en företagare, om en före-

tagare på förhand skulle begära att alla konsekvenser skulle vara klarlagda 

innan han gör något, så skulle det faktiskt inte bli mycket uträttat. Det här 

kan man tycka att är fel parallell. 
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När det gäller det här med konsekvenserna så vill jag hänvisa till den ut-

redning som landskapsregeringen har gjort. Den publicerades den 11 augusti i 

fjol. Det står så här: ”Konsekvenserna av att lagtinget skulle välja att inte ge 

sitt bifall följer inte någon förutbestämt logik, utan ett antal frågeställning-

ar får sitt svar enbart efter att fortsatta politiska och rättsliga övervägande 

har gjorts.” Det är just det här, politiska överväganden och vad som är bra för 

Åland, som jag tycker att detta parlament borde ägna sig åt. Istället för att all-

tid i slutändan ta det som Finland serverar oss. 

Inflytandefrågorna är till stora delar olösta. Det som jag upplever, när 

dammet har lagt sig under den här processen är att den absolut största ska-

dan som har gjorts när det gäller framtida utveckling av självstyrelsen, är att 

vi igen har bekräftat för Finland att ålänningarna knorrar alltid lite i början, 

men att riksmyndigheterna alltid får Åland dit de vill förr eller senare. Det 

här är den främsta orsaken till att vi inte får till stånd någon utveckling av 

självstyrelsen mera. Jag hoppades, i likhet med det som ltl Fredrik Karlström 

sade, faktiskt att det var annorlunda denna gång. Det har jag också noterat att 

man trodde i Helsingfors. Därför började man komma lite emot i början. Där-

för är skadan ännu större denna gång.  

Att börja prata om konflikt och konfrontation, min uppfattning är, när det 

gäller finska politiker och den finska själen överhuvudtaget, om man är tyd-

lig, står fast vid det man säger och har goda motiv för det så uppnår man re-

spekt. Men om man alltid kryper till korset förr ofta senare så har man inte 

respekten. Det är min absoluta uppfattning. 

Herr talman! När det gäller centerns gruppanförande; att Sverige skulle 

avstå en av sina EU platser till förmån för Åland. Det var ju det som fick de 

stora rubrikerna. Det var ju väntat.  

Tittar vi lite på hur EU:s grundstruktur är uppbyggt så vet vi att EU kom-

municerar med nationalstater. Det var en av orsakerna till att ltl Harry Jans-

son och jag en gång i tiden bildade Ålands framtid. Vi vet att EU kommunice-

rar enbart med nationalstater. Därför har vi så svårt att få vår röst hörd i de 

här sammanhangen. Om vi tänker på det här förslaget, som lades fram, en 

nations EU platser, så skulle ett område i en annan nation erhålla platsen. 

”Kom igen” brukar min trettonåring säga åt mig ibland, när jag är alltför 

mycket ute och cyklar. 

Om det skulle vara någon eventuell nytta med det här förslaget så kan det 

ju vara att Finland skulle få skämmas lite, med den verkan det kan ha. Pro-

blemet är att Åland skulle få skämmas mest för att vi helt öppet visar att vi 

inte ens har de mest elementära kunskaper om hur EU:s grundstruktur är 

uppbyggd och hur saker och ting fungerar. 

Nog vet väl de flesta vad det här handlar om. Gör ett stort utspel så får vi 

bort fokus från att vi igen inte håller vad vi lovar. Och se där, media hjälpte 

verkligen till. Att inte förslaget var seriöst för 5 cent visade ju centern öppet 

och tydligt när man röstade nej till möjligheten att granska förslaget lite mer 

ingående i stora utskottet.  

Ålands framtid vill gärna försöka driva frågor på ett sådant sätt att man får 

övriga partier med sig. Jag erkänner öppet att vi inte lyckas så ofta. Men det 

är i varje fall vår ambition.  

När det gäller motionen till riksdagen under förra mandatperioden om EU 

parlamentsplatsen, så var vi helt ensamma först. Vi höll på länge, länge, 

länge. Jag skulle också där kunna citera vad många sade under den proces-
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sen, men jag låter bli. Jag konstaterar att vi blev eniga och vi gjorde en fram-

stöt till Finlands riksdag. Den förkastades i och för sig. Men jag tror att av de 

små, små framsteg som har uppnåtts när det gäller inflytandefrågor så såddes 

vissa frön här. Det är min uppfattning.  

Därför anser jag att om centern har menat något seriöst med det här så är 

det klart att man har bjudit in övriga partier till diskussioner för att se om vi 

kan hjälpa till på något sätt. För att se om vi ska syna det här förslaget och se 

om det leder till någonting. Så gör man ju om man vill uppnå någonting med 

politiken. Men vi vet ju, som sagt var, vad det handlade om. 

Herr talman! Utöver de nackdelar Lissabonfördraget innehåller för ett om-

råde som Åland som jag ser det, så finns det en ny dimension som jag hoppas 

att vi kan diskutera i dagens debatt. Det är att självstyrelsen binds upp på ett 

synnerligen allvarligt sett inför framtiden. Ltl Olof Erland gjorde en mycket 

intressant språkpolitisk utvikning i debatten i måndags, det tyckte jag var 

bra. Vi får allt mera signaler på hur svårt det är för svenskan på den finska si-

dan. Vi vet också att det påverkar oss.  

Om vi kommer fram till en sådan situation att vi inte klarar oss på svenska 

mera, att vi behöver gå ur EU för att klara upp den här problematiken, vad 

kan vi göra då när Lissabonfördraget har trätt i kraft? 

Om vi studerar den s.k. utträdesklausulen så finns det två möjligheter, en-

ligt Lissabonfördraget, att gå ur EU. Det första är att man har en förhandling 

om en fördragsändring. Vi vet att det är Finland som förhandlar för vår räk-

ning. Vi vet att alla medlemsstater ska godkänna den fördragsändringen. Om 

vi stannar upp lite, det är alltså Finland som sköter förhandlingarna för 

Ålands vidkommande. Vårt motiv skulle vara att vi inte klarar oss på svenska 

mera, därför måste vi slippa ut ur EU. Det är Finland som ska sköta de för-

handlingarna åt oss. Jag tror att var och en inser att vi sitter där vi sitter. 

Den andra möjligheten, det finns två möjligheter enligt utträdesklausulen, 

är att man sköter sig så illa så att man mer eller mindre bli utkastad ur EU. 

Man blir alltså utesluten. Där tror jag också att många med mig har noterat 

att den tröskeln förefaller vara ganska hög, om vi ser hur vissa av de forna 

öststaterna har använt t.ex. EU-stöden, ändå är man med. Det som har hänt 

är att olika stödformer har blivit indragna. Om man ska använda sig av det 

spåret att vi skulle bära oss så illa åt i EU-vardagen att vi skulle bli utkastade, 

då har vi nog ingen bra sits att försöka få till stånd någon sorts framtida kon-

takter med EU. Det är ju det som vi behöver. Vi vill alla, i likhet med vad som 

sades i ett replikskiftet tidigare, se till att vi har en fungerande EU-vardag för 

vårt landskap. Sedan är det en annan femma att vi kanske inte är optimalt 

positionerade om vi jämför med hur andra områden, ute i Europa i vår situa-

tion, har sina kopplingar till EU. 

Herr talman! Till sist, när det gäller möjligheterna till utträde, det största 

problemet är ju att ingen vet. Det är så länge sedan som Grönland gick ur, det 

EU som existerade då är någonting helt annat idag. Det är en helt annan 

struktur på EU. Vad jag vill säga är att man binder upp Åland på ett mycket, 

mycket allvarligt sätt inför framtiden när det gäller Lissabonfördraget. Det 

gör åtminstone mig orolig. Jag nämnde i måndags möjligheten att ha en 

kläm. Men vi vet att vi fick fyra röster med oss för att vi skulle titta på den här 

viktiga frågan när det gäller stora utskottet. Jag tror inte vi får så många mera 

röster med oss oavsett hur vi skulle formulera klämmen. Klämmar finns det 

redan i parti och minut i lagutskottets betänkande. Det finns inte så mycket 
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annat att göra än att uttala mitt stöd för vtm Gun-Mari Lindholm förslag, att 

man ska förkasta det här avtalet. Åtminstone ser inte jag några andra möjlig-

heter. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har gjort en utredning om konse-

kvenserna av ett nej. Resultatet är att man inte kan veta. Ingen kan veta, 

det blir alltså en förhandlingsfråga. Alla företagare måste göra kalkyler 

över alla möjliga konsekvenser av sina beslut när det gäller framtiden. 

Så är det också för oss. Problemet är att det är Finland, alltså Helsing-

fors, som ska förhandla för oss med EU och med i EU-medlemmarna om 

vad som ska ske i fall att vi säger nej idag. Ett nej sätter oss helt i famnen 

på staten Finland. Och det är alltså Ålands framtids förslag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är lite förvånad ändå att jag har högre tankar om republiken Finland 

än vad ltl Roger Jansson med sin långa erfarenhet har. Jag tror faktiskt, 

såsom det sades när Leif Sevón skickades hit bland annat för att skräm-

ma upp ålänningarna, att man ifrån finsk sida ensidigt kunde sätta 

Åland på sidan om det konstitutionella föredraget. Jag tror inte att man 

kommer att agera på fullt ett så hotfullt sätt som flera har sagt att man 

kommer att göra ifrån finsk sida. Givetvis, ltl Jansson, är jag helt enig 

med er när ni säger att det är ett jättestort problem, att det är Finland 

som ska sköta förhandlingarna för oss jämfört med om vi skulle sköta 

det själva. Det är jag den första att hålla med om. Men om vi vågar hålla 

fast, vilket synbarligen inte majoriteten kommer att göra den här gång-

en, vad vi verkligen vill ha och att vi verkligen ser till att vi får en inter-

nationell uppmärksamhet, så tror jag också att vi kan få en förändring 

till stånd. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag och mitt parti vill inte spela med ålänningarnas fram-

tid på det sätt som ltl Eriksson är beredda att göra. Genom att lita på att 

Finland skulle göra situationen för oss fullt dräglig och till och med bätt-

re än om vi idag säger ja till Lissabonfördraget. Lissabonfördraget i sig 

innebär inte några politiska eller andra praktiska problem för Åland. 

Lissabonfördraget i sig är en bra utveckling av Europeiska Unionen och 

kan få det för Åland att fungera bättre. Vårt problem är ju de fyra infly-

tandefrågorna, som vi måste fortsätta att jobba med. Ett nej tillsammans 

med att Finland måste lösa de problem, som vi inte känner till som upp-

står vid ett nej, underlättar ju knappast heller då möjligheterna att lösa 

inflytandefrågorna framöver på ett bättre sätt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är alltid lätt att säga att man inte vill spela med Ålands framtid. Det 

kan jag försäkra att jag inte heller vill göra. Vi går nog alla på vår mag-

känsla, på det som vi tror är bäst för Åland. 

Jag tror att jag inte är helt ensam om den uppfattningen att om vi ska 

få Finland att överhuvudtaget komma till mötes, när det gäller de krav vi 

har, så måste vi få upp den här problematiken på internationell nivå, 

annars blir det inget. Problemet är att vi missar en chans att ta till vara 
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den möjligheten genom man säga ja till Lissabonfördraget just nu. Det 

är ett mycket stort problem. 

Sedan när ltl Jansson säger att man inte kan lita på Finland, när de 

ska sköta om förhandlingarna, men det är ju ändå det som man gör när 

man säger ja till Lissabon. Inte vet vi vad konsekvenserna blir, mera än 

att vi vet att vi är i precis samma situation och ännu mera sammanfläta-

de med Finland än vad vi har varit tidigare. Det är det som är grundpro-

blemet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! I måndagens gruppanförande på centerns vägnar 

försökte jag beskriva den mekanism som ingår i och med Lissabonför-

draget ikraftträdande, unionsfördragsdelen artikel 14, som stipulerar 

hur Europeiska rådet ska handha fördelning av parlamentsplatserna i 

EU parlamentet. Där försökte jag förklara vägen för att ta till vara en av 

Sveriges platser. Om vi skulle lyckas gå i mål med vår strävan att få Sve-

riges mycket välbefästa roll, som garantmakt för Ålands särställning, till 

att ta ett medvetet nytt beslut om att vara positiv vad gäller ålänningar-

na livssituation. Där finns det att läsa på, bästa ltl Eriksson. 

Vad gäller de seriösa i det hela så vill jag påpeka att det tydligen finns 

ett stöd, en majoritet i den här salen, som anser att det här initiativet är 

väl värt att titta på. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Så kan det säkert vara. Men problemet var att centern inte själv ville tit-

ta på det på ett seriöst sätt. Man kastade fram ett sådant här förslag, det 

kallades för centerbomb, i Janssons eget media tänkte jag säga, i vissa 

delar av åländsk media. Men, vill man uppnå något, bör man nog disku-

tera med de övriga partier och faktiskt försöka få någonting till stånd. 

Sedan när det gäller den biten som jag skulle läsa på, så kan jag nog den 

biten lika bra som ltl Harry Jansson. Jag vet att ltl Jansson är mycket 

kunnig när det gäller de här frågorna. Mot den bakgrunden är jag ännu 

mer förvånad att det just är han som lägger det här förslaget, som han 

själv innerst inne vet att inte fungerar i praktiken.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är svårt att få det här att gå ihop. Å ena sidan gör 

Ålands framtid och Anders Eriksson ingen hemlighet av att man söker 

någon form av internationell kris. Det ska vara för Ålands del vägen till 

ett bättre EU inflytande. Samtidigt säger samma partiledare; nej vi kan 

inte ens diskutera Sveriges roll som en väg för att klara av en mycket 

svår fråga av inomstatlig karaktär i Finland. Det är svårt att förstå det. 

Varför skulle vi vara rädda för att diskutera Sveriges roll i vårt system? 

Det borde vara en självklarhet. Och att vi inte kan börja med någon stor 

utskottsbehandling i det här skedet förstår väl alla, eller hur? Tanken är 

att vi ska försöka hänga med på den slutliga ratificeringsvåg som Fin-

land nu genomför. Man kan säga att det strunt att vi då försöker respek-
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tera tågordningen i landet. Men som vi har sagt, vi är inte beredda att ta 

ansvar för den oklara situation som annars uppstår. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Jag noterar att ltl Harry Jansson säger att det är svårt att få 

mitt anförande att gå ihop. Om det är så, så tror jag bara det är små sa-

ker att få det att gå ihop, jämfört med de totalt olika åsikter ltl Harry 

Jansson har haft sedan den här resan började. Den svårigheten att få det 

att gå ihop, den är stor för många, inte bara för mig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kollegan Anders Eriksson redovisade för mekanismerna 

för utträde ur EU i Lissabonföredraget i stort sett korrekt, men slutsat-

serna blev tyvärr fel. Eriksson gick vilse. Det första alternativet att för-

handla ut sig, som han uttryckte det hela, gäller medlemmar. Det andra 

alternativ är att man sköter sig så illa att man blir utesluten; då kan man 

fråga sig vem är man? Delar av medlemsländer kan utträda eller place-

ras utanför unionen, ja. Men det är fortfarande medlemmarna som skö-

ter den processen. Jag sällar mig till de tidigare ställningstaganden att 

om man överhuvudtaget ska gå in i en sådan process så är det bättre att 

vara med i den än att vara utanför och se hur andra bestämmer över oss 

själva. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar med tillfredsställelse att vtm Gunnar Jansson och jag tolkar 

utträdesklausulen, och om vi kallar det för det, lika. De här två möjlighe-

terna fanns. Däremot drog vi helt olika slutsatser, sade vtm Jansson. Jag 

har ingenting att invända emot den slutsats som drogs av vtm Jansson. 

Jag undrar i så fall vad som var det felaktiga i den slutsats som jag drog? 

Den slutsatsen låg ganska nära sist och slutligen. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kanske vi inte ska fördjupa oss i detaljer. Jag till och med 

antecknade sekvensen för den lät så bra. ”Man sköter sig så illa att man 

blir utesluten”. En vän av ordning frågar sig naturligtvis genast när man 

hör sådant; vem är man? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Vi har alla våra favorituttryck. Jag har hört många kom-

mer att jag har använder ordet ”man”. När jag står i Ålands lagtings ta-

larstol så tänker jag givetvis på Åland när jag pratar om det. Jag vet att 

vi har den här nationalstatsproblematiken, det är inte fråga om annat. 

Jag pekade på att de här möjligheterna finns enligt utträdesklausulen 

d.v.s. att man uppfyller EU:s regelverk så illa att man inte får fortsätta 

som EU medlemsstat eller en del av en EU medlemsstat i.o.m att vi har 

ganska stor behörighet t.ex. inom näringspolitiken, jordbrukspolitiken 

och fiskeripolitiken. Samtidigt tror jag att uteslutningsbiten är någon-

ting som aldrig kommer att tillämpas i praktiken. Det tycker jag att man 

har sett vad som har hänt när det gäller öststaterna. Så nog är det i så 
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fall en förhandling om förändring i fördraget det som gäller. Och det är 

någonting som Finland ska sköta för oss med de problem det innebär. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag höll ju ett anförande i måndags, det var 8 sidor långt. Det 

ska inte bli lika långt det här, men det finns några saker jag vill säga. 

För det första anser jag kan de fyra krav som vi hade när det gäller att säga 

ja till Lissabon inte var förhandlingsbart. Speciellt inte platserna i EU-

parlamentet. Som jag har uppfattat det tidigare har vi varit eniga om att de 

här fyra inflytandefrågorna måste lösas innan vi kan ge vårt bifall. Jag anser 

fortfarande det. Vi begär inte för mycket, vi kräver inte mera än vad vi har 

rätt till. Inget annat lagstiftande parlamentet i Europa skulle acceptera det 

här demokratiunderskottet, att ge ifrån sig självbestämmanderätt utan att 

kunna vara med och påverka och besluta. 

Jag vill också gå in lite på centerns sista minut förslag, om att Sverige skul-

le ta ansvar över vårt 15-åriga demokratiunderskott i EU. Att Sverige skulle ge 

en av sina EU-parlamentsplatser till oss tycker jag är lite på gränsen till 

fräckt. Särskilt om man inte har förankrat och diskuterat det här med repre-

sentanter ifrån Sveriges regering. Det finns flera problem med ett sådant här 

utspel. Förutom att det tog fokus från kanske det viktiga i debatten i mån-

dags, så är det en trovärdighetsfråga för åländska politiker. Den minskar 

nämligen trovärdigheten radikalt. Nästa gång vi besöker Sverige och vill ha 

hjälp, och vi hänvisar till ansvaret som garantstat som Sverige har för 

Ålandslösningen, då kommer det att vara till last för oss och det kommer att 

ge oss ett dåligt förhandlingsläge för de åländska politiker som vill ha hjälp av 

Sverige i andra viktiga frågor. 

Det andra problemet, som jag ser med det här utspelet, är att man förvillar 

allmänheten på Åland. Hur ska en vanlig medborgare på Åland veta vad som 

gäller? Hur ska de veta vem som bär ansvaret över demokratiunderskottet 

och att det fortsättningsvis kommer att gälla, om de ansvariga politikerna på 

Åland gör utspel som det här? 

Att Finlands regering försöker få ålänningarna att tro att det är Brysseleta-

blissemanget som ska säkerställa Ålands på plats i Europa, det hör ju lite till 

spelet. Men när centern på Åland försöker att missleda ålänningarna att tro 

att det är Sveriges ansvar, när det i själva verket är regeringen på Åland som 

bär det största ansvaret. Det tycker jag faktiskt är lite allvarligt. 

Vi har krävt vår rätt ända sedan inträdet i EU 1995. Vi krävde vår rätt i 

Amsterdamfördraget. Vi krävde vår rätt i Nicefördraget. Vi gav oss gällande 

ändringen i självstyrelselagen när det gäller borttagandet av ordet förklaring. 

Vi gav oss gällande EU-böterna. Vi ger oss gång på gång. Om vi ger oss kom-

mer vi aldrig att nå målet. 

Vi har en chans nu som jag tror att inte kommer att komma tillbaka på 

lång, lång tid. Finland begår ett fördragsbrott nästa vecka om vi inte säger ja. 

Det om någonting är en förhandlingsposition. Det är inte vi som har satt Fin-

land i den positionen. Det har de själv gjort när de för det första inte medver-

kat till att försöka hitta en lösning under de senaste 15 åren. För det andra 

genom att president Halonen helt nonchalerat Ålands folkrättsliga status och 
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inte meddela EU att det i Finland finns två lagstiftande parlament varav det 

ena ännu inte godkänt den här maktöverföringen. Finland har två parlament. 

De utövar lagstiftningsmakt över finska medborgare. Båda parlament har fri-

villigt delegerat bort största delen av sina befogenheter till Bryssel. Det ena av 

Finlands två parlament har erhållit kompensation för den här förlusten, med 

att de får vara med och påverka utgången av de beslut de delegerat. Det andra 

parlamentet får bara finna sig i besluten som tas, hur mycket de besluten än 

påverkar den lokala befolkningen, utan att kunna vara med och påverka.  

Kom inte och säg sedan att vi lever i en demokrati på lika villkor som andra 

finska medborgare. Vi har givit bort makten att bestämma över oss själva, vår 

natur och våra vatten, vi har inte blivit kompenserade på samma sätt som 

våra medborgare på andra sidan skiftet. Det som självstyrelsens grundare 

kämpade för, och som skapat Åland och ålänningarna, håller bit för bit att bli 

ett minne blott. 

EU-etablissemanget kommer inte på många decennier ställa till det så för 

sig själva som de gjort med Lissabonfördraget, genom detta fördrag tog det 

nästan tio år och det höll på att ödelägga hela EU:s existens.  

Jag säger att vi fortsättningsvis ska kämpa för att rätta till detta missför-

hållande och samtidigt använda denna förhandlingsposition vi har nu för att 

inte vilseleda Ålands folk. 

Att hävda att antalet mandat i parlamentet ska komma till omförhandling 

med nästa utökning av EU är kanske trolig, men inte för att utöka antalet 

platser för de befintliga länderna. 

Vi är en del av Finland. Enligt Finlands grundlag har inte Finlands riksdag 

makt över de områden som självstyrelselagen stipulerar att tillhör Ålands 

folk.  

Hur länge ska en medborgare på Åland fortsättningsvis leva under detta 

demokratiunderskott? Detta är en intern angelägenhet mellan Åland och Fin-

land.  

Väljer Finlands regering att inte göra något åt detta missförhållande så an-

ser jag att vi måste agera. Vi måste tvinga Finland tillbaka till förhandlings-

bordet och kräva det åländska folkets demokrati tillbaka.  

Finland begår ett fördragsbrott nästa vecka, det är vårt trumfkort. Det kan 

vi använda idag. Vill ni inte säga nej till fördraget, säg ingenting. Detta är en 

angelägenhet mellan Åland och Finland. Tillsammans kan vi säga ja den da-

gen demokratin återkommer tillbaka till Ålands folk. 

Det finns många exempel på hur EU har ställt till det för Åland. Det som 

förvånar mig lite är vad kommer EU att ställa till med fortsättningsvis? Bara 

det att majoritetsbesluten tas så att vetorätten fråntas gör att förmodligen 

kommer de 15 kommande åren att innebära att vi inte har något att säga till 

om.  

Före Lissabon drev man igenom drivgarnsförbudet som var en katastrof 

för Åland, vårfågeljakten och förbudet att sälja fisk för privatpersoner. Vad 

kommer att komma de kommande 15 åren? Jag ställer mig frågan. 

Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta. Det finns mycket som jag skulle 

vilja upprepa av det som jag sade i måndags. Men som tidigare talare sade så 

är det väl så att det här loppet kanske är kört. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag förstår mycket väl att det i den här salen finns 

frustration över att vi ifrån centerns sida har tagit oss friheten att i den-

na sena stund titta på vad för alternativ som återstår för att lösa frågan 

om Ålands parlamentsplats. Vi har då, efter en mycket ingående grupp-

diskussion, kommit fram till att Sveriges roll är väl värd att påminnas 

om i detta sammanhang. Vad är det för nonsens nu som ltl Karlström 

för fram här att det skulle vara till last för Åland i andra sammanhang? 

Någon måtta får det väl vara ändå. Det är ju tyvärr så att senaste gång vi 

hade Sveriges aktivt med att säga nu är vi garantstat för Ålandslösning-

en var 1986. Allt för lång tid har förflutit sedan man har diskuterat på en 

diplomatisk nivå. Nu pratar jag om riksdagen och regeringen och om 

Ålands speciella ställning. Det är enbart till fördel varje gång vi för 

Stockholm påminner om dess speciella roll för att klara ålänningarnas 

framtid. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! En politiker har inte så mycket mera än ett förtroendeka-

pital att använda. Det handlar om förtroende, det handlar om att man 

kommer till förhandlingsbordet med åsikter som man har välunder-

byggda och står bakom och i många fall också att Ålands lagting står 

bakom om man ska få något igenom. Centerns sista minut förslag tar 

bort fokus från vad frågan egentligen handlar om just nu. Se bara hur vi 

vilseledde Ålands befolkning i media. Det som det riktigt handlade om 

var det inte fokus på utan det var centerns utspel om att Sverige ska ge 

en av sina platser till Åland. Jag kan hålla med om att vi kan diskutera 

den här frågan. Jag tar gärna en plats av Sverige, om de är villiga att ge 

en plats till oss som garantstat för Ålandsfrågan. Jag tror däremot inte 

att det är rätt att väg att börja ta den diskussionen i den här debatten 

som handlar om Lissabonfördraget som vi röstar om idag.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Nog måste det väl ändå stå representanter från massmedia 

fritt att avgöra vad de lyfter fram i en sådan här debatt om Ålands fort-

satta ställning inom EU. Låt nu media leva sitt liv. Ni må vara sura för 

att centern har lyfts fram i och med att vi har kommit fram till att detta 

är en angelägen fråga att diskutera på alla nivåer. Vi har sagt att nu, ef-

ter det att Lissabonfördraget för Ålands del kan bli klubbat, då tar vi en 

diskussion om hur vi går vidare. 

I anförandet i måndags underströk jag att förslaget är att vi alla parti-

er nu tillsammans i självstyrelsepolitiska nämnden diskuterar hur det 

här initiativet skulle kunna utformas, under förutsättning att det finns 

en parlamentarisk majoritet bakom det. Var nu inte så sura på att andra 

tänker lite snabbare än ni själva. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är klart att media får rapportera precis vad de vill. 

Som tidigare chefredaktör för en Ålands största tidningar har naturligt-

vis ltl Jansson en viss insikt media och vilka trådar man ska dra i för att 

ta bort fokus från vissa frågor jämfört med de andra viktiga frågorna. 

Det är helt självklart. 
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Återigen, det här är en sak mellan Åland och Finland. Åland tillhör 

Finland. Är nästa argument är att vi ska börja förhandla om Spaniens el-

ler Tysklands mandat för att de har så många platser? Det är ungefär 

samma argumentation. Den här frågan handlar idag om en diskussion 

mellan Åland och Finland. Det är en lösning som måste ske internt i 

Finland. Ansvaret ligger på Ålands lagting och på den finska regeringen. 

Den finska regeringen begår ett fördragsbrott på måndag eller tisdag 

nästa vecka om Åland inte har sagt ja. Jag anser att det är en förhand-

lingsposition som vi inte kommer att komma tillbaka till på många, 

många år.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var en bra analys. Jag håller i stort sett med om hela 

analysen. Det är bra också att ltl Karlström angav att det för obunden 

samling har varit tröskelfrågor i Lissabonavtalet, men blanda åtminsto-

ne inte in frisinnad samverkan i det konstaterandet. Det tror jag är vik-

tigt att inte göra. Jag håller också med om följderna av centerns märkli-

ga utspel. Alldeles särskilt resonemanget om konstitutionella analysen 

mellan självstyrelsen, Helsingfors och EU. Nu gäller det ju Åland och 

Lissabonfördraget. Därför håller jag inte med om slutsatsen. Att ett nej 

skulle vara det som ger resultat. På vilket sätt kan ett nej ge resultat? 

Hur tror Karlström att Finland ska agera på ett sådant sätt efter en, ur 

deras synpunkt, negativ handling från åländsk sida?  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag anser att ett nej, eller ett icke godkännande, tvingar 

tillbaka Finland till förhandlingsbordet. Finland kommer inte att kunna 

se sig själva i spegeln, i relation till de andra EU-staterna, med att ha en 

nation där inte Lissabonfördraget i sin helhet gäller. Särskilt när presi-

denten har skrivet på pappret att det gäller i hela vår nation. Jag tror att 

det är ett argument starkare än många andra. Jag håller med om att det 

är en konfrontationslinje. Men någon gång anser jag att vi måste säga 

stopp och nej. Vi har krävt vår rätt i 15 år, så här långt har vi kommit. Av 

fyra inflytandefrågor så anser jag att vi har fått ett halvt poäng. Det är 

tre och ett halvt poäng som fattas. För mig är inte det tillfredsställande. 

Jag säger; säg nej, ni som vågar. Ni som inte vill säga nej, säg ingenting. 

Då är vi tillbaka på förhandlingsbordet med Finland. Det här går att lösa 

men det kräver att Ålands folk får den demokrati som de är förtjänta av.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi har inte tänkt ge upp förrän vi närmar oss fyra poäng. 

Vi fortsätter det arbetet. 

Det är riktigt, som ltl Karlström konstaterar, att ett nej nog skulle 

tvinga Finland till förhandlingsbordet. Det håller jag med om. Men hur 

agerar Finland då, bästa kollega? Hur kan Karlström veta att Finland då 

kommer att agera fullt ut i Ålands intresse? Jag vet det inte. Men med 

min långa erfarenhet av politik och förhållandet mellan självstyrelse och 
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Finland så befarar jag det värsta i det sammanhanget. Det är ett roulett-

spel som ltl Karlström hoppas att ska ge vinst. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Jag anser att Finland är en demokrati och tror på de demokratiska 

grundprinciperna. Det betyder att har vi två lagstiftande parlament som 

Finland har accepterat. Då måste de också uppfylla de krav som det 

medför. Idag har inte Ålands lagting den demokratiska rätten att med-

verka i beslut i Bryssel, som jag anser att vi borde ha. Vi har ett demo-

kratiunderskott som egentligen är förkastligt om man ser det nationellt 

och i stort. Det här är något som Finland borde skämmas över att de inte 

har löst. Jag anser att det nu är dags för dem att rätta till 15 års missför-

hållande. Jag anser att de inte kan visa att de missköter Åland fortsätt-

ningsvis. Vi vill rätta till de missförhållanden som har varit. Jag tror att 

Finland också inser att det här inte är så bra om det börjar diskuteras 

runt och vitt i resten av världen att finska staten inte längre är det de-

mokratiska Finland som finska folket vill ha.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Obunden samling är ett ungt parti, som kan historia, det 

är jag övertygad om men där perspektivet kanske inte är så framträdan-

de, åtminstone när jag lyssnar till kollegan Karlström. Faktum i ett hi-

storiskt perspektiv är att mera inom självstyrelseutveckling har skett ef-

ter 1993 än hela historien bakåt. Det gick mellan 1921 och 1939 innan 

Åland överhuvudtaget fick något inflytande över jordskyddet på Åland, 

en av grundpelarna i systemet. Det tog ända fram till 1948 innan Åland 

blev en egen valkrets för val till Finlands riksdag och republikens presi-

dent etc. Den här ödesmättade tonen som nu präglar inläggen är över-

driven, enligt min mening. Igen, det är förhandlingsvägen som gäller. 

Det är bättre att vara med där besluten fattas än att träffas av de beslut 

andra fattar vi ens frånvaro. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är precis det som är resultatet av det här. Andra fattar 

beslut och vi kan bara finna oss i dem. Vi kan inte vara med och påverka 

innehållet i de här besluten. 

Jag håller med ltl Harry Jansson i hans inlägg från i måndags om att 

mer behörighet åker ner till Bryssel. Han har nämnt det tidigare och det 

har jag också räknat ut själv att ungefär 80 procent av den åländska 

självstyrelsen inte längre beslutas i den här salen. 20 procent ungefär är 

vad vi har kvar av självstyrelsen idag. Eftersom vi inte har täckt upp det 

demokratiunderskott som finns, när vi inte får vara med och besluta om 

de lagar som berör ålänningarna som tas ner i Bryssel. Även om självsty-

relseutvecklingen har varit stor sedan 1993, enligt vtm Gunnar Jansson 

sätt att se det, så anser jag att självstyrelsemässigt har vi mindre att säga 

till idag än vad vi hade 1993 tyvärr. 
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det där kan vi tvista om. Flera av oss i denna församling 

har i olika egenskaper deltagit i toppmöten med EU. Någonting som na-

turligtvis skulle vara fullständigt otänkbart om vi inte hade en relation 

till EU. Vi har olika syn, jag respekterar det. Men åtminstone jag och vår 

grupp vägleds av den övertygelsen att det är bättre att vara med vid det 

bord där besluten fattas, än att andra gör det för ens räkning. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det kan hända att det finns stora politiker i den här salen 

som har suttit med vid höga möten nere i Bryssel. Men vad har det de 

facto lett till? Om vi tittar på facit, så kan vi säga att drivgarnsförbudet 

togs utan att vi fick vara med och påverka. Det påverkade hela Ålands 

fiskerinäring. Vårfågeljakten har haft sin gång. Förbudet att sälja fisk, 

som har tagits ner i Bryssel, kommer att ha stor inverkan på Åland på 

sikt. Entreprenörskapet kommer att kunna drabbas. 4 H som exempel-

vis är en stor entreprenörskapare där man låter ungdomar gå ut och fis-

ka för att försöka sälja det till sina grannar, det sätter igång en tanke om 

att kanske skaffa ett eget försäljningssätt. De besluten som har betytt 

någonting för Åland har inte vi kunnat vara med och påverka. Sedan att 

vi har suttit med runt borden och ibland fått hålla i kappsäcken för fins-

ka ministrar, det är jättefint och jättetrevligt för dem som har suttit där. 

Men vad har det gett Åland? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Det har sagts många ord om Lissabonfördraget ifrån olika håll. 

Jag vill börja med att tacka landskapsregeringen för ett gott arbete som man 

har gjort i de här frågorna, även om det kanske inte har kommit så långt som 

många utav oss önskar. De betänkanden man har kommit med ifrån självsty-

relsepolitiska nämnden och lagutskottet har varit mycket översiktliga i det 

här sammanhanget. Sedan kan man titta på slutsatsen som vi kanske har lite 

olika åsikter om. 

En sak som jag vill kommenterar här är självstyrelsepolitiska nämnden. 

Man skriver mycket riktigt här om Finlands ratificering. Att Lissabonfördra-

get träder ikraft när föredraget har ratificerat av samtliga medlemsstater i 

överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser. En medlemsstat 

ratificerar fördraget genom att deponera ratifikationsinstrumentet hos repu-

bliken Italiens regering. Om alla ratifikationsinstrument inte har deponeras 

vid denna tidpunkt träder det ikraft den första dagen den månad som följer 

efter det att den sista av alla medlemsstater har deponerat ratifikationsin-

strumentet. Det är säkert riktigt. Men Finland beslöt den 12 december 2008 

att ratificera fördraget och stadsfästa lagen om ikraftträdandet. Endast 18 da-

gar efter den 30:eftersom, samma månad deponerade man det här ratifika-

tionsinstrumentet. Det här är egentligen märkligt. 

Finland har många gånger varit en föregångare när man har talat om de-

mokrati i landet. Men inte i det här fallet. Vi är två parlament som har hand 

om all lagstiftning som kommer från EU, och man beaktade inte det här. Man 

nämnde inte Åland överhuvudtaget i det här sammanhanget. Det här kan inte 
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jag acceptera. Därför kommer jag att rösta nej i Lissabonfördraget. Vi är ett 

parlament. Det ska gälla. Det ska vara nämnt och det ska frågas i de sam-

manhangen.  

Dessutom har jag varit med här nu sedan 1995. År 1991 kom jag in i lag-

tinget. Alltsedan anslutningen har vi behandlat Amsterdamfördraget, Nice-

fördraget och vi har behandlat andra konstitutionella fördrag. Vi har hela ti-

den motiverat med att vi vill ha en representation i EU-parlamentet. Men vart 

har det lett? Vi har inte kommit någon vart i de här frågorna ännu. Det är det 

som är bekymmersamt. Fast både landskapsregeringen och lagtinget har 

kämpat på mycket gott i de här förhållandena. Men det är där som det stora 

felet ligger. Vi får aldrig den här biten på plats. 

Vi såg att i EU-toppmötet, som hölls i Stockholm, var det också ett möte 

mellan EU och Ryssland. Där pekade man också ut Östersjön som ett ev. 

krisområde på den politiska kartan i framtiden. Ryssland kanske spänner 

musklerna i det här området. Det här området i Östersjön kanske behöver 

övervakas mera p.g.a. gasledningen. Vi har USA som övar mera i området för 

Baltikum tillhör Nato osv. Vi ligger ju här i mitt i Östersjön med de erkän-

nande som vi har internationellt. 

Jag vill gå lite in på den här saken i och med att det står så här i Lissabon-

fördraget, artikel 47 punkt 7; ”om en medlemsstat skulle utsättas för ett väp-

nat angrepp på sitt territorium är de övriga medlemsstaterna skyldiga att 

ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i en-

lighet med artikel 51 i Förenta Nationernas stadga. Detta ska inte påverka 

den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvars-

politik.” 

Sverige antog solidaritetsförklaring av riksdagen den 16 juni 2009. Sverige 

kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller angrepp skulle 

drabba ett annat medlemsland eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att 

dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör ha för-

mågan att kunna ge och ta ett militärt stöd. 

Vi har också tagit del av i pressen att man har föreslagit inom EU en ny ut-

rikesminister, som ska se till att EU visar upp en enad linje utåt. Det här är 

unionens höga representant i utrikesfrågor och säkerhetspolitik. Den här mi-

nistern får en egen stab med upp till 5 000 anställda. Det är ungefär halva 

Mariehamns befolkning, som en enda utrikesminister kan få anställda. Här är 

väl också någonting som man skulle behöva påpeka från åländskt håll, det 

skulle väl kanske räcka med att vi skulle få en representant som skulle ingå i 

denna stab, i och med att vi ligger här i mitt i Östersjön också. Det kanske 

inte är för mycket begärt. 

Det har också talats om en ny president för EU. I förra veckan kom det 

fram, under ett möte med Bilderberggruppen, att den belgiska kandidaten 

också kunde tänka sig en skatt på EU-nivå. Här är också någonting som man 

kanske bör diskutera vartåt det lutar. 

Vi vet att på det ekonomiska toppmötet i mars nästa år så är det meningen 

att EU:s stats- och regeringschefer ska anta en ny långsiktig reformstrategi. 

Vad kommer den att innehålla? Vi vet att Lissabonavtalet och den strategin 

som man antog går ut 2010, den är man egentligen ganska missnöjd med för 

det har inte lett till de resultat som man eftersträvar i fråga om tillväxt och 

sysselsättning. 
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Det är mycket som i framtiden kommer att påverka oss i det här samman-

hanget. 

Angående demokratin; det var en fransk statsvetare som påstod att demo-

kratin i dagens samhälle är ett politiskt skådespel. Medborgarna är publik 

och inget annat. I allra högsta grad gäller det här EU och EU-frågorna och 

hur det fungerar. Och vi har inte ens en parlamentsplats för detta parlament. 

Det är där som det stora felet ligger. 

Om jag också är den sista här i lagtinget så tänker jag stå upp för demokra-

ti. Det är det som vi är valda hit för och inte för att ytterligare ge bort mera 

ifrån parlamentet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Vi ska naturligtvis alla i den här salen rösta enligt vår 

egen övertygelse. Ltl Anders Englund har, i ett mycket tidigt skede, sagt 

att Lissabonfördraget har sina gränser. Framförallt om vi inte lyckas 

uppnå framgång på inflytandefrågorna till fullo. 

Det enda jag skulle vilja säga i sammanhanget är att jag tycker det är 

synd att alltför många i den här salen inte tycks inse styrkan i de betän-

kanden, från nämndens och lagutskottets sida, som ligger på våra bord 

idag. Sällan har detta parlament såpass tydligt markerat Ålands särställ-

ning och behovet av vissa åtgärder. Man borde i stället ta fasta på, utgå-

ende ifrån de här starka markeringarna som finns både vad gäller Fin-

lands brist på demokrati vid ratificeringen och brist på demokrati i sam-

band med parlamentsplatsen, vad vi kan göra för att utnyttja det här 

maximalt. Egentligen har vi en stark gemensam grund lagd. Därför tyck-

er jag det är synd att man ibland fokuserar på lite andra saker som är ett 

resultat av medlemskapet som sådant. 

Ltl Anders Englund, replik 

Tack, herr talman! Själva Lissabonavtalet och fördraget kan vi inte göra 

mycket åt. Det är som det är. Men det är vår påverkan och medverkan 

att kunna vara med i framtiden som vi vill åt. 

Sedan vad gäller alla hemställningsklämmar, de är mycket bra. Det 

var en hel lång rad och det är starka skrivningar i dem. Men hur kom-

mer de att behandlas i framtiden? Kommer det att gå samma väg som 

när lagtingsledamöterna och vi alla hemställer här? Och kommer de att 

få den vidarebehandling som vi har hemma? Är det ungefär så det fun-

gerar eller kommer man verkligen att ta tag i de här frågorna? Det vet vi 

inte. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är en befogad fråga som ltl Anders Englund stäl-

ler. Vad är betydelse av dem? Om vi väljer en som ltl Jan Salmén är 

pappa till, d.v.s. att Finland inte ska kunna säga ja till nästa omfördel-

ning av EU platserna förrän Åland har blivit garanterad en plats, så är 

det är en mycket stark markering från lagtingets sida. Det är därför jag 

beklagar att vi inte kan stå eniga bakom dessa slutsatser och det samlade 

greppet. Det kan inte hjälpas men vi kommer utåt sett att framstå som 

att vi inte riktigt ser på samma sätt på helheten av detta fördrag. 
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Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Klämmen är bra, det är inte frågan om den saken. Alla 

klämmar är bra, men hur kommer de att behandlas vidare? Inte kan vi 

säga att vi är säkra på att inte Finland heller går vidare i nästa fördrag. 

Man skriver bort också nästa fördrag, om man fortsätter på den här lin-

jen så är nästan nationalstaterna också borta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det här ärendet har föregåtts av att lantrådet har haft 

många förhandlingar med Helsingfors, framgångsrika förhandlingar vill 

jag påstå. Aldrig någonsin har man i en sådan här fördragshistoria nått 

det man har velat, man vill nå längre. Därför, herr talman, kan det här 

ha en ödesdiger bieffekt om det skulle vara så att det inte finns kvalifice-

rat majoritet för det här i salen. Det skulle antagligen betyda att reger-

ingen skulle falla, mitt i den största och värsta ekonomiska kris vi har. 

Därför tycker jag är oförsvarligt av alla som röstar nej till detta fördrag. 

Ltl Anders Englund, replik 

Jag har inte anklagat landskapsregeringen. Jag berömde snarade land-

skapsregeringen för den goda insats som man har gjort. Där var också ltl 

Runar Karlsson med från början. Nu har det legat här i lagtinget också i 

18 månader. Utskottet har jobbat med de här frågorna.  Som jag sade, 

det är mycket bra klämmar. Men demokrati är demokrati, även om det 

är på hemmaplan. Det är där vi måste sätta ner foten.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag sade så har lantrådet gjort en förtjänstfull insats, 

vårt lantråd, vår statsminister. Ska vi nu säga att hon ska fara tillbaka 

och säga att det hon sade i Helsingfors, det menade inte Ålands land-

skapsregering. Det är oförsvarligt och ett hån mot självstyrelsen. Är det 

så att vårt lantråd har kommit överens med Helsingfors om någonting 

som hon har förankrat, så måste vi rimligtvis stå bakom henne. Jag kan 

inte förstå att lantrådet skulle välja att hålla kvar regeringen om det inte 

skulle bli kvalificerad majoritet. Jag tror inte det. Därför är det oförsvar-

ligt att rösta emot, av den orsaken åtminstone.  

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det finns många saker som är oförsvarliga att rösta emot. 

Det finns många saker som är oförsvarliga att rösta med. Det här är en 

sådan sak som berör oss i grunden på Åland, alltför mycket för att kunna 

ge upp sådana här saker. Främsta orsaken är att det har gått ner till Rom 

och deponerats där utan en rad ifrån Åland, fast vi är ett parlament som 

har lagstiftning på många områden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag är ledsen att avbryta centergruppens möte här. Jag skulle 

bara ödmjukast vilja gratulera ltl Anders Englund till sitt mod. Anders 

Englunds parti, centern, har alltid gått till val under parollen om att de 

är självstyrelsepartiet med stort s. Tyvärr kan vi bara konstatera att så 

inte är fallet, längre, förutom ett undantag som heter Anders Englund. 

Tack för stödet.  

Ltl Anders Englund, replik 

Jag kan väl inte annat än tacka för det. Jag hoppas centern fortsätt-

ningsvis är för självstyrelse och utveckling.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Hittills har debatten givit vid handen att med den parollen ty-

värr, kan man inte gå till i val fortsättningen. Men det finns tid ännu att 

byta ben. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker det var flera intressanta tankar som ltl Englund 

hade. Jag tycker också det är bra att han har övervägt de långsiktiga ef-

fekterna av ett ja till Lissabon och enligt mitt förmenande dragit rätt 

slutsatser. Som före detta centerpartist får jag väl lov att säga att det är 

roligt att det åtminstone finns en centerpartist som stått fast vid sina 

principer och står upp för självstyrelsen. Det känns bra.  

Ltl Anders Englund, replik 

Tack, herr talman! Personligen har jag försökt titta på de här sakerna. 

Jag har varit intresserad ända från början av Finlands EU-medlemskap 

och vårt EU-medlemskap och hur det slår ut. Det finns jätte många posi-

tiva saker för oss här hemma på Åland. Men det får inte bli för mycket 

negativt. När vi återigen skuffar ifrån oss behörighet utan att få tillbaka 

en parlamentsplats. Det är ju där som navet är, runt en parlamentariker. 

Därför står jag fast med mitt beslut. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är bra att det finns lagtingsledamöter som tänker själva. Det är vik-

tigt att man gör det. Jag utgår ifrån att alla gör det efter bästa förmåga. 

Att man inte bara får allt som serveras. Jag noterar och jag vet att ltl 

Englund tänker självständigt. Han står fast vid sina principer istället för 

att ägna sig åt politiskt skådespel som han sade i sitt huvudanförande. 

Det behövs flera som han i det här parlamentet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är onekligen en piggare debatt idag än senast den här frå-

gan diskuterades. Debatten var tidigare, ja, om inte sövande så kände man sig 

nog lätt distraherad mellan varven. Man kan ju fråga sig vad det kommer sig 

av. Det kommer sig av att de som har talat idag har absolut krav. De kan inte 
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godkänna Lissabonavtalet eftersom de fyra inflytandefrågorna inte har upp-

fyllts till hundra procent. Det finns inte utrymme för kompromisser, som jag 

uppfattar det. Vi andra, åtminstone i mitt parti som består av tre personer, 

har insett att om vi någonsin ska ha framgång i våra frågor, vilket vi faktiskt 

ganska ofta har, så är det frågan om kompromisser. När man talar om politik 

som de möjligas konst så handlar det just om kompromisser. Det finns ju 

ingenting som säger att man inte får ha absolut krav. Jag tror att alla partier 

har det i någon bemärkelse. Vi har ett absolut krav när det gäller budgetbe-

handlingen. Vi sparar inte på gamla och sjuka. I den här debatten har vi kun-

nat konstatera att i inflytandefrågorna så kommer man inte längre. Det har 

varit ett kompromissande, till vissa delar ganska framgångsrikt, till andra de-

lar inte särskilt framgångsrikt. Det betyder ju inte att socialdemokraterna har 

avstått från kravet på en parlamentsplats osv. Det tror jag inte heller gäller 

för centern, liberalerna eller för frisinnad samverkan. Men vår realpolitiska 

bedömning, i det här skedet, är detta det bästa tänkbara resultatet.  

Om man har andra politiska ambitioner med att säga nej d.v.s. att visa in-

för det åländska folket att man är en stor demokrat eller att man är en stor 

försvarare av självstyrelsen, så är det här är ett ganska utmärkt tillfälle att 

profilera sig. Det är väl det som vi ser nu än en gång. Det är liksom julafton 

för Ålands framtid. Många i det obundna partiet har också tagit tillfället i akt.  

Jag skulle vilja göra en iakttagelse. Jag har under årens lopp både hört och 

läst ganska mycket av den här retoriken. Vi får ofta höra om att det finns fina 

ambitioner från åländsk sida och de här ska vi föra fram i Helsingfors. De 

som ska åka dit önskas lycka till, men vi vet ju alla hur det slutar, är en vanlig 

kommentar. Det blir ingenting av det. Heta retoriken går ju egentligen ut på 

att Finland inte vill och inte kan tillmötesgå självstyrelsepolitiska intressen. 

Det har vi också fått höra här idag. Vi har partier som misstror Finland gene-

rellt. Det gör man på basen av historiska erfarenheter och misslyckanden. 

Man vill generellt bortse från de eventuella framgångar som har uppnåtts. 

Det här är inte alls ovanligt i den politiska debatten. Så gör man ofta när man 

vill driva ett särskilt intresse. De här nationalistiska intressena är väldigt 

tacksamma för de är kopplade till väldigt starka värderingar och känslor hos 

människor i allmänhet. Det är inte lika lätt att t.ex. driva de funktionshindra-

des behov av färdmedel eller någonting sådant. Det är en liten utsatt grupp. 

Nationalistiska känslor är ganska diffusa, det är fråga om tillhörighet och 

identitet och därför kan man riva upp ganska mycket känslor på den här 

grunden. Det bygger vanligtvis på det finns en motståndare, en fiende som 

inte kan och inte vill förstå. När man sedan lägger till att det inte finns något 

utrymme för kompromisser i en särskild fråga, då höjer man den nationalis-

tiska profilen ytterligare. Så uppfattar jag nu diskussionen.  

Sedan är det problematiskt både för Ålands framtid och för de obundna 

när de ska visa på alternativet. De anser att om vi nu säger nej, så kommer 

Finland i någon diffus framtid att ställas inför EG-domstolen för fördrags-

brott. Då ska Finland skämmas så mycket, att för att undvika denna interna-

tionella skampåle, har gått med på alla de fyra krav som vi ställer. Man bru-

kar tala om skam- och skuldkultur. Tyvärr räknas vare sig Finland eller Åland 

till skamkultur bältet. Då måste man åka t.ex. till Japan. Ni har kanske t.o.m. 

sett på TV när japanska politiker gråter och ber om ursäkt för att de har snott 

pengar, sagt något fult eller haft någon relation som inte har stämt överens 

med den japanska koden. Då skäms de. Då är konventionen den att man of-
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fentligen ber om ursäkt, man avgår och stilla tyst återvänder till sin trädgård 

eller var man finner sitt otium. Den här kulturen finns inte i Europa, det är en 

skuldkultur. Man måste alltså påvisa att Finland har begått ett fördragsbrott. 

Det, mina vänner, det lyckas inte i det här fallet, för Lissabonavtalet är redan 

påskrivet och ratificerat. Bedömningen av skammen tror jag är helt felaktig.  

Det finns ett argument till. Ålands framtid och obundna har förklarat att 

de inte har tilltro till Finland och därför ska man gå emot det här, för att Fin-

land inte har velat tillräckligt mycket. Men sedan när vi hamnar i den posi-

tionen att vi har Ålands folk bakom oss för ett självständigt Åland då ska vi 

plötsligt ha tilltro till att Finland är ett så demokratiskt land.  

Ltl Karlström sade här i samma stund han hade predikat om sin misstro, 

så var Finland ett så demokratiskt land som plötsligt aktivt skulle vara med 

och bygga upp den åländska självständigheten eller vad det nu är för vision 

man har. Det kan vi se att han sade i det stenografiska protokollet. Å ena si-

dan uttalar man total misstro, å andra sidan har man tilltro till att Finland i 

demokratisk ordning ska tillmötesgå alla våra önskemål. Det där är väldigt 

intressant hur man kan säga både för och emot samtidigt.  

Det här är en bieffekt av det här avtalet. Man försöker igen en gång ta fasta 

på de här nationalistiska känslorna. Topprekordet tar ltl Anders Englund som 

för någon tid sedan var beredd att åka till Bryssel för ändring av lunchraster 

på Vårdöfärjan. Det var för honom ett ytterst allvarligt tilltag. Han räknade 

med att han skulle ha framgång i Bryssel och stoppa det här. När han nu står 

här och utropar demokratins totala undergång då är han inte beredd att resa 

annanstans än till Vårdö, antar jag. Det säger väl allt om hur man ska klassa 

det inlägget. 

En sak som förvånar mig under den här debatten är den här upprördheten 

och indignationen över att ltl Harry Jansson har kastat fram Sverigekortet. 

Jag vet inte om det beror på kön eller ideologi men jag måste säga att jag inte 

kan förstå den upprördheten. Man säger att det här inte har diskuterats och 

andra säger att det inte var underrättade. Inte har vi diskuterat språkfrågan i 

lagutskottet. Den här frågan har faktiskt varit öppen. Inte var det någon som 

blev upprörd över det. Av vad består den här upprördheten? Jag tror inte att 

det är ett helt realistiskt förslag. Inte kommer Sverige att ge en plats år Åland. 

Men det kan väl inte skada om svenska parlamentariker och regeringsmed-

lemmar är medvetna om hur kraftigt Ålands lagting åstundar denna av par-

lamentsplats. Och att man i kontakterna mellan Sverige och Finland kan dis-

kutera den här frågan. 

Det kanske är dags att rösta känner jag. Det mesta har väl sagts. Frågan om 

Ålands parlamentsplats var avgjord redan i april 2008 när Astrid Thors var 

här. Sedan dess har det inte hänt någonting. Men vi har fått bra skrivningar, 

vi har fått statsrådets principbeslut. Klämmarna är regeringens sak, det är 

majoritetspartierna sak, dit också fortfarande ltl Anders Englund hör, som 

ska se till att det händer någonting.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Att debatten är piggare idag beror nog till stor del på att i 

måndags hade 11 av ledamöterna gått hem när debatten fortfarande på-

gick, bl.a. innan mitt anförande kom. En av dem som hade gått hem var 

Sundback. Jag önskar att ltl Sundback skulle läsa anförandet som jag 

hade i måndags. Det kanske piggar upp lite.  
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Jag vill ta upp att ltl Sundback säger att jag har diskuterat om någon 

sorts demokrati fram och tillbaka och enligt stenografiska protokollet 

har jag sagt något om självständighet. Då har uppenbarligen inte Sund-

back varit uppmärksam idag heller i salen, där hon har suttit. Jag hade 

ganska starka argument om varför jag anser att Finland är en demokra-

tisk stat. Och varför de också måste ta ansvar att lösa den här frågan. 

Frågan är inte mellan Åland och något annat land i EU. Frågan är mel-

lan Åland och Finland. Jag anser att det demokratiska underskottet som 

finns inte är acceptabelt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag har förstått att ltl Karlström inte är nöjd. Men han ta-

lade nämligen om att p.g.a. att Finland är en demokrati, skulle de efter 

att den här skamsituationen ha uppkommit, ta sitt förnuft till fånga och 

komma Åland till mötes, som jag har förstått att man ser på processen. 

Först ska Finland förödmjukas och skämmas, när skammens rodnad 

brinner på Vanhanens kinder så då tänker han; vi har demokrati, nu 

måste jag nog ordna det här.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Uppenbarligen så lyssnade inte riktigt ltl Sundback på vad 

jag sade. Jag sade att det här är en förhandlingsposition som vi har nu. 

Resultatet, om inte Finland kommer till förhandlingsbordet, är att de 

kommer att få stå och skämmas. Jag säger inte att de behöver göra det. 

Jag säger också att jag jätte gärna säger ja till det här den dag behörig-

hetsfrågorna är uppfyllda. Det är de inte idag. Vi har en förhandlingspo-

sition nu. Det har vi inte om en timme, om vi säger ja till det här. Då är 

vi tillbaka på ruta noll, som vi var 1995 när vi gick in i EU. Förutom att 

vi ev. får säga vad vill i EU-domstolen om det är så att Finland accepte-

rar vår ståndpunkt. Tycker Finland tvärtom så är det Finlands stånd-

punkt som kommer att föras fram, även om det är vi som står inför rät-

ta.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi har väl alltid en förhandlingsposition gentemot Finland. 

Men det som vi har utnyttjat är att vi inte har givit vårt bifall för att 

kunna uppnå så mycket som möjligt i inflytandefrågorna. Man kan ju 

också klassa det som en sorts politisk utpressning. Jag tycker att vi har 

utnyttjat den möjligheten maximalt. Det visar sig att vi inte kommer 

längre. Redan i april var frågan om parlamentsplatsen klar när Astrid 

Thors var här. Sedan dess har det inte hänt så mycket, några detaljer har 

blivit bättre. Men det är nu tyvärr politikens trista vardag. Det är långa 

processer och kompromisser. Det är två steg fram och ett steg bak. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Sundback höll kanske mera ett allmänt föredrag än ett direkt anfö-

rande om Lissabonfördraget. Det gör att det var lite svårt att ta fasta på 

vad hon riktigt ville. Hon sade i förbifarten att Ålands framtid har julaf-

ton nu. Det förstod jag inte riktigt. På julafton brukar jag ha trevligt och 
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bekymmerslöst. Nu är jag faktiskt ganska bekymrad för Ålands självsty-

relse framöver. Det sades att man måste ha utrymme för kompromisser. 

Att vara kompromisslös är ju inte någon positiv egenskap. Men vissa 

grundprinciper, såsom självstyrelsens grunder är för mig, där tycker jag 

att man bör vara kompromisslös.  

Det nämndes också att man måste göra realpolitiska bedömningar. 

Det är just det som jag har gjort. Som jag har nämnt flera gånger är jag 

inspirerad av Färöarna. Jag har gång på gång frågat dem hur de har 

kommit så långt på så kort tid i förhållande till vart vi har kommit. Sva-

ret är nästan alltid; man kompromissar inte med sina grundprinciper.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Kompromissen är det resultat som vi har kommit till i samband med 

förhandlingarna. Ingen av oss har avstått från målen för de fyra infly-

tandefrågorna. Nu är det här är ett absolut krav, förstår jag, för Ålands 

framtid, nu idag, i denna stund. Man kan inte acceptera någonting an-

nat, bara det, fullt ut en parlamentsplats, egen talerätt osv. Att ständigt 

vara absolut i de här frågorna och inte kunnat ta stegvisa beslut leder 

just till den här julaftonen rent politiskt. Sedan kan man ju ha roligt vis-

sa jular och mindre roligt andra jular. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant, vi har alla säkert olika jultraditioner, vi behöver inte gå in på 

det. Jag förstod inte riktigt uttalandet, det hörde inte hemma i samman-

hanget. 

Om vi igen tittar på inflytandefrågorna så var det fyra inflytandefrå-

gor som vi var helt överens om, t.o.m. två gånger i lagtinget, att de här 

bitarna måste lösas innan vi kan säga ja till Lissabonföredraget. Enligt 

min genomgång som jag hade, jag vet inte om ltl Sundback var här då, 

så noterade jag att en halv av dessa fyra frågor är lösta. Det är för lite för 

att jag ska kunna ge med mig och gå vidare och konstatera att okej det 

blev ingenting den här gången heller, men vi provar igen. 

När det gäller den finska regeringens principdokument, som det ofta 

hänvisas till det och som i dagligt tal brukar kallas för Astrid Thors 

pappret, det har jag tidigare uppfattat som om ltl Barbro Sundback och 

jag har haft ganska lika uppfattningar om att det har varit väldigt lite 

förpliktande inför framtiden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Inte tycker jag att man ska vara helt nöjd. Men jag tror inte 

på den här taktiken om att förödmjuka Finland. Det är det som gör att 

åtminstone jag inte ser några andra möjligheter just nu än att godkänna 

det här förslaget. Det där tycker jag, rent ut sagt, är att spela alldeles för 

mycket med känslor. Man vet inte hur utfallet blir. Jag tror nämligen 

inte att skamkulturen fungerar på de här breddgraderna. Här ska man 

visa på att det förekommer direkta fel och man ska med lag visa att Fin-

land inte uppfyller sina förpliktelser. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det kan hända att ltl Barbro Sundback fick det här med julafton 

från mitt anförande. Där nämnde jag att längden på klämmarna i lagut-

skottets betänkande var lika lång som önskelistan som barnen lämnar 

till jultomten. Jag skulle vilja påstå att om man profilera sina åsikter i 

det här ämnet är det inte någonting att skämmas för. Det är ju det som 

vi är här för. Det är ju det som är politik, som jag ser det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Javisst, man får precis uttrycka sig såsom man tycker att saker och ting 

bäst ska lösas. Jag respekterar ltl Nordbergs synpunkter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Med anledning av ltl Barbro Sundbacks uttalande om att vara 

kompromisslös, som hon avser att vi även är, så är det helt rätt. Vi har 

gått till val i den här frågan om att vi inte kompromissar i den. Vi kom-

promissar inte vad beträffar frågor om självstyrelsens utvecklande. Det 

är allt för många som gör det redan i den här salen. Jag tycker att det 

finns behov av att någon står vid vallöften som man har givit.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att vtm Lindholms uttalande väl exempli-

fierar det jag försökte säga att i den här situationen har vissa politiker 

absoluta krav för att ge sitt bifall. Krav som också vi andra omfattar, 

men vi ser att i det här sammanhanget kommer vi inte längre. Det som 

är realistiskt är att ge sitt bifall. Sedan är det väljarna som bestämmer 

vem som sviker sina löften och vem som inte gör det. Jag tror att man 

från Ålands framtid och de obundna gör en alltför optimistisk bedöm-

ning av ålänningarnas vilja att sätta sig emot inte i det här samman-

hanget. Jag var ytterst förvånad att alla våra medlemmar röstade ja, för-

utom en som avstod, att vi skulle säga ja. För det finns också kritiska 

röster i vårt parti. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vad beträffar den socialdemokratiska gruppens agerande och 

slutliga ställningstagande så har man hela tiden visat att man skulle hål-

la ett medlemsmöte inom socialdemokratiska partiet. Trots det, kan vi ju 

konstatera att man före det i lagtingsgruppen hade tagit ett beslut. Man 

hade gjort ett utlåtande till självstyrelsepolitiska nämnden, där man om-

fattade att man kunde ge ett bifall till det här. Det kanske också var en li-

ten skenmanöver. 

Vad beträffar det nationalistiska påstående som också påförs oss så 

måste jag åtminstone säga att jag känner mig mer hemma i det än att 

man skulle sålla sig till någon slags undfallande till marken falnande 

fundamentalister.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, be vare oss väl för till marken undfallande fundamentalister. Det 

vill vi inte se till här i lagtinget. Var och en måste få ha sin åsikt, också 
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om den är nationalistisk. De som säger nej saknar alternativ. Vilken är 

den andra så väldigt framgångsrika vägen vi ska gå för att få alla de krav 

tillgodosedda från finländsk sida som här efterlyses? 

Skampolitiken är det enda som vi har fått oss lanserade. Den tror jag 

fortfarande inte på. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jan Salmén  

Herr talman! Jag ska börja med saker som man kan försöka se som positiva 

med Lissabonfördraget. Vi har ju i lagutskottet egentligen inte haft några sto-

ra problemställningar. Det är ju bara att säga ja eller nej till Lissabonfördra-

get. Det finns saker som har kommit fram under behandlingen som jag tycker 

att ha varit ganska intressanta.  

Angående vår parlamentsplats, som vi inte alls lyckades få något gehör för, 

där kan man konstatera i 14 §, när det kommer in nya medlemsländer så ska 

platserna omfördelas. På det viset utökas inte platserna utan de omfördelas. 

Där har Åland kanske sin enda chans, i varje fall för tillfället, om vi får i Fin-

land att jobba stenhårt att bevaka Ålands tilltänkta parlamentsplats. För Fin-

land har ju faktiskt vetorätt i den frågan. Om det kommer in många länder så 

vet vi ju att Finland kommer kanske att tappa någon plats. Kanske till och 

med Sverige kommer att tappa någon plats. Kanske vi får lite stöd av svens-

karna också för att få behålla en plats i norden, genom att få plats till Åland. 

Det är det positiva som jag ser i det hela. Man ser nu att man redan har gått 

så långt att man nästan har utsett en president, Herman van Rompuy från 

Belgien, som borde ha en stor förståelse för regioner som Åland. Belgien är 

ett föredöme, där har man skött sina inflytandefrågor exemplariskt, tyskarna 

har fått en plats. Man får väl hoppas att han har samma profil inom EU och 

kan stöda en sådan region som oss så att vi skulle få en parlamentsplats. Men 

det blir upp till de finska politikerna att se till att de sköter det som det står i 

principdokumentet. Det står ju inte när man ska göra det, tyvärr.  

Under behandlingen när man har hört olika tjänstemän och politiker från 

Finland så verkar de knappt veta att det finns ett principdokument som man 

borde arbeta efter. Finlands EU-ambassadör uttryckte sig lite förvånansvärt i 

tidningen Åland här om att han inte har hört att man skulle arbeta för några 

sådana saker. Det märkte jag när vi var till Bryssel och träffade honom. Jag 

tyckte att man märkte en liten besvikelse kanske. Han är Finlands EU-

ambassadör, men han är ju också Ålands man i EU, så han borde bevaka 

Ålands saker. 

Jag har varit positiv från början till Lissabonfördraget. Jag har aldrig sagt 

att jag skulle rösta nej till det. Jag ska rösta ja, men jag har aldrig sagt när. 

Men det tycks ju bli idag, fast jag kanske inte hade tänkt det, jag hade velat 

skjuta på det. Vi får väl se hur det går. 

Herr talman! Jag ska ta en liten anekdot om de här inflytelsefrågorna. Det 

har pratats så mycket så att jag tror att alla kan dem. Jag ska ta detta som en 

liten avslutning. Det var för ett drygt år sedan när centern hade debatt om 

Lissabon så diskuterades det mycket om att man skulle sluta mjölka och ta 

hem det som gick. Det var mest de erfarna som diskuterade det, och hade lite 

olika åsikter om det. Sedan slog det mig att det där stämmer ju ganska bra på 
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mjölkning. Det är ju fyra saker som vi försöker jobba med. Vi vet ju att man 

först måste få in kon i båset. Det har vi ju haft, men sedan vet jag inte riktigt 

om mjölkningen har flutit på bra. Finlands riksdag har ju varit vana med 

både kvällsmjölkningar och saker, så för min del skulle man gärna få ha kvar 

morgonmjölkningen också så att vi skulle ha fått ut lite till därifrån.  

Om man ska vara ärlig så tycker jag nog inte att det är så mycket vi har fått 

ut av de fyra frågorna. När skummet har lagt sig i mjölkbyttan så ser man nog 

nästan botten. Det är faktiskt så. Jag tycker att vi måste vara så pass ärliga, 

jag säger vi för jag har själv varit med, att vi måste erkänna att vi inte kan 

säga, svart eller vitt, att vi har lyckats i inflytandefrågorna. Den ena säger att 

vi har misslyckats totalt, de andra säger att vi har lyckats. Jag tror att det är 

ett stort arbete kvar att få det i hamn. Det vilar nog ett stort ansvar på dem 

som säger att det är nu vi ska börja förhandla. Det kommer att visa nu om vi 

klarar av att förhandla fram de här inflytandefrågorna, annars blir det fak-

tiskt ett bakslag i Ålands självstyrelseutveckling. Det är Ålands självstyrelse-

utveckling som blir förloraren. Jag hoppas att det tas nya tag nu och det job-

bas framåt så att vi får våra inflytandefrågor lösta. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var ett lite annorlunda inlägg i debatten idag, tycker 

jag. Jag skulle bara vilja få det förtydligat; på centerns hemsida, cen-

terns partiprogram som de gick till val på så står det så här: ”Åland ska 

ha en egen plats i EU-parlamentet och egen talerätt annars ska EU-

medlemskapet omförhandlas.” Hur ser ltl Jan Salmén på skrivningen 

nu? Är det dags att börja omförhandla EU-medlemskapet eller ska vi 

fortsätta att försöka få en EU parlamentsplats och talerätt? Eller anser 

man att man har uppnått den skrivningen som man har i sitt partipro-

gram? 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag har alltid, sedan vi gick in, varit kritisk till EU. Men det 

står ju faktiskt inte någon tidpunkt i det som Karlström läste upp. Så vi 

får väl jobba vidare på det här tills regeringarna har skrivit ett nytt prin-

cipdokument och lagt ner förhandlingstaktiken. Jag utgår ifrån att det är 

nu vi måste börja förhandla med kraft.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är precis som ltl Salmén säger att det har funnits olika 

bedömningar av hur mycket vi har uppnått av de här fyra inflytandefrå-

gorna. Till skillnad från det som kom från centergruppens vägnar i 

måndags så konstaterar jag nu att ltl Salmén säger; ärligt talat så har vi 

inte fått ut så mycket. Det håller jag med om. Det är en korrekt uppfatt-

ning. Jag uppfattade också att ltl Salmén var lite ambivalent om hur han 

skulle göra i sin röstning. Ett litet ljust tändes hos mig, att jag kanske 

skulle få säga att det är en till i centerlägret som står upp för självstyrel-

sen. Men det verkade som om ljuset slocknade lika fort som det tändes. 

När det gäller det som ltl Salmén sade att han var förvånad över det 

som EU-ambassadör Store sade, att det var ingen som jobbade för EU 
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parlamentsplatsen. Menar ltl Salmén, som jag uppfattar som ärlig, att 

han har trott att någon ifrån finsk sida har jobbat för det här? 

Ltl Jan Salmén, replik 

Till det sista så är det klart att man tar på allvar ett principdokument 

från regeringen. Man tror ju faktiskt att det är allvar när man säger att 

man ska jobba inom EU. Den förste som man informerar är väl EU-

ambassadören. 

Sedan till det första ltl Anders Eriksson frågade om, så tyckte jag nog 

faktiskt att jag sade att jag aldrig har sagt att jag skulle rösta nej. Jag har 

sagt att jag skulle rösta ja, men frågan var när? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, i och med att det är aktuellt idag så hoppades jag att ltl Salmén skulle 

ha funderat lite till när han skulle rösta ja till Lissabonfördraget. Det var 

då det här ljuset tändes. 

När det gäller principdokumentet i all ära, ltl Salmén har säkert läst 

principdokumentet och konstaterat att det är väldigt allmänt hållet. För 

att nämna ett exempel så står det ingenting om det som också för Ålands 

framtids vidkommande är det allra viktigaste, deltagande i minister-

rådsarbetet. 

Ltl Salmén sade ändå att han var förvånad över att EU-ambassadören 

inte kände till det här. Det här principdokumentet, Astrid Thors pappret 

som det brukar kallas för, var ju ett sätt att lite blidka vissa åländska po-

litiker. Men det finns ju ingenting av substans i det. Intervjun med Store 

visar att det inte är någon som följer upp det överhuvudtaget, vare sig 

från finsk eller från åländsk sida.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag sade inte att Store inte hade sett dokumentet, men han 

kände inte till att man skulle börja jobba med det. Det var det som jag 

var mest förvånad över. Är man regeringens man så ska man väl vara in-

satt i vad regeringen har tagit för beslut. Jag hade nog hoppats på en 

mera positiv inställning från Stores sida, nu när vi inte ens har röstat 

ännu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är en väldigt tydlig liknelse som ltl Jan Salmén tar. Han ta-

lar med bönder på bönders vis. Jag undrar faktiskt om Jan Salmén kan 

skumma någon grädde från hans mjölkkanna? För i min finns det näm-

ligen bara pinkunka. 

Ltl Jan Salmén, replik 

När man mjölkar en ko som heter Suomi så utgår jag ifrån att det kom-

mer mjölk i och inte kunka, det blir sedan det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det mesta börjar ju definitivt vara sagt, måhända allting. Jag 

tyckte att det var en bra psykologisk omvärldsanalys och hemmamarknads-

analys som ltl Sundback här gjorde. Det var intressant.  

Det må man väl säga att inte kan det väl vara lätt att vara lantråd i dessa 

dagar, efter två centerutspel på två dagar. Säkert funderar många på huruvida 

det är dags för någon förändring när det gäller regerandet. 

Man har här ifrågasatt upprördheten avseende kollegan Harry Janssons 

utspel. Jag förvånar mig över att man förvånar sig över upprördheten. Vad 

innebär det här utspelet från ett regeringsparti gentemot Finland? Och vad 

innebär det för Finlands intresse att arbeta för inflytandefrågorna framöver? 

Det kan vara positivt på något sätt, men det kommer säkert att fördröja pro-

cesserna eftersom det finns så många olika reaktioner i Finland mot ett så-

dant här utspel.  

Många kommer att anse det som om man ifrågasätter Finlands nationella 

förmåga att hantera Åland överhuvudtaget. Och att man då dessutom vill 

göra det här på ett internationellt plan kommer naturligtvis att påverka. Jag 

har i olika sammanhang nog sagt att man ska använda det internationella 

kortet. Men man måste välja sina stridsplatser, man måste välja sina slag. 

Och det här var nog inte det bästa. 

Det andra gentemot Sverige, hur kommer det att tas där? Någon talare har 

varit inne på det här tidigare. När Åland ber Sverige att ställa Åland och Fin-

land mot varandra. Sverige har ett starkt visat behov att vara Åland till lags 

och att vara Finland till lags, att vara god vän med båda. Här ber åländsk cen-

ter, ett regeringsparti, Sverige att ta ställning för den ena mot den andra. 

Jag tror att andra, ltl Harry Jansson, har tänkt mera före än vad kollegan 

själv hade gjort. Hur han sedan fick hela centergruppen med bakom det här 

utspelet förvånar mig ännu mera eftersom vi där har erfaret politiskt folk. 

Sedan har vi den interna politiska problematiken. När vi har hållit på 18 

månader, särskilt i självstyrelsepolitiska nämnden, och behandlat inflytande-

frågorna, har det funnits 18 månader gånger 30 dagars möjlighet att komma 

fram med alla möjliga argument för att lösa en av de fyra inflytandefrågorna, 

i det här fallet parlamentsplatsen.  

Det är okollegiala, det av talmannen ledda självstyrelsepolitiska nämnden, 

var att inte komma med förslaget och inte heller komma med förslaget i lag-

utskottet där centern är väl representerad. 

Kollegan Anders Englund motiverade sitt nej på ett för mig sakligt och hyf-

sat välgrundat sätt. Jag har samma uppfattning. Vi var också de första som 

reagerade här på Åland mot just deponeringen av instrumenten i Rom. Att 

Finland i ett inrikespolitiskt beslut om att ratificera då har man ännu inte 

fullbordat, så att säga, brottet mot den konstitutionella fördelningen av mak-

ten i landet. Men när man deponerar i Rom då meddelar man den Europeiska 

Unionen region att hela landet Finland, inklusive Åland, har godkänt Lissa-

bonfördraget. Därför är det ett mycket allvarligt brott mot självstyrelsesyste-

met och dess plats i finsk konstitution. Sedan valde ltl Englund att konse-

kvenserna av detta ska vara att slå istället. Slå istället för att vända andra kin-

den till, skulle inte jag vilja säga, men slå istället för att klart säga ifrån. 

I de klämmar som finns i lagutskottets betänkande så säger vi mycket klart 

ifrån på den punkten. Detta får aldrig upprepas. Vi måste se om vi måste lag-

fästa det inom landets gränser för att det aldrig mera ska upprepas. Vi nöjer 
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oss med det ställningstagandet. Nu är det landskapsregeringen som ska för-

handla sig fram till ett resultat. Klarar inte landskapsregeringen av det så får 

vi träda in och hjälpa till. 

Sedan en tredje fråga, som bekymrar mig och som inte får stå i oemotsagd 

här i debatten. Det är frågan om självstyrelsens utveckling. Ltl Karlström tog 

upp frågan och hänvisade till ltl Harry Janssons något uttalande som vännen 

Harry valde att här i en intern diskussion säga att han hade missförståtts. 

Nämligen påståendet att vi uppenbarligen skulle ha 20 procent kvar av själv-

styrelsen efter EU-medlemskapet. Själv har jag, som sagt var, varit med 

länge, snart till synes alltför länge känns det ibland som. Vi gjorde för sex år 

sedan ett framtidsavtal för självstyrelsens utveckling där vi på mittuppslaget 

hade en kurva för självstyrelsens utveckling, som inte på något sätt var exakt 

men den visar trenden på självstyrelsens utveckling med trappstegs förbätt-

ringar 1951 och 1993. En viss svacka 1995, ja, men inte alls så stor så att den 

skulle motverka uppgången 1993. Det här hävdar jag fortfarande, när det 

gäller självstyrelsen så har vi betydligt mera idag än under i stort sett hela 

självstyrelsens utveckling. Ta bara budgetbehandlingen som var rena parodin 

på budgetbehandling för år 1993, där vi hade ett kalkersystem. Vi skulle alltså 

projicera ner Finlands budget till åländska förhållanden. Så skulle vi sedan 

hoppas på att Ålands delegation, i sig en allsmäktighet, kunde ha vänligheten 

att godkänna utgiftsanslagen. Har man varit med om det, kära vänner, så vet 

man att vi har mycket större självstyrelse idag. 

När det gäller EU-medlemskapet så har det också på det sättet givit oss 

mera självstyrelse, trots att vi har överfört behörighet till unionen så som alla 

medlemmar har gjort. Det är inget märkligt med det. Men det är klart att vi 

sedan måste lösa inflytandefrågorna. Men visst har vi ju också på det sättet 

nu en mycket större självstyrelsepolitisk roll än vad vi hade före 1995. Nu dis-

kuterar vi Europas utvecklingsfrågor här. Vi diskuterar Europas lagstiftning i 

förhållande till vår egen lagstiftning. Självstyrelsen är en del av den europeis-

ka gemenskapen, när vi sitter här och beslutar om väsentliga frågor för 

Ålands folk. Vi är en del av de friheter som EU skapar. En del av det övervak-

ningssystem när det gäller miljöfrågor, gränsöverskridande brott och sådana 

svåra frågor som är nödvändiga att lösa internationellt. Vi är en del av detta, 

det var vi inte före 1995. Vi kan ytterligare bli en bättre del av det, det måste 

vi fortsätta att jobba på. 

Frisinnad samverkan kommer att fortsätta sitt arbete med självstyrelsen 

utgående ifrån vårt program 2002. Det är bra på det sättet att där kan var och 

en läsa om våra visioner. De finns där och vi jobbar ständigt med utveckling 

av det. 

Vi har utvecklat det här i vår motion om en ramlag enligt dansk modell. 

Vad är då vitsen med detta? Vitsen med det är att minska beröringsytan med 

Helsingfors som i och med EU-medlemskapet blev mycket större än vad den 

har varit förut och enligt vår förmenande allt för stor. Den beröringsytan 

måste minskas, inte bara av språkliga skäl därför att Finland inte kommer att 

klara av att hantera hela den här beröringsytan, utan också för att politiskt 

och ekonomiskt är det bra för Ålands folk om vi får en mindre beröringsyta 

och därmed en större självstyrelse. Det kan vi tekniskt sedan lösa genom ett 

ramlagstänkande kombinerat med en konstitution som vtm Gunnar Jansson 

talar för att vi behöver. 
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Avslutningsvis, herr talman och bästa vänner, Lissabonavtalet är i det här 

sammanhanget en mycket liten fråga när det gäller vårt arbete för utveckling 

av Åland och självstyrelsen. Men det är klart, i en sådan här debatt så blir det 

lätt en del svulstiga överord, ungefär som om vi skulle stå vid avgrundens 

brant. Det gör vi inte, vi står inför stora, stora möjligheter för självstyrelsen.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! ltl Roger Janssons inledning tangerar förstås center-

gruppens förslag om att vi ska försöka involvera Sverige i fråga om 

Ålands parlamentsplats. Nu bästa ltl Roger Jansson, är det faktiskt så att 

det uttryckligen är republiken Finland som har hänfört den här frågan 

till internationell nivå, genom att uttryckligen säga det två gånger, dels 

via statsrådets principbeslut och dels genom det statsministerbrev som 

finns infogat i lagutskottets betänkande. Man har på gemenskapsnivå 

sagt att denna fråga ska lösas. Det är inte vi som har valt att föra det upp 

på internationell nivå. Vad är mer naturligt än vi med Sverige, med tan-

ke på Sveriges centrala roll bakom hela Ålandslösningen och dess fort-

levnad, diskuterar saken med regeringen i Stockholm? Det är väl det 

mest naturliga vi kan göra. Svälj nu förtreten över att vi inte har fört det 

här på tal tidigare. Se sakligt på det. Vad kan vi tillsammans göra för att 

också involvera Sverige i denna process? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi har i vår grupp en högt uppskattad superdiplomat, en 

av Ålands bästa. Han har sagt här för FS:s del att vi visst kan diskutera 

det här med Sverige. Det håller jag med om. Men före man gör ett så-

dant här remarkabelt utspel, kära kollega, så måste man diskutera med 

parten, om man avser göra det på ett annat sätt än vad Finland har före-

slagit. Finland har föreslagit att hela unionen som helhet, vid fördel-

ningen av platserna, ska tillse att Finland kan få en extra plats för 

Ålands del. Det är det som Finland åtminstone nationellt har diskuterat 

och föreslagit.  

Utspelet, som vi hörde för två dagar sedan gällde att Sverige skulle ge 

en av sina platser till oss av de skäl som ltl Harry Jansson nu sade, det 

har stora diplomatiska konsekvenser naturligtvis, för våra möjligheter 

att driva självstyrelsens utveckling och vårt förhållande till Europeiska 

Unionen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag upprepar det jag sade i ett replikskifte i måndags. 

Jag beklagar att man ser så skeptiskt på den här svenska kanalen. Det 

borde vara en självklarhet för oss med tanke på hur länge det är sedan 

den aktualiserades på ett mer formellt plan och i den här kontexten som 

vi nu lever med. Ja, Finland vägrar ge en av sina platser. Därmed, bästa 

ltl Jansson ifrågasätter vi Finlands förmåga att leverera den här platsen 

till Åland. Därmed måste vi väl se på alla alternativ som står oss till 

buds. Var inte rädd för att man i Helsingfors blir trampad på tårna för 

att vi gör det som är mest naturligt d.v.s. titta på vad vi har för alternativ 
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i ett läge där frågan ska upp på gemenskapsnivå, där vi vet att man slåss 

mycket hårt om varje plats. Då i ett läge där Sverige kanske kan ta ett 

nytt ansvar för Åland. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Må vara hur det vill med den frågan. Jag bor själv 600 meters från Sve-

riges generalkonsulat i Mariehamn. Vi har generalkonsuln som åhörare. 

Det är inte min uppfattning som oppositionspolitiker att komma med 

den typen av utspel mot vårt bästa grannland. Att jag skulle gå till 

svenska konsulatet och förhandla i den frågan, det är i så fall regering-

ens uppgift. Det är inte självstyrelsepolitiska nämndens uppgift som ltl 

Harry Jansson har sagt här i plenum, utan det är landskapsregeringens 

uppgift. Är man ett av regeringspartierna så ska man ta sitt ansvar till 

den delen och tillse att man pratar med den berörda parten förrän man 

gör den här typen av spektakulära utspel.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag vill säga att vårt Sverigeförslag ska ses som ett sista 

minuten förslag, ja. Som en plan B eller som ett komplement till de bra 

klämmar som lagutskottet har tillställt lagtinget. Det är ju de som ska 

genomföras och processas i första hand. Liksom de skrivningar som vi 

har i liggande budget där man har ganska tydliga förslag om självstyrel-

seutvecklingen. Vi söker och menar att man vill ha Sveriges medverkan 

eller stöd vid omförhandlingarna. Det är den verkliga grundtanken i det 

här. Är det nu så att det här var ett så remarkabelt utspel så får jag väl be 

om ursäkt då, på centerns vägnar, att vi inte hade förankrat det före. Det 

är som jag säger, det var i en sista minuten diskussion som det här kom 

upp. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill säga att det är oansvarigt att inte föreslå en 

sådan kläm i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande eller i ett se-

nare skede i lagutskottets betänkande. Jag tycker det var rakryggat av 

centerns gruppordförande, Gun Carlsson, att framföra den här ursäkten 

till övriga lagtingsledamöter. Landskapsregeringen borde inkluderas i 

den ursäkten.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ursäkten får tas emot av den som känner sig berörd. Jag 

vill ändå säga att det aldrig har varit tanke på någon kläm. Det här ska 

ses som en absolut sista utväg, när man har genomfört det som lagut-

skottet säger i sitt betänkande. Det som vi egentligen röstar om idag. Det 

finns flera mycket bra klämmar, också om parlamentsplatsen. Blir det 

ingenting av det här och blir inte heller självstyrelseutvecklingen positiv, 

såsom vill ha den, så då har man det här kortet kvar. Nu visar vi det kor-

tet. Återigen, det gjorde vi och det står vi för.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Klämmarna i självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande 

och klämmarna i lagutskottets betänkande är inte riktade mot Helsing-

fors eller utrikes. De är riktade till Ålands landskapsregering för att lag-

tinget har önskemål om att saker och ting ska arbetas vidare med och 

verkställas. Det är det som är klämmarnas funktion i parlamentarismen. 

Den som har ansvar för den dagliga politiken får de signalerna på vad 

som behöver göras. Skulle det vara någonting som hade varit naturligt 

att ta med i en kläm, så är det ett förslag om att landskapsregeringen 

borde agera tillsammans med Sverige, utgående från Ålandsöverens-

kommelsen i Genève 19921 mellan Finland och Sverige, om bl.a. de 

språkliga garantierna. Det skulle ha tagits in sådana klämmar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson säger att vi har betydligt mycket större 

inflytande i Europa nu och en större självstyrelse än vad vi någonsin har 

haft. Ja, vi får vara med och diskutera i vissa fall, men vi får inte vara 

med och besluta. Som jag ser det, är det en ganska stor skillnad ur en 

demokratisk synvinkel. Det system vi lever i idag uppfyller inte det de-

mokratiska. Det måste vi ta i med hårdhandskarna för att ändra. 

Sedan står jag faktiskt fast vid att ungefär 20 procent har vi fortfaran-

de rätt att bestämma över i den här salen. 80 procent har försvunnit, tit-

ta bara i senaste budgetdiskussioner, så kan man säga att det här kan vi 

inte göra vad vi vill i. Vi har EU-direktiv som säger att si och så mycket 

statstöd får det vara till den ena och den andra. Vi är ganska begränsade 

i den här salen vad vi kan göra efter EU-inträdet 1995. Det blir ännu 

mera begränsat efter ett ja till Lissabon. Det demokratiska misstaget, 

som jag tycker att det är både från Finlands sida och från Ålands sida, är 

att vi inte har kämpat hårdare för det. Det borde rättas till innan vi går 

djupare in i det här samarbetet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kärnan i repliken var beslutsrättens utveckling. Den 1 no-

vember det här året firar jag 30-års jubileum för mitt inval i Ålands lag-

ting. Jag kan direkt jämföra det första året jag var landstingsledamot 

med det här 30:e året som jag är lagtingsledamot. Jag påstår med be-

stämdhet, och jag kan bevisa det på olika sätt, att nu sittande lagting har 

betydligt mera beslutsrätt för ålänningarnas vardag än vad man hade 

1979-1980. 

Sedan tycker jag nog också att EU-kortet, som jag talade om tidigare, 

är väsentligt. Att vi har möjlighet att delta i den processen och anpassa 

Ålands förhållande till ett internationellt samarbete så att det passar 

Ålands folk på bästa möjliga sätt inom de ramar som vi har förmågan att 

hantera. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Man kommer dock inte ifrån att det stiftas ungefär dubbelt 

fler lagar som rör oss ålänningar, än vad som stiftas i Finlands riksdag. 
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Det är ungefär dubbelt flera lagar och beslut om kommer från Bryssel än 

vad som kommer ifrån den finska riksdagen. Det är klart att det påver-

kar oss på ett otroligt sätt, särskilt när vi inte kan vara med och påverka 

de beslut som tas nere i Bryssel. Det är dubbelt fler beslut än vad som 

stiftas i Finlands riksdag. I Finlands riksdag har vi i alla fall en plats, så 

att vi kan vara med och påverka även om vi inte alltid kommer så långt 

som vi vill. Men nere i Bryssel har vi inte en enda plats. Vi kan vara med 

och diskutera men vi kan aldrig vara med och besluta. Det är ett demo-

kratiunderskott. Det är förvånande att inte Europa har satt fingret på 

det. Europa som är den första att skriva under mänskliga rättigheter och 

demokrati. Europa går i bräschen för att man ska ha ett demokratiskt 

styrelsesätt och samhälle. På Åland har vi tyvärr inte det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ska vi prata i procenttermer, vilket jag tycker väldigt 

mycket om att göra, så gjorde jag bedömningen 1970 att vi hade ungefär 

30 procent av lagstiftningen i lagtingets hand. 70 procent av lagarna, 

som gällde vår befolkning, stiftades i Helsingfors. Det skedde en viss ut-

veckling under åren fram till 1994. Man kanske kan säga att vi hade 33 

procent, en tredjedel ungefär före EU-medlemskapet. Finland hade då 

67 procent ungefär. Vi hade en väldigt begränsad självstyrelse när det 

gäller lagstiftningsvolymen. I och med i EU-medlemskapet bibehölls vår 

lagstiftningsrätt i förhållande till Finland. Den här procentsatsen juste-

rades inte. En del av dessa 33 procent blev vi beroende av europeisk lag-

stiftning. Skulle jag göra en procentuell bedömning så rör det sig om 

ungefär en fjärdedel av vår lagstiftning som påverkas av EU. Men det 

gör ju inte att vi har förlorat makten över den. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman!  Jag tar vid där senaste replikskiftet avslutades. Jag omnämn-

des tidigare av ltl Karlström som källan till 80 procent. Jag vill jag påpeka att 

med det avsåg jag då att 80 procent av Ålands lagstiftning berörs direkt eller 

indirekt av EU medlemskapet. Med det menar jag att 80 procent av allt vi 

producerar lagstiftningsvägen här har en påverkan av EU-organens verksam-

het. Det behöver inte alla gånger vara frågan om någon större effekt, men de 

facto är det där grunden läggs. Det var för att åskådliggöra vilken betydelse 

EU-medlemskapet har för vår verksamhet. 

Däremot håller jag helt med ltl Roger Jansson vad gäller den allmänna 

analysen över självstyrelsens utrymme idag som sådant, via utvecklad bud-

getpolitik och en aktivare externpolitisk roll osv. Det delar jag till fullo. 

Det är alltid trevligt att debattera i denna sal, särskilt med ltl Roger Jans-

son, i och med att vi alltid fokuserar i den dialogen på själva sakfrågorna, 

utan personliga slängar. Jag uppskattar mycket att den mognaden finns hos 

en del i denna sal. 

Jag vill understryka att de starka betänkanden som vi har på bordet till 

grund för dagens beslut, de är en bra grund att gå vidare på. Det ger oss en 

möjlighet att utveckla en strategi för hur vi ska hantera Ålands EU-

medlemskap. Det är klart att det finns brister, men de bristerna är lätt att de 
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förbleknar trots allt, i alla fall i förhållande till den kris vi skulle få till ett nej 

till Lissabonfördraget. Därför att ett nej idag ger en situation där vi inte 

egentligen har någon styrka, som jag pratade om i måndags. 

Jag vill citera från Sören Silverströms utredning från augusti i fjol: ”Det är 

möjligt att frågan kommer till behandling inför EG-domstolen och sannolikt 

att domstolen då anser att unionsrätten, trots avsaknaden av lagtingets bi-

fall, skall ges företräde”. Det är den konklusionen som i alla fall inte jag, trots 

att jag sannerligen har letat efter rättsavgöranden, kan säga emot. Det bety-

der då, i och med att EU sedan tidigare slagit fast, att man inte ser till de in-

omstatliga konstitutionella bestämmelser när det gäller ett fördrags ikraftträ-

dande. Då är unionsrätten tillämplig oavsett vad vi gör på Ålandsöarna. Det 

låter hemskt. Det är inte någon tanke som man uppskattar, tvärtom. Det är 

någonting som man vill slå ifrån sig. Men det är ett scenario som jag är över-

tygad om att är det riktiga.  

Problemet för oss då är om det blir en internationell kris, som det har kal-

las från denna talarstol. Då är frågan; kommer vi att stå utanför EU och vad 

händer då? Frihandelsavtal bara för industriella varor, ett EES-avtal med de 

fyra friheterna, tullunion utan några andra friheter, någon sorts marknadsin-

träde bara för åländska jordbruks- och fiskeriprodukter till EU:s inre mark-

nad eller någon annan lösning. Men oavsett, den grundproblematik vi har i så 

fall är att vi saknar alltför många centrala politikområden. Det är inte bara 

det att vi saknar kompetens när det gäller sjöfarten, vår huvudnäring. Vi sak-

nar även allmänt beskattningsrätten. Vi saknar en hel del av den politik kom-

petens som krävs för att reglera även ett utanförskap. Så vi sitter fast, så att 

säga i det spår som vi nu har, d.v.s. att via självstyrelsesystemet få en utveck-

ling till stånd. 

Det har talats en hel del om att självstyrelsens skulle urholkas till följd av 

Lissabonfördraget. Vi vet att det inte är någon sanning att predika något så-

dant. Det är inte där som urholkningen sker utan det har då skett via EU- 

medlemskapet och via de fasta grepp som Helsingfors som centralstat har 

kunnat ta i vissa frågor. 

Ytterligare när det gäller behörighetsöverföringarna som sker via Lissabon 

så måste vi komma ihåg att de är marginella, om vi tänker på det handlar om 

samarbete till följd av pandemier eller någonting liknande och till följd av 

samarbetet vad gäller den statsrättsliga biten. 

Till sist, herr talman, centergruppen har beskyllts för att inte stå för sina 

vallöften etc. Jag skulle vilja påminna om att den Ålandsbudget som har legat 

på lagtingets bord, och som vi debatterade senaste vecka, det är det starkaste 

självstyrelsepolitiska dokument som har lagts fram någonsin. Jag är förvå-

nad, ärligt talat, att inte de påstådda progressiva grupperna i denna sal tydli-

gare har markerat ett stöd för de linjedragningar som landskapsregeringen 

har lagt fram där. Vi har då inte bara talat om att vi ska ha garantier för själv-

styrelsespråket, vi ska till och med ha beredskap att direkt till Helsingfors ta 

initiativ om inte språkfrågan sköts på ett korrekt sätt. Vi har även fått en klar 

signal om att ramlagsmodellen nu ska vara det spår som vi nu ska arbeta vi-

dare på. 

Vi tar ett ansvar för självstyrelsen, men inte genom att försätta öriket i en 

situation där vi inte vet var slutstationen kommer att ligga.  
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Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda, men jag vill trots allt göra 

det. Jag tycker att vi har haft en intressant debatt. Vi som inte har varit med 

så länge, som vissa andra, har fått lära oss en hel del. Jag tänker exempelvis 

på ltl Roger Janssons senaste inlägg, som jag tyckte var mycket intressant. 

Jag håller med om att vi trots allt nog har mera att besluta om nu, än vad vi 

hade tidigare. Det finns en utveckling. 

Jag reagerade på en sak som jag ville gå upp och säga. Vi som kommer att 

säga ja idag, vi respekterar att de obundna och Ålands framtid har en annan 

åsikt. Vi säger inte att de inte tänker på självstyrelsen. Det reagerade jag 

emot, jag tycker det är orättvist och jag tycker det är fult att insinuera att vi 

andra inte står upp för självstyrelsen. Jag kunde inte låta bli att säga det. Vi 

respekterar er. Varför respekterar inte ni oss? Vi har noggrant vägt för och 

emot. Vi vet lika lite som ni om vad som händer i det ena eller det andra fal-

let. Vi har gjort vår bedömning. Det har vi också rätt att göra. Att det ska insi-

nueras om att vi inte står upp för självstyrelsen, för det gör vi. 

Personligen har jag alltid tyckt att det är bättre att vara med i EU än att stå 

utanför. Jag röstade för att man skulle gå in i EU, jag röstar för att vi ska vara 

kvar och jag röstar ja till Lissabon. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. 

Först föreläggs Lissabonfördraget för lagtingets bifall i tredje behandling. Därefter före-

läggs det i lagutskottets betänkande ingående klämförslagen samt betänkandets moti-

vering för godkännande i enda behandling. Slutligen föreläggs självstyrelsepolitiska 

nämndens kläm samt motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfarings-

sättet godkännas? Godkänt. 

Lagen och den förordning genom vilken Lissabonfördraget sätts i kraft föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Begäres ordet? 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Med anledning och motivering av det som vi tidigare framfört i de-

batten så föreslår jag att inget bifall ges, alltså ett förkastade av lagförslaget. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag understöder vtm Gun-Mari Lindholms förslag. 

Talmannen 

 Begäres ytterligare ordet? Vice talman Gun-Mari Lindholm, med understöd av lag-

tingsledamoten Anders Eriksson, har föreslagit att lagtinget inte ska lämna sitt bifall till 

de i presidentens framställning ingående författningarna. Öppen omröstning kommer 

därför att verkställas.  

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för lagutskottets förslag om bifall 

röstar ja och de som röstar för vtm Gun-Mari Lindholms förslag om icke-bifall röstar 

nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Talmannen påminner om att det för bifall enligt självstyrelselagens 59 § 2 mom. krävs 

att beslutet fattas med minst två tredjedels majoritet.  

 Jag ber ledamöterna Dahl och Aaltonen biträda vid rösträkningen.  

Upprop.  
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Vid omröstningen har avgetts 24 ja röster och 6 nej röster.  

Lagtinget har således med i självstyrelselagen 59 § 2 mom. angiven majoritet gett sitt 

bifall till att de i republikens presidents framställning ingående författningarna träder i 

kraft i landskapet till de delar fördraget faller inom landskapets behörighet.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. 

Föreläggs det i lagutskottets betänkande ingående återstående klämmarna, alltså nr 2 - 

nr 10, för godkännande. Klämmarna är godkända. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Lagutskottets 

motivering är godkänd. 

Föreläggs nu det i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande ingående klämförslaget 

för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Självstyrelse-

politiska nämndens motivering är godkänd. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Bordläggning 

3 Näringspolitik 

Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 1/2009-2010-s) 
Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. spörsmål (S 1/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 2 december 2009. 

Godkänt.  

Remiss efter bordläggning 

4 Avskaffande av allmänna avdraget 

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010) 

Ärendet bordlades den 19 november 2009 då lagtinget fattade beslut om remiss till fi-

nansutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det här ärendet remitteras till finansutskottet. Finansutskottet 

behöver få vägkost inför behandlingen av de skäl jag här kommer att anföra. 

I budgetdebatten redogjorde finansminister Perämaa för att de statliga av-

dragen för medborgaren skulle resultera i en större skattesänkning än den 

skattehöjning som ett slopande av det allmänna avdraget innebär för de 

åländska medborgarna. Finansministern hade vänligheten att på begäran le-

verera åt oss underlagskalkylen för detta. Vi har tagit del av den.  Vi kan kon-

statera att det möjligen finns ett räknefel eller ett dubbelfel i kalkylen när det 

gäller uträkningen av arbetspensionspremierna kontra arbetslöshetsförsäk-

ringspremierna. Men det är i så fall ett relativt obetydligt fel. Det kanske man 

i finansutskottet inte behöver ägna så stor uppmärksamhet åt. 

Däremot när det gäller sänkningen av de statliga skatteskalorna så skulle 

det, tillsammans med de övriga ändringarna, innebära för en normalinkomst-

tagare att man skulle få sänkt statsskatt med 13 procent. Det är väldigt myck-

et. Vi har inte kunnat ta del av skattestyrelsens och finska regeringens uppgif-

ter som skulle motsvara en sådan kraftfull sänkning. Det kan vara något fel 

här som göra att resonemanget, som vi fick presenterat i plenum, inte riktigt 

håller. Jag ber finansutskottet att kontrollera det. 
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Det är nu inte den politiska problematiken som det här ärendet behäftas av 

i den beräkningsfrågan. Det viktiga är att staten, genom sin stats skattepolitik 

i det svåra läget landet befinner sig med en minskande konsumtion, har be-

stämt sig för att sänka statsskatten. Så att medborgarna ska få mera pengar 

till konsumtion. De har tänkt sig att den här fördelen skulle komma 5,2 mil-

joner finländare till del. Det är det beslut som man har fattat i riket. I Sverige 

har man gjort motsvarande politiska bedömningar, man behöver sänka stats-

skatterna för att få en ökad konsumtion. 

Den här politiken från statens sida kommer alla andra finländare till del 

utom ålänningarna. Här gör den åländska staten en skattehöjning som är 

stor, inom den ram vi har för egen beskattningsbehörighet, inom ramen för 

kommunalskatteverktyget. Det som finska staten har tänkt sätta i alla finlän-

dares konsumtionskassa under år 2010, det har landskapsregeringen bestämt 

sig för att det tar man tillbaka. Det tar man tillbaks och använder till den 

åländska offentliga sektorns konsumtion. Antagligen för att man inte har 

förmågan att på andra sätt spara tillräckligt. Det betyder att ålänningarna, till 

skillnad från alla övriga finländare tack vare statens insatser, inte kommer att 

få mera pengar till konsumtion. Det drabbar i sin tur det åländska näringsli-

vet som kommer att få mindre kunde kundköpkraft än vad man både i Fin-

land och i Sverige försöker åstadkomma via det skattepolitiska instrumentet. 

Det här är den politiska stora knäckfrågan som finansutskottet bör ta ställ-

ning till och behandla i samband med det här ärendet. Vi har för vår del lagt 

en finansmotion i ärendet som klart anger vår uppfattning i den här frågan. 

Vi har verkligen varit hyggliga i det sammanhanget och bundit ihop det med 

utfallet av resultatet för beskattningen av samfundsskatten och kapitalskatten 

under skatteåret 2008, som vi kommer att få kännedom om i slutet av den 

här månaden. Möjligen kommer då tilldelningen av skattegottgörelsen att 

öka med ett antal miljoner jämfört med budgetförslaget. Det menar vi då att i 

linje den finska regeringens skatte- och konsumtionsbefrämjande politik och 

också den svenska regeringens i sammanhanget, så bör också de åländska 

medborgarna på Åland få samma förmåner. Därför bör man då justera den 

här lagframställningen till den delen om man, i samband med budgetbehand-

lingen, kommer till att inkomstökningen via skattegottgörelsen är så stor som 

vi tror att den kommer att bli. 

Jag hoppas att finansutskottet tar den här problematiken på allvar och ser 

det som en viktig konjunkturpolitisk fördelningsfråga och beskattningspoli-

tisk fråga. För det är ju faktiskt det som det är. Staten bestämmer sig för att 

ge mera pengar till alla medborgare. Alla andra medborgare får det utom de 

enskilda åländska skattebetalarna. Det är inte bra. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här förslaget ska givetvis diskuteras som en helhet till-

sammans med budgeten av finansutskottet. Det sade ltl Jansson och det 

är helt på sin plats. Det är mot bakgrund av budgetläget som det här för-

slaget läggs. Jag noterade ändå att ltl Jansson lite backar, även om det 

möjligen kan finnas skäl att titta på de kalkyler som har gjorts som ledde 

till det som jag presenterade i samband med budgetremissen. De perso-

ner, som ligger i närheten av de inkomstklasser i de räkneexemplen som 

jag då redovisade, kommer förmodligen ändå att få mera pengar att 
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konsumera. Det var målet, att rikta de tillgångar vi har till de grupper 

där vi tror att konsumtionen kan utökas. 

Sedan ska vi komma ihåg det som ltl Jansson säger att vi tar pengar 

som staten vill rikta till invånare i hela landet. Vi har en situation där vi 

har haft lägre skatt än på finska sidan. Vi har ytterligare andra förmåner 

som är större. Vi har högre barnbidrag och vi har sjukdomskostnadsav-

drag. Vi ligger i ett bra lägre gällande förmåner till individer ändå. Jag 

noterar att frisinnad samverkan ändå inte fullt ut föreslår att det all-

männa avdraget ska vara kvar.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Observera att jag i min dialog här gentemot finansutskot-

tet inte var säker på att finansministern kalkyl stämde. Eftersom jag inte 

har kunnat få bekräftat den här 13 procents sänkning av statsskatten 

från något håll i riket, trots försök. Jag tror att det ligger en felräkning i 

det. Eftersom jag inte har de exakta siffrorna kan jag inte säga det. Tro-

ligen innebär det allmänna avdraget en större skattehöjning än vad sta-

tens insatser gör för den enskilde skattebetalaren på Åland. Men det 

måste ännu kontrolleras. 

Däremot har jag räknat på 11 000 Mariehamnare. Där innebär den 

här åtgärden, tillsammans med den skattehöjning som liberalerna var 

med och genomförde för exakt ett år sedan i staden, 10 procents skatte-

höjning för den enskilda Mariehamnaren på ett år tillsammans med det 

allmänna avdraget. Det är betydligt mera än det som staten kommer 

emot med. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har inte någon del i stadens beslutsfattande. Och inte 

heller i de beslut stadsliberalerna är med och fattar. Jag tycker att det är 

fel att koppla ihop de beslut som fattas helt självständigt ute i kommu-

nerna, i enlighet med den beslutsfattanderätt som man där har. Det är 

fel att koppla ihop det med vår budgetsituation. Det är förstås fritt fram 

att argumentera hur man vill.  

Det kan ju finnas fel i kalkylerna, men jag hävdar att de är gjorda på 

ett noggrant sätt. Innan någonting annat har bevisats så tror jag att situ-

ationen är den att de flesta, speciellt låginkomsttagare medelinkomstta-

gare och framförallt studenter som vi har som ett räkneexempel, kom-

mer att vara i en situation med t.o.m. stärkt konsumtionsförmåga. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För frisinnad samverkan är det synnerligen väsentligt hur 

skattepolitiska beslut i staden, i landskapet och i kombination drabbar 

våra medborgare i staden. Den kalkylen är entydig på det sättet att Ma-

riehamnarna drabbas av en kraftfull skattehöjning. Med andra ord en 

politik som är helt motsatt den som sker i väster och öster. De som är 

med och gör de här skattehöjningarna måste ta fullt ansvar för det. 

Landskapsregeringen, med minister Perämaa som medlem, är med och 

ger den här totaleffekten åt medborgarna. Det måste vi kunna få disku-

tera från den här stolen. För det är en betydande del av medborgarna 

som drabbas på det här sättet. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag understöder allt det som ltl Roger Jansson framförde i den 

här talarstolen för några minuter sedan.  

Jag har alltid ansett att skatt är en fråga om makt. Ju högre skatt man har 

desto mera makt har politikerna på befolkningen och deras liv. Med lägre 

skatt har befolkningen mera makt över sina egna liv. Jag förespråkar det sist-

nämnda. 

Det allmänna kostnadsläget på Åland är betydligt mycket högre än i våra 

omkringliggande regioner. Det i sin tur gör att många väljer att göra sina in-

köp av mat och konsumtionsvaror utanför Åland p.g.a. den svenska valuta-

kursen. Det i sin tur leder till att det blir ännu tuffare för de företag som för-

söker existera på den här närmarknaden. Det småskaliga näringslivet som vi 

har drabbas ganska hårt.  

Tyvärr har Åland ännu inte behörighet på skatteområdet, vilket vi obundna 

har förespråkat länge. Landskapsregeringen borde prioritera och jobba hårt 

på för att överta beskattningen. Verktygen för att stimulera näringslivet och 

också befolkningens ekonomi är ju väldigt små. En möjlighet som vi kan an-

vända för att ge befolkningen större makt över sina egna liv är ju genom det 

allmänna skatteavdraget. 

Nu föreslår landskapsregeringen att det ska upphöra, vilket i sin tur gör att 

fler personer får mindre pengar i plånboken, vilket också i sin tur späder på 

den neråtgående spiralen, i ekonomin, som vi befinner oss i. Ännu flera kan-

ske tvingas göra sina inköp utanför Åland. Givetvis är det upp till var och en 

att bestämma var man vill göra sina inköp. Med en större behållning av sina 

egna inkomster så tror jag också att många skulle välja att stöda det åländska 

näringslivet lite extra om möjligheten gavs.  

Nu, om någonsin, anser jag att samhället borde stimulera den privata köp-

kraften. Det är just för att se till att inte hjulen slutar rulla för våra företag. 

Det kan man göra genom att bibehålla eller ännu hellre kanske till och med 

öka det allmänna skatteavdraget. Om inte privatpersoners ekonomi stimule-

ras i en lågkonjunktur så kan följderna för samhället bli betydligt mer ogynn-

sam. Det kan resultera i konkurser bland företag och det resulterar ofta i re-

sektion som oundvikliga följder. 

Jag skulle vilja ge två exempel. Jomala kommun höjde för några år sedan 

skatten. Jag fick se en graf av Jomalas ekonomichef, jag önskade att jag hade 

den här, vilket jag tyvärr inte har men ska försöka förklara hur den såg ut. Det 

var en graf som visade kommunens inkomster och så var det en linje som vi-

sade på kommunens utgifter. Tittade man tillbaka till det året där Jomala 

kommun hade ökat skatten p.g.a. att utgifterna var större än inkomsterna. På 

grafen såg man att glappet mellan inkomster och utgifter steg efter att man 

höjde skatteintäkterna. Kommundirektören i Jomala använde det som ett ex-

empel för att det inte alltid är lösningen att försöka täcka det med ännu mera 

inkomster, om man har för höga utgifter. 

Det var också en Saltvikspolitiker som uttryckte sig på ett ganska humoris-

tiskt sätt, som gärna Saltvikspolitikerna får kommentera. Han sade; varje 

gång Saltviks kommun har sänkt skatterna så har inkomsterna ökat. Det är 

ganska intressant. Jag tror också faktiskt på det. Stimulerar man genom lägre 
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skatt där så ökar också incitamenten för personer att jobba mera och få högre 

inkomster och på så sätt kanske skatteintäkterna blir högre ändå.  

Jag brukar alltid nämna det här exemplet med momsen på böcker i Sveri-

ge. Jag kan väl göra det nu också. Väldigt många var emot att man skulle sän-

ka momsen på böcker i Sverige. Det skulle resultera i att man skulle få så 

mycket lägre skatteinkomster. Hur skulle man förklara detta? Man hade en 

momssats på 25 procent, man sänkte den till 8 procent. Resultatet för svens-

ka staten var att de fick in ännu mera pengar i skatt på försäljning av böcker. 

Folk hade råd att köpa många flera böcker. Det vara bra för kulturen, det var 

bra för läsandet och det vara bra för svenska staten.  

Det är den inställningen som man borde ha när man diskuterar skatter. 

Inte så att så fort det går lite sämre för ekonomin i landskapet så ser man på 

att höja skatterna, så att man inte behöver göra strukturella förändringar. 

Som sagt, jag är för lägre skatt. Då blir det mera makt till den enskilda per-

sonen att bestämma över sitt eget liv. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill ändå erinra om att det allmänna avdragets 

varande och icke varande har varierat lite. Det fördes in under en reger-

ing som bestod av FS, obundna och centern, om jag kommer ihåg rätt. 

Det var för att man hade ett ekonomiskt överskott som man försökte 

fördela det på rätt sätt. Sedan hade vi en lågkonjunktur i början på 

2000-talet, då tog vi bort det. Sedan fördes det in igen kanske år 2006, 

jag är inte riktigt säker på årtalet. Grunden till det här var att vi hade en 

hög skattegottgörelse, som man ansåg att skulle fördelas ut till folket, till 

skattebetalarna. Det var vitsen med det. Nu vet vi ju alla att skattegott-

görelsen minskar, alltså har vi mindre att fördela. 

För centerns del har det här inte varit ett svårt beslut. Naturligtvis vill 

vi gärna att alla våra invånare på Åland ska ha så låg skatt som möjligt. 

Vi måste ju också se till att landskapets ekonomi är så god som möjligt. 

Därav detta förslag som centern stöder. Dessutom är det här bra för för-

samlingarna. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag vill föra en sådan politik där man stimulerar tillväxten. 

Det här är ett sätt som jag tror att man kan stimulera tillväxten på. Jag 

är också lite förundrad över skattegottgörelsen i budgeten som enbart är 

på 3 miljoner euro jämfört med 24 miljoner euro förra året. Jag har ock-

så bett att vi i finansutskottet ska titta lite mer på om det verkligen kan 

stämma. Skattegottgörelsen är ju den summan som överstiger 0,5 pro-

cent av det som det åländska samhället betalar in till staten. Med tanke 

på att det åländska näringslivet och privatpersonernas ekonomi på 

Åland har varit betydligt mycket bättre än vad det finska näringslivet 

och de finska privatpersonernas ekonomi har varit, så borde det, som 

jag ser det, kanske vara ännu större skillnad på vad den finska skatteba-

sen har kunnat betala in och vad den åländska skattebasen har kunnat 

betala in. Jag är inte helt övertygad om att den siffran som finns i budge-

ten stämmer. Jag hoppas att vi ska kunna titta vidare på det. 

Det stimulerar bara ännu mera till, om det är så att jag har rätt i den 

frågan, att det här allmänna avdraget verkligen behöver finnas kvar. 



  

  551 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är klart att det är viktigt att man stimulerar, ja. Vi är 

säkert överens om det. Frågan är bara med vilka pengar? Det är det som 

det handlar om i det här årets budget. 

När det gäller huruvida skattegottgörelsen blir som budgeten anger 

eller om det blir någonting annat. Det kan inte jag heller svara på. För 

mig får skattegottgörelsen gärna bli större. Det återstår att se. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nu framställde ltl Karlström det som att det brister i struk-

turella åtgärder i budgeten. Jag säger det igen såsom jag sade tidigare, vi 

måste ju diskutera det här som en helhet. Sakerna hänger ihop.  

Tidigare under budgetdebatten vill jag minnas att ltl Karlström i nå-

gon replikväxling stödde landskapsregeringen i att man verkligen vidtar 

åtgärder också. Det har ju varit den här landskapsregeringens utgångs-

punkt att man ska nå sådana strukturella åtgärder, beskrivet dels i siff-

ror, dels i text för framtiden.  Att vi får en ekonomisk situation som kan 

balansera på sikt så att vi kommer efter något år i en balanserad situa-

tion. Men ändå är inkomstfallet så dramatiskt att vi ansåg det nödvän-

digt att vidta också det här för att i förlängningen kunna trygga den väl-

färd och det ansvar vi har via vår lagstiftningsbehörighet mot invånarna 

också. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag står verkligen bakom det jag sade i budgetdebatten 

också. Jag lyfter på hatten för många områden där landskapsregeringen 

har vidtagit strukturella förändringar. Det har säkert inte varit det enk-

laste man har gjort i landskapsregeringen. Det lyfter jag absolut på hat-

ten för. Däremot är jag av den politiska linjen att jag skulle kunna göra 

ännu flera strukturella förändringar för att förändra ännu mera, privati-

sera och upphandlar mera. I min och obundens samlings motioner som 

vi har lämnat in har vi sparat in nästan 4,5 miljoner. Man kunde stimu-

lera privatekonomin och företagens ekonomi genom att behålla de all-

männa avdraget om man vill. Det går att göra och jag skulle gärna se att 

man skulle göra det.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tackar för det. Det var ändå ett stöd för att den här 

landskapsregeringen har vidtagit åtgärder som kanske ingen tidigare har 

gjort ändå för att balansera den offentliga ekonomin.  

Jag noterade att ltl Karlström i sitt huvudanförande gav sitt stöd åt 

frisinnade ltl Roger Jansson, som har motionerat för den gruppens del 

om att halva det allmänna avdraget ska bibehållas i den situationen att 

skattegottgörelsen blir motsvarande i euromängd större, ifall att siffror-

na kommer att ändras. Nu är frågan om ltl Karlström står bakom det att 

ifall inte skattegottgörelsen stiger så då ska vi slopa det allmänna avdra-

get eller hur ligger det till riktigt? 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var mera det allmänna resonemanget, som ltl Roger 

Jansson höll, som jag stod till fullo bakom. Jag har ju själv skrivit en fi-

nansmotion, nr 67, som heter fortsatt allmänt avdrag och höjning av an-

slaget. Där går jag in på att oavsett vad, så bör det allmänna avdraget 

finnas kvar för att stimulera ekonomin. Klart att jag står bakom min mo-

tion. Det är snäppet högre än ltl Roger Janssons motion. Men går inte 

min motion igenom så kanske ltl Roger Janssons motion kan vara ett 

kompromissförslag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Från högern har man här talat sig varm för det allmänna avdra-

get. Man tror att det skulle stimulera köpkraften ute bland medborgarna. 

Onekligen är det så att har man mera pengar så är man säkert beredd att 

handla något mera. Det finns ju sådana rön nuförtiden som visar att den här 

politiken inte fungerar fullt ut. Speciellt inom medelklassen, så länge man har 

arbete och t.o.m. kanske får lite mera i lönekuvertet tack vare skattesänk-

ningarna och det råder dåliga tider, så tenderar många att resonera att man 

sparar pengarna och avvaktar tills tiderna blir bättre. Det är ganska mänskligt 

att tänka sig att om man har bostadslån och ett försörjningsansvar, om man 

får mera pengar tack vare skattesänkningarna så rusar man inte iväg och kö-

per speciellt mycket dyra konsumtionsvaror, utan man sätter åt sidan ifall det 

behövs och situationen förvärras. 

Den där skattepolitiken fungerar nog, tror jag, men till en viss grad. Sedan 

är det så, att de som har haft de största avdragen och är de mest förmögna, de 

förmår ofta inte att konsumera mera än vad de gör daglig dags, eftersom det 

inte spelar så stor roll för dem om man handlar lite mera eller lite mindre. 

Deras ekonomi grundar sig på lite andra bedömningar och överväganden.  

De som har väldigt små inkomster, åtminstone om de har någon skatte-

kraft, så för dem har det här kanske en ganska stor betydelse. De är väl ändå 

mest benägna att försöka försörja sig under dagen och är inte heller några 

stora konsumenter av dyra konsumtionsvanor.  

Men individens beteende och reaktioner på ett sådant här avdrag kan vara 

ganska olika. Att dra alla över en kam tror jag är schablonmässigt ekonomiskt 

tänkt om homo ekonomicus. Visst påverkar det säkert konsumenterna, men 

hur mycket är svårt att säga. Det är en intressant fråga. Nu tror inte jag att 

regeringens huvudsyfte med detta är att diskutera konsumtionen och köp-

kraften utan man vill ha en kostnad mindre till kommunerna. Den här reger-

ingen har ju visat på olika sätt att man för över en hel del av sina ekonomiska 

bekymmer på kommunerna.  

Ltl Gun Carlsson här redogjorde historiskt om att det allmänna avdraget 

tillkom efter att vi hade goda tider och en stor skattegottgörelse. Avdraget var 

ju inte kompenserat till kommunerna förrän de senaste åren. Det är därför 

lagen heter upphävande av landskapslagen om kompensation för förlust av 

skatteintäkter. Då gällde det inte enbart skatteavdraget utan också andra stat-

liga höjningar av förvärvsavdrag och nu grundavdraget. Landskapet skulle 

kompensera kommunerna för statliga avdrag för att kommunernas ekonomi-
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er inte skulle drabbas. Men nu ser vi en tvärtom politik. Där här lagstiftning-

en påverkar på flera nivåer. Jag tror att det primära är att landskapet vill 

komma ifrån sitt ansvar gentemot kommunerna. Frågan om att stimulera 

köpkraften är en andra rangens fråga. 

Det som har varit politiskt förväntat i den här frågan är att liberalerna 

skulle ha lanserat någon sorts progressivt avdrag. Det har man talat för under 

tidigare behandlingar av det här avdraget. Men nu är det resonemanget helt 

och hållet borta. 

Herr talman! Det här är en bra övning i att diskutera skattefrågor. Det ska 

bli intressant att se var finansutskottet lägger den politiskt ekonomiska 

tyngdpunkten i det här resonemanget. Från socialdemokratiskt håll har vi 

sagt att det här skedet kan tas bort. När skattegottgörelsen minskar så finns 

inte det här utrymmet. Om man säger att alla ska spara, då uppfyller den här 

åtgärden de förutsättningarna. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Alla skattepolitiska utredningar, som jag har sett i våra 

högskatteländer i norden, är säkra på den punkten att särskilt medelin-

komsttagarna kommer att konsumera när de får mera börsen, för att de 

behöver konsumtionsvarorna. Det här gäller naturligtvis i ännu högre 

grad låginkomsttagarna. Därför gör staterna genomgående skattesänk-

ningar så att det kommer konsumtionen till del i lågkonjunktur. Sedan 

kan man säga om höginkomsttagarna att de inte behöva konsumera allt, 

de sparar delvis. Det kommer i sin tur produktionen i landet till del som 

ökar sysselsättningen i låg konjunktur, vilket är en annan politisk hög-

prioriterad uppgift.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är uppenbart och det är inte heller förvånande att ltl 

Roger Jansson och jag läser olika ekonomiska rapporter. De har säkert 

olika ideologiska förtecken. Det betyder inte att någon har absolut rätt 

eller absolut fel. Jag vill påstå att sådana här skattestimulansåtgärder 

fungerar lite olika under högkonjunktur och lågkonjunktur. Det är 

knutna väldigt mycket till hur individen bedömer sin ekonomiska trygg-

het. Nu har det väldigt länge varit ovisst. Det finns klara indikationer på 

att många har satt pengar åt sidan och inte konsumerat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har faktiskt inte läst några ideologiskt färgade skatte-

politiska utredningar. Jag har läst utredningar från de officiella utred-

ningsmyndigheterna i socialdemokratiskt styrda länder och i borgerligt 

styrda länder. De är entydiga på den här punkten. Om sedan ltl Sund-

back vill basera sitt kunnande på ideologiskt färgade ekonomiska rap-

porter så får hon göra det, det står henne naturligtvis fritt. Men jag vill 

absolut inte göra det. Jag vill inte grunda mitt kunnande på den typen av 

rapporter. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Alla vet vi att nationalekonomi inte är någon exakt veten-

skap. Alla skattediskussioner utgår ifrån vissa värderingar. Jag tror att 

det är mycket bra att läsa också de rapporter som kommer från olika in-
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stitut med olika ideologiska bakgrunder. Verkligheten är inte en bild, 

den är mångskiftande. Jag säger inte att det här inte har en viss ekono-

misk betydelse vad gäller köpkraften. Men att tro att det är så enkelt att 

när folk får skattelättnader så går de med en gång ut och köper upp all-

ting för pengarna, det tror jag faktiskt inte på. Så beter jag mig inte hel-

ler själv. Jag brukar nog försöka sätta undan lite. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! För att korta ner replikskiftet kan jag säga att jag under-

stöder ltl Roger Janssons replikskifte till fullo. Det är precis så som jag 

också ser det. Jag tycker inte att det är hemskt om en medelinkomstta-

gare får lägre skatt så att han har råd att spara lite pengar åt sig själv. 

Det kan ju betyda att han också kan bygga upp sin egen framtid, ifall ti-

derna blir sämre och han kanske blir permitterad, om det skulle leda till 

detta istället för att han ska behöva komma till samhället och få proble-

men lösta. Jag tror på den egna individens fria vilja att göra det bästa för 

sig och sin familj. Med lägre skatter kan man stimulera detta. 

Med ltl Sundbacks resonemang borde alternativet vara att höja skat-

terna och höja avgifterna till landskapet. Vi borde beskatta oss ur och 

avgifts höja oss ur den finansiella krisen, som landskapet befinner sig. 

Jag tror inte på detta men ltl Sundbacks resonemang bygger på det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Som sagt var, jag förbehåller mig rätten att själv formulera mina åsikter. 

Det är ju de facto så, ltl Karlström, att i de nordiska ländernas enkäter så 

säger medborgarna att de är beredda att betala mera skatt om det kan 

garantera den generella välfärden och tryggheten. De flesta resonerar 

annorlunda än ltl Karlström, som jag tycker är mycket färgad av ameri-

kansk ideologi, det är inget illa med det. Det är de facto så att medbor-

garna inte har bett om lägre skatter. Det är närmast ett näringspolitiskt 

drag för att hålla igång konsumtionen. Det om skatterna. 

Socialdemokraterna anser att avgifterna ska vara väldigt låga. Helst 

ska det inte vara några avgifter alls på offentlig service. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Som man frågar i skogen får man svar, brukar man säga. 

Det är klart att i de nordiska välfärdssamhällen, som vi har, så har vi 

ganska höga skatter. De flesta är ganska okej och överens med att sy-

stemet är på det sättet, en progressivitet o.s.v. Men skulle man ställa en 

följdfråga; vill du att den offentliga sektorn effektiviseras och att man 

inte använder mera pengar än vad man behöver använda för samma 

tjänster? Svaret skulle säkert bli att majoriteten var starkt för att man 

vill att det ska göras på bästa kostnadseffektiva sätt. Det gör man inte 

om man hela tiden tillför mera pengar till den offentliga sektorn, vilken 

har en tendens att svälla, istället för att se på hur man kan effektivera 

och förbättra.  
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Om inte jag ska sätta ord i ltl Sundbacks mun så kanske inte ltl Sund-

back heller ska tolka mitt sätt att se på det marknadsekonomiska syste-

met. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tog fasta på den inledande repliken att skatter är makt, 

vilket är alldeles sant. Det finns starka rörelser i USA där man anser att 

det är ett övergrepp mot individen. Det är en klassisk liberalistisk håll-

ning, inte liberal i den bemärkelse som vi vanligtvis använder på Åland. 

Den utgår ifrån att staten inte ska ha en ekonomisk funktion och fram-

förallt inte ta ett socialt ansvar. Den ska enbart ha en nattväktarroll 

d.v.s. att skydda egendomen, de rikaste tillgångar, från busar som kan-

ske vill ta det av dem, eller nationens gränser. Men i övrigt ska staten 

inte ha någon roll. Skattepolitiken ska bara vara för försvarskostnader 

etc. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För att säkerställa oss alla att det inte finns någon miss-

uppfattning här, åtgärden med allmänna avdraget är inte någon kost-

nadsöverföring till kommunerna i sig. Det framfördes under huvudanfö-

rande som att det ungefär skulle vara så. Det bortfall av skatter till 

kommunerna, som har förelegat, det har vi kompenserat fullt ut tidiga-

re. Jag tror faktiskt att det allmänna avdraget har kompenserats under 

alla dessa år som det har funnits. Jag kan möjligen ha fel där angående 

de inledande åren. 

Diskussionen är intressant huruvida landskapet alltid ska kompense-

ra kommunerna fullt ut för skatteavdrag eller inte. Jag återkommer till 

den frågan i följande replik. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nu blir det lite osäkert när finansministern tydligen inte kan sin läxa. 

Det är möjligt att jag läser fel men det står; "för att kommunerna inte 

skulle drabbas ekonomiskt av det allmänna avdraget återinfördes 

2007 lagstadgade rätten till kompensation från landskapet och den 

förlust av skatteintäkter som avdraget innebär. Den kompensationen 

kommunerna får motsvarar det verkliga utfallet". Sedan kommer man 

i texten till att det också gäller övriga kompensationer som kommunerna 

drabbas av p.g.a. statens höjda avdrag. Det kan vara möjligt att det här 

lite har varierat under åren. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tror att det allmänna avdraget återinfördes år 2007 

och därmed också kompensationen till kommunerna för det. 

Till frågan om huruvida landskapet alltid ska kompensera kommu-

nerna för avdrag så kan frågan möjligen vara principiell. Jag tycker att i 

den här situationen när landskapet, tillsammans med kommunförbun-

det, ser på kommunalskattelagen också så småningom ska komma med 

ett förslag till en reform av kommunalskattelagen är ett intressant arbe-

te. I samband med det är jag säker på att det kommer att komma förslag 
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om vissa reformer av beskattningen också, inte bara ett övertagande av 

riksmodellen i egen lagstiftning. Om man ska diskutera skattepolitik 

mellan landskapet och kommunerna kan inte utgångspunkten vara att 

den ena parten ska bli kompenserad för varje åtgärd fullt ut. Det måste 

ske utifrån vilka positiva eller möjligen negativa effekter en skatteåtgärd 

har. Vilken effekt har den direkt och sedan möjligen indirekt? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är en viktig principiell fråga det här med de olika parterna d.v.s. 

kommunerna kontra landskapet och staten. De här parterna är inte 

jämnstarka, där tycker jag att ledamot Perämaas diskussion haltar. 

Landskapet har ett helhetsansvar, särskilt för de sociala kostnaderna. 

Det är landskapet som stiftar lagar som gör att kommunerna är tvungna 

att producera en viss service och finansiera det, mycket via sina egna 

skattemedel. Att i en sådan situation försämra kommunernas ekonomi 

för att stimulera köpkraften och inte kompensera kommunerna, det le-

der till att kommunerna inte har något handlingsutrymme alls. Det är 

maktpolitik. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det är nästan som man tycker att det borde vara en session med 

frågor och svar när det gäller skattepolitiken. En fundamental sak att det all-

männa avdraget är direkt kopplat till kompensation för kommunerna. Det är 

det instrument landskapet har för att bedriva skattepolitik, som inte drabbar 

kommunerna men som ger extra tilldelning till medborgarna när det är goda 

tider i allmänhet och så tar man bort det av olika anledningar. I det här fallet 

är det inte för att ta bort konsumtionsutrymme utan det är för att landskaps-

regeringen ser det här i sin helhet. Det betyder att landskapet är en aktör, 

kommunerna är en annan aktör och staten är en aktör. Vi tillhör det statliga 

systemet. Det är många här som vill att vi inte ska göra det, att vi inte ska ta 

emot klumpsumman och andel av statens budget 0,45 o.s.v. Det är en annan 

sak. Nu har vi det system och den tilldelning vi har. 

Jag begärde ordet för att jag hörde ltl Roger Jansson säga att skatten har 

stimulerat konsumtionen för medborgarna i Finland, men att vi inte gör det 

på Åland eftersom vi tar bort det allmänna avdraget.  

Man kan ju se ekonomin i sin helhet för åländska medborgare och riks-

medborgare och notera att det är en stor skillnad i levnadsstandard och lev-

nadsnivå. Det som staten gynnar också Åland. För det första har klumpsum-

man minskat under årens lopp relativt sett gentemot budgeten och BNP 

p.g.a. att man har sänkt statsskatten. Den minskningen i statsskatten gjordes 

t.ex. i början på 2000-talet och motsvarade ungefär vårt allmänna avdrag. År 

2004 och framåt så fick vi en ganska ordentlig stimulans i vår ekonomi. Det 

avspeglar sig också i skattegottgörelsen i konsumtionsnivån.  

Nu är läget ett annat men staten har fortsatt att sänka förvärvsinkomsts-

skatterna. Vi har gynnats av detta. Nu höjer staten grundavdraget i kommu-

nalbeskattningen från 1 400 till 2 200.  
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Nu har inte jag hunnit i detalj räknat ut hur det här slår. Det blir lite kom-

plicerat när man ska räkna för åländska förhållande angående reseavdrag, 

studieavdrag och sjukkostnadsavdrag och så vidare.  

Ledamot Mats Perämaa visade här i budgetdebatten några exempel på att 

det blir en nettovinst för alla kategorier. Det intressanta här är att de allmän-

na avdraget är procentuellt, det ger en bra att skatteeffekt för höginkomstta-

gare. De tjänar mest på det. Grundavdraget gör att de lågavlönade tjänar 

mest på det.  

En gång i tiden när liberalerna diskuterade det så kallade "rikemansavdra-

get" som ensidigt gynnade den som tjänade mer, hade vi ett förslag att man 

skulle ha ett tak på ungefär 200 euro, att alla skulle få dra av minst 200 euro. 

Den effekten får vi ganska nära när man höjer grundavdraget från 1 400 euro 

till 2 200 euro. Nu ska man kanske inte räkna med en marginalskatt på 50 

procent, men om vi tar spannet på 800 om man tjänar in 400 så får vi ett tak 

för de lågavlönade. 

Med den här landskapsregeringens budgetförslag, tillsammans med statli-

ga åtgärder, ger det en konsumtionseffekt som är positiv. 

Sedan ett par saker till. När det gäller beskattning och om det gynnar kon-

sumtionen eller inte, så för man nu i Sverige en systematisk skattesänkarpoli-

tik som gynnar dem som har arbete. Det har visat sig att det gynnar också 

konsumtionen. Man kan också säga att det gynnar den åländska konsumtio-

nen. Visserligen har färjetrafiken drabbats av lägre efterfrågan, men fortfa-

rande så åker det väldigt många på färjorna och konsumerar mat, chips och 

öl. Det har visat sig att benägenheten att använda pengarna för turismkon-

sumtion har ökat i hela Sverige. Det drar vi nytta av. 

Nu finns det inte tid att gå in på det, men man kan se tendenserna i Sverige 

att vi är på väg in i en ny ekonomi där framförallt medelklassen konsumerar 

på ett annat sätt. Man köper cateringtjänster, man köper spatjänster, det 

mesta är tydligen på engelska, man köper juridiska tjänster och man köper 

ekonomisk rådgivning från bankerna. Tjänstesamhället blir mer och mer be-

tydelsefullt. Det här betyder att man kan vara tvungen att ha andra skattepo-

litiska åtgärder i framtiden. Det viktiga för vår del, så länge vi inte har egen 

beskattning, är att man ser det hela i sin helhet. 

Herr talman! Jag hade begärt ordet några gånger i budgetdebatten, men 

det var så många andra som var före och det blev så mycket annat att diskute-

ra. Men en viktig sak att påpeka, när det gäller skattegottgörelsen, gäller fun-

damentala principer i vårt system. Första gången jag såg ÅSUB:s prognoser 

om skattegottgörelsen och deras ändringar och sänkningar ner till 3 miljoner 

undrade jag vad det här kan bero på? Jag har faktiskt gått igenom utveckling-

en fram till idag. Vilken dag som helst kommer väl de slutliga siffrorna base-

rade på år 2008, som faller ut 2010. Den summan har prognostiserats till 3 

miljoner. Det låter lite konstigt men förklaringen är ganska enkel. Men den är 

lite paradoxal på det sättet att när det går bra i det åländska näringslivet, vad 

gör man då? Man tar ut vinster och man konsumerar. Det såg vi som "chips-

effekten". Stora bilar började rulla på de åländska vägarna. Det gjordes resor. 

Det gjordes också placeringar mer eller mindre lyckade, i olika fonder, som vi 

har läst om i tidningarna. 

När det gäller de positiva sakerna så går pengarna till nya investeringar. 

Det har det gjort i rederibranschen när det gäller passagerarfartygen. För det 

första kom Birka Paradise år 2003. Man bestämde sig då också för att man 
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skulle flagga finskt. För ett par år sedan kom XPRS. Det vi ser i bokslutet för 

rederierna är avskrivningar på de nya investeringarna. Plockar man bort 25 

procent i avskrivningar på en färja från det som ingår i skattegottgörelsen så 

är det klart att det får effekter. Det står också i budgeten och i andra sam-

manhang att när de första årens avskrivningar har gått över så kommer skat-

tegottgörelsen att stiga. Det här måste man beakta när man ser på vårt finan-

sieringssystem. Det varierar över åren, p.g.a. av Finlands ekonomi och p.g.a. 

Ålands ekonomi, både när det går dåligt och när det går bra. Förvärvsinkoms-

terna ligger på ungefär 0,50- 0,55. Där får vi en bas för vår skattegottgörelse. 

Sedan när bolagsskatten och kapitalskatten kommer så är den reducerad för 

2008. På det sättet får vi minskad tilldelning. 

Herr talman! När det gäller det allmänna avdraget tycker jag det är helt 

rätt att använda det som en konjunkturbaserad finansiering. Jag tycker fak-

tiskt att jag sade det i remissdebatten att frisinnad samverkan är på rätt väg 

när man åtminstone delvis villkorar det till utfallet av skattegottgörelsen. 

Som liberalerna ser skattepolitiken är det så att man ska naturligtvis inte 

ska betala mera skatt än nödvändigt. När betalar man mera skatt än nödvän-

digt? Ja, det är när den offentliga sektorn är stor eller när den är ineffektiv. 

Därför är landskapsregeringens budget på rätt väg. Reducera den offentliga 

sektorn så att kärnverksamheten, välfärden, hälso- och sjukvården och ut-

bildningen kan finansieras på lång sikt. Då måste den offentliga sektorn vara 

effektiv och välbalanserad. Man ska kunna lägga vår budget på en sådan nivå 

att den håller över en konjunkturcykel d.v.s. att man kan lägga undan en kal-

kylerade del för att kunna använda det när det är lågkonjunktur och sedan 

också använda stimulans. 

Där är vi inne i en ny fas av skattepolitik. Vare sig vi har skatteinstrumen-

tet eller inte så kan vi bedriva en aktiv finanspolitik. Men i förhållande till 

kommunerna och i förhållande till staten, inte avskiljt som en sak i sig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack så mycket. Det var värdefulla synpunkter som ltl Olof Erland kom 

med. Jag skulle vilja få ett förtydligande. I inledningen av sitt anförande 

talade han om avdrag och liknande som görs av staten för hela landska-

pet. De ska vara kompenserade av landskapet för att inte kommunerna 

ska drabbas. Det är ju det som har varit politiken med allmänna avdra-

get. Är det är rätt uppfattat, att det är en princip som ska gälla? 

Ltl Olof Erland, replik 

Nej, det är inte någon given princip. Det är det inte. När landskapet går 

in och gör en åtgärd som är landskapets finanspolitiska åtgärd, och an-

vända den kommunala skattelagstiftningen som instrument, då är det 

givet att kommunerna ska kompenseras. Men om kommunerna har in-

tresse av olika avdrag då måste man ju diskutera det. Man gör en kom-

munalpolitisk bedömning av att vi ska reseavdrag, vi ska sjukkostnads-

avdrag och vi ska ha andra avdrag som berör den kommunala ekono-

min. Det är ju därför, om jag har förstått saken rätt, som landskapsre-

geringen går igenom kommunalskatteproblematiken i sin helhet. Ett 

sätt är ju att ta bort alla avdrag och säga att här kompenseras enbart så-

dana avdrag som lagtinget bedömer att ska kompenseras. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

I sitt anförande ansåg ltl Olof Erland att höjningen av rikets grundav-

drag skulle stimulera ekonomin och på sätt och vis ersätta det allmänna 

avdraget. Är inte detta en sådan åtgärd som landskapet borde kompen-

sera, eftersom det drabbar kommunerna? Närmare två miljoner mins-

kar kommunernas intäkter p.g.a. det här. Eller ska staten fritt få härja 

på och landskapet tar inte alls ansvar för det utan det är kommunerna 

som ska ta stöten själva? 

Ltl Olof Erland, replik 

Ingalunda härjar staten fritt på Åland. Det är en bedömning där kom-

munerna har ekonomin i sin hand för sin del och landskapet har eko-

nomin i sin hand för sin del. Vad jag sade och poängterade flera gånger 

var att man måste se det här som en helhet. Man måste se de statliga 

avdragen. Man måste se de statliga inkomstskatteskalorna, nu har jag 

inte sett den för 2010 ännu men den kommer. Man måste se förvärvsin-

komstavdraget och olika andra statliga åtgärder och förhållandet mellan 

landskapet och kommunernas ekonomi. Det är den helhetsbedömning-

en som landskapsregeringen gör. Det går inte att ha landskapets budget 

som en avskild budget för sig. Den är kopplad till allt det här andra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! För det första så tror jag att det viktigaste för finans-

utskottet är att bedöma nu om det är rätt att i en lågkonjunktur ta bort 

statens stimulansåtgärder för främjande av konsumtionen på Åland. Det 

är kärnfråga nummer ett. 

För det andra, när det gäller den sakliga informationen, så ska man 

inte missförstå det här med grundavdraget. Grundavdragshöjningen 

gäller egentligen bara studerande och folkpensionärer eller medborgare 

med ungefär den inkomstnivån. Uttryckligen gäller det de som har de 

allra sämsta inkomsterna. Medelinkomsttagarna har ju inte alls det här 

grundavdraget så de har inte den här stimulansen. För medelinkomstta-

garna innebär det här att man tar tillbaka det som staten försöker stimu-

lera med. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är fortfarande helhetsperspektivet som är det viktiga. 

Om det gäller studerande, pensionärer och andra grupper med låga lö-

ner så vackert så. För min egen del tycker jag att det är ju precis där man 

ska försöka stimulera. Alla inkomsttagare med arbete får ju en stimulans 

via den statliga sänkningen av inkomstskatterna, som man har gjort sys-

tematisk sedan början på 2000-talet. Nu finns det kanske lite andra 

tongångar att så småningom börja diskussionen om mera skatteuttag, 

t.ex. fastighetsskatten har diskuterats och andra skatter. Den diskussio-

nen behövs också. Men jag tycker att om man ska tala om inkomster, 

skatter och stimulans så ska det riktas mot de lågavlönade. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi är överens om det. Men det är ju inte effekten av land-

skapsregeringens politik som ltl Erland talar om. Därför att den här sti-

mulansen till de verkliga låginkomsttagarna via grundavdraget, den får 

de ju, men mera i Finland än på Åland. För att det allmänna avdraget 

försvinner också från låginkomsttagarna så blir effekten mindre här på 

Åland. 

Sedan när det gäller medelinkomsttagarna så blir situationen nästan 

lite förödande. Där tar landskapet tillbaka nästan hela fördelen med sta-

tens för stimulansåtgärd. 

För höginkomsttagare så blir det ju ytterligare åt andra hållet, totalt 

negativt. Det som jag tycker att är det väsentliga för lagtinget att ta ställ-

ning till är om det här är rätt konjunkturpolitik? Uttryckligen konjunk-

turpolitik. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror jag förstår vad ltl Roger Jansson menar. Det här 

är ju värt att diskutera. Jag ser det som så att för det första ska man se 

det i sin helhet d.v.s. staten, kommunerna och landskapet, kyrkan i och 

för sig också men det är en liten del. Sedan ska man också se det över 

tid. När åländska skattebetalare får en fördel med allmänna avdrag så 

upplevs det också verkligen som en fördel för dem som har lite mera in-

komster, det märks. Men nu gör staten en annorlunda prioritering som 

gynnar också Åland. Man riktar in skatteeffekterna på en viss grupp. I 

ett längre perspektiv så finns det ingen åländsk skattebetalare som be-

höver vara missnöjd. Relativt sett så har man haft det bättre för några år 

sedan än vad man har nu.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag skulle vilja rikta mig till finansutskottets ordförande men 

han är just nu upptagen i en annan diskussion.  

Om man utgår från det resonemang som fördes här att man ska se det här i 

en helhet, att statens åtgärder är till för att stimulera köpkraften och att 

kommunerna inte ska drabbas, så tycker jag att det inte håller det som land-

skapsregeringen föreslår. Det var tydligen helt i sin ordning om landskapet 

införde det allmänna avdraget, det var en principiell hållning att då ska 

kommunerna kompenseras, ja. Nu låter man staten höja grundavdraget, 

kommunerna tappar då 1,8 miljoner, det är mycket pengar. Det ville inte 

kommunerna i de överläggningar som fördes med landskapsregeringen. 

Landskapsregeringen gick hem från överläggningarna och beslöt ensidigt att 

göra så här. I riket kompenserar staten höjningen av grundavdraget genom 

höjda sociala andelar.  

Om det är nu är så som här sägs, att grundavdraget rör de mest ekono-

miskt svaga grupperna, så är köpkraftseffekten antagligen ganska liten. Men 

den är besvärande för kommunerna. Ska vi frångå den här principen så tyck-

er jag att det inte är värd det. Jag håller fast vid att landskapet spelar ett högt 

spel mot kommunerna för att snygga upp sina egna siffror. Det är inte för att 

stimulera köpkraften som man gör så här. Den effekten försvinner helt och 
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hållet. Jag tycker att ltl Roger Jansson hade en ganska klar analys här av att 

det inte fungerar så. Det är att föra diskussionen på fel spår.  

Min bestämda uppfattning är fortfarande detta att man inte kompenserar 

kommunerna, det drabbar kommunerna, det är emot kommunernas vilja och 

det är i första hand till för att snygga upp landskapet egna siffror. Den princi-

piella diskussionen saknas om landskapet ansvar för helheten.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag ska inte göra något debattinlägg. Jag bara konstaterar att 

socialdemokraterna har ett systematiskt spår där allt går ut på att skapa mot-

sättningar. Landskapet och kommunerna är i motsättning när det gäller eko-

nomin. Staden och landet är i motsättning när det gäller hälso- och sjukvår-

den. När det gäller all budgetering så finns det motsättningar. Att spela på 

motsättningar är en politisk taktik. Vi får se hur långt det bär. Men konstruk-

tivt är det inte.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vad gäller olika åsikter och motsättningar mellan kommu-

nerna och landskapet i den här frågan så behöver de inte skapas, de 

finns. Jag tror att ltl Olof Erland måste läsa kommunförbundets ställ-

ningstagande i fråga om landskapet budget och förslag när det gäller att 

försämra landskapsandelarna med 1 miljon och kompensationen för 

grundavdraget med 2 miljoner. Det finns också pressmeddelande på 

detta. Den som har skapat motsättningen är nog faktiskt liberalerna 

med ledamot Perämaa i spetsen, antagligen understödd av ltl Olof Er-

land.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Nej, motsättningarna och krisen skapades, enligt vad man 

sade i första maj talet från socialdemokraternas sida, av liberalerna. 

Hela den globala krisen och hela lågkonjunkturen berodde på land-

skapsregeringen och liberalerna.  

När budgetutrymmet minskar med 30 procent är det klart att man 

måste ta det någonstans ifrån. När socialdemokraterna säger att allt ska 

vara kvar och lite till då blir det ju motsättningar. Det intressanta är att 

socialdemokraterna systematiskt spelar på det här. Det är hot, skrämsel, 

det är brist på folkvett, det är straff och det är det ena och det andra. Att 

spela på motsättningar i samhället har vi historiskt sett att leder till kon-

flikter som gör att samhället lider som helhet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag trodde att man inte kompenserade kommunerna för 

höjning av grundavdraget, att det var ett sätt att stimulera köpkraften. 

Men nu hör vi då att man måste ta någonstans ifrån. Det tar man ifrån 

kommunerna, 2 miljoner. Just för att landskapet ekonomi ska vara bätt-

re så skjuter man över ansvaret på andra.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! När man gör finanspolitiska åtgärder och försöker balansera 

den offentliga sektorn, men hänsyn till det ekonomiska utrymmet, vad 

man än gör så påstår socialdemokraterna att man skapar motsättningar. 

Att det är hämnd och att det är straff osv. Tänk om det är så enkelt att 
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det är ett försök att fördela bördorna så att de som är i störst behov av 

välfärd och utbildning får den möjligheten. Tänk om det är så att man 

försöker fördela välfärden så att de som är mest i behov av det får behål-

la den och att man samtidigt försöker stimulera tillväxten. Om man ska 

man ha allting kvar och sedan plussa på lite mer åt alla med hänvisning 

till att allt annat är straff, hämnd och brist på folkvett, så det vill jag var-

na för. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussion är av-

slutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.  

Remiss efter bordläggning 

5 Landskapsandelarna 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010)  

Ärendet bordlades vid plenum den 19 november 2009 då lagtinget fattade beslut om 

remiss till finansutskottet. Det nyss presenterade ärendet avföres. Presidiet har konfe-

rerat och ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum den 30 november 2009. 

Tredje behandling 

6 Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum den 30 november 2009. 

Tredje behandling 

7 Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om 

inkomstbeskattning 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum den 30 november 2009. 

Andra behandling 

8 Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskaps-

regeringen 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum den 30 november 2009. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 30 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.  (Plenum 

avslutades kl. 16.55). 
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Om ledighet från dagens plenum anhåller vtm Gun-Mari Lindholm p.g.a. av  privata 

angelägenheter samt ltl Anders Englund p.g.a. deltagande i SLC:s styrelse- och fullmäk-

tigemöte. 

Om ledighet från plenum den 2 december 2009 anhåller ltl Folke Sjölund p.g.a. delta-

gande i Finlands kommunförbunds styrelse i Helsingfors. Beviljas.   

Remiss efter bordläggning 

1 Landskapsandelarna 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010) 

Ärendet bordlades den 19.11.2009 då lagtinget beslöt att ärendet ska remitteras till fi-

nansutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finans-

utskottet.  

Remiss 

2 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Aruba 

Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

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

skottet. 

Remiss 

3 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Nederländska Antillerna 

Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

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

skottet.  

Remiss 

4 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av 

dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.  

Remiss 

5 Handikappservice 

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Så här i Nobel tider, vill man travestera och utropa: Äntligen! 

Efter många om och men, en hel del men faktiskt, ligger lagframställningen 

om handikappservice på lagtingets bord.  

På Åland gäller rikslagen om stöd och service på grund av handikapp enligt 

lydelsen från 1992.  Revideringar och förbättringar har inte gjorts på Åland 

trots att det genomförts flera ändringar i rikslagen. Det har försatt ålänningar 

med funktionsnedsättning i en sämre ställning än motsvarande målgrupp i 

riket. Enligt 44 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland ska lagtinget, i sam-

band med att budgeten fastställs, sträva efter att de sociala förmånerna för 

landskapets befolkning är minst desamma som i riket.   

Genom att uppdatera lagstiftningen på det sätt som föreslås i framställ-

ningen moderniseras handikapplagstiftningen och möjligheterna för funk-

tionshindrade att leva och vara verksamma i samhället underlättas. Föränd-

ringarna och förbättringarna gäller tolktjänst, dagverksamhet samt rätt till 

personlig assistent. Lagframställningen utgår från att också i fortsättningen 

tillämpa blankettlag på Åland. Om Åland har en blankettlag, som innebär att 

rikslag tillämpas och att alla lagändringar som görs i riket automatiskt även 

gäller hos oss, med omedelbar verkan, säkerställer vi de funktionshindrades 

rättigheter. Det blir mer och mer komplicerat att bereda lagar gällande han-

dikappfrågor då sjukförsäkringslagar, socialvårdslagar och konventioner bör 

passa ihop och bilda en fungerande helhet. 

Genom förslaget förs centrala bestämmelser om tolktjänst från förord-

ningsnivå upp på lagnivå samtidigt som nya uttryckliga bestämmelser om 

dagverksamhet och personlig assistans intas i landskapslagstiftningen. Med 

tolktjänst avses tolkning på teckenspråk som används för att underlätta 

kommunikationen mellan den handikappade och omgivningen. I dagverk-

samhet innefattas sådan verksamhet som ordnas utanför hemmet för att 

stödja den handikappade och där han eller hon kan klara sig så självständigt 

som möjligt och knyta och upprätthålla värdefulla sociala kontakter. Försla-

get innehåller även bestämmelser som anger under vilka förutsättningar en 

handikappad ska tillerkännas rätten till personlig assistans, dvs. den nödvän-

diga hjälp som krävs för att han eller hon på ett tillfredställande sätt ska kun-

na utföra dagliga sysslor, utföra vissa arbeten, bedriva studier, ägna sig åt fri-

tidsaktiviteter, delta i samhällelig verksamhet samt upprätthålla sociala kon-

takter och därigenom leva ett så fullvärdigt liv som möjligt. För kommuner-

nas del innebär förslaget att kommunerna ska erbjuda de handikappade 

tjänster och stöd som till sitt innehåll och sin omfattning motsvarar behovet i 

respektive kommun. 

Herr talman! Jag önskar ge en kort översikt av handikappservicen i land-

skapet. När det gäller tolktjänster har kandikappförbundet åtagit sig att vara 

huvudman för en teckenspråkstolk, vars tjänster kommunerna köper vid be-

hov.  

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte finns det redan i viss mån i land-

skapet genom att speciallösningar arrangerats. Handikappförbundet har stått 

som huvudman för ett Mål 3-projekt ”Stöd i Arbete” del I och del II. Tanken 

är att projektet ska avslutas 2010 med målet att faktiskt implementera meto-

den permanent.  
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Handikappförbundet står även som huvudman för Fixtjänst, arbetsverksam-

het för handikappade i enlighet med bestämmelserna i socialvårdslagen. Fix-

tjänst har för närvarande tre ordinarie arbetsledare, varav en också är före-

ståndare, och ca 16 personer är arbetstagare. Avtalet mellan handikappför-

bundet och kommunförbundet har förnyats år 2008. Kommunförbundet och 

landskapsregeringen har ett separat finansieringsavtal som innebär att verk-

samheten vid Fixtjänst till 50 procent finansieras med PAF-bidrag. Till övrig 

del finansieras verksamheten med landskapsandelar för social verksamhet i 

kommunerna och kommunalskattemedel. AMS hjälper till med anpassning 

av arbetsuppgifter och arbetsplats utgående från handikappades behov. 

Det primära målet är att gravt handikappade ska få arbete, men om det 

inte är möjligt bör denna grupp få arbetsverksamhet med stöd av social-

vårdslagen. Dagverksamhet ordnas när de gravt handikappade inte kan delta 

i arbetsverksamhet. Dagverksamheten är inte tänkt att ersätta arbetsinsatsen 

från en personlig assistent. Dagverksamhet finns i landskapet enligt följande; 

omsorgsförbundet har dagverksamhet för utvecklingsstörda, ÅHS dagklinik 

har dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade och Folkhälsan har dag-

verksamhet för dementa i Allaktivitetshuset. Dessutom finns vid sjukhuset 

dagverksamhet för Huntington-klienter.  

Viktiga lagändringar som föreslås i handikappservicelagen är att tolknings-

service, som anses som en grundläggande fri- och rättighet, tryggas genom 

lag. Antalet tolkningstimmar utökas från 240 till 360, under ett kalenderår, 

för svårt hörsel- och synskadade och för andra gravt handikappade från 120 

till 180 tolkningstimmar. Skälet till denna utökning av timantalet är att den 

tidigare minimimängden har ansetts otillräcklig för att tillgodose de dagliga 

behoven av tolktjänst för bl.a. svårt hörsel- och synskadade. 

Dagverksamhet innefattar sådan verksamhet som ska hjälpa handikappade 

att klara sig självständigt och möjliggöra för dem att etablera nya sociala kon-

takter. Dagverksamheten kan bestå av matlagning, motion, diskussion, ut-

flykter, skapande verksamhet samt övning i sociala färdigheter. Om en gravt 

handikappad kan delta i dagverksamhet bevaras och stärks funktionsförmåga 

samtidigt som förutsättningarna att klara av de dagliga sysslorna på egen 

hand främjas. Samtidigt underlättas situationen för den handikappades an-

höriga genom den avlastning som dagverksamheten innebär. Dagverksamhe-

ten är ett exempel på bra förebyggande verksamhet.  

Tankegången är att det är rehabiliteringen som är prioriterat och att öp-

penvården ges företräde i förhållande till institutionsvård. Fastän dagverk-

samhet inte uttryckligen har nämnts som en tjänst som hör till specialomsor-

gerna, har den en etablerad ställning som en del av specialomsorgerna och 

dessutom finns det ett färdigt servicenätverk för verksamheten. Andra gravt 

handikappade personer än utvecklingsstörda har inte någon klar laggrundad 

rätt att delta i dagverksamhet. I praktiken har exempelvis rehabiliteringskli-

enter inom mentalvården omfattats av kommunernas dagverksamhet, men 

det är skillnaderna i kommunerna, vilket innebär att olika grupper av handi-

kappade inte bemöts på ett jämlikt sätt. Lagstiftningen ska vara tillräckligt 

exakt och förpliktande, eftersom klienterna inte alltid själva klarar av att för-

svara sina rättigheter. 

Framställningen innehåller bestämmelser om utredning av en handikap-

pad persons servicebehov, uppgörande av en serviceplan och om krav på att 

ärenden som gäller service ska behandlas utan dröjsmål. Utredningen av ser-



  

  567 

vicebehovet ska inledas senast den sjunde vardagen efter det att kontakt har 

tagits för att få service. Beslut om service och stöd ska fattas senast inom tre 

månader från det att ansökan lämnats in, om det inte finns särskilda skäl som 

kräver längre behandlingstid. Utredningen av servicebehovet är ett led i pro-

cessen som ska leda fram till en individuell serviceplan. Planen ska utarbetas 

i samförstånd med klienten och i vissa fall med klientens lagliga företrädare, 

någon anhörig eller någon annan närstående. 

Serviceplanen är inget överklagbart förvaltningsbeslut. Men den är ändå av 

stor betydelse, till exempel när kommunen i samråd med klienten väljer hur 

personlig assistans ska ordnas, eftersom planen med klientens samtycke ska 

innehålla så heltäckande information som möjligt om klientens individuella 

servicebehov och livssituation. 

Genom de nya reglerna om personlig assistans har personer med gravt 

handikapp rätt till personlig assistans. Den personliga assistansen omfattar 

den hjälp som är nödvändig för att en gravt handikappad ska kunna sköta de 

dagliga sysslorna både hemma och utanför hemmet, arbeta, bedriva studier, 

delta i fritidsaktiviteter och engagera sig i samhällelig verksamhet. Bestäm-

melserna om personlig assistent syftar även till att förbättra de gravt handi-

kappades möjlighet att knyta sociala kontakter.  

Personlig assistans kan ordnas på tre olika sätt. Enligt den första varianten 

kan en gravt handikappad anställa en personlig assistent där kommunen er-

sätter den handikappade för de kostnader som anställningen föranleder. 

Denna arrangemangsmodell motsvarar det nuvarande systemet med person-

lig hjälpare, där hjälparen står i anställningsförhållande till den person som 

får hjälp. Modellen förutsätter att den handikappade har förmåga att utbilda 

och handleda assistenten i arbetsuppgifterna samt att han eller hon har för-

måga att sköta övriga uppgifter som en förman förväntas kunna. Samt även 

fullgöra de skyldigheter som hänför sig till rollen som arbetsgivare. Kommu-

nens myndigheter ska vid behov handleda och bistå den gravt handikappade i 

frågor som rör avlöningen av en assistent. 

Anhöriga eller andra som står den handikappade nära kan dock inte funge-

ra som assistenter såvida det inte finns särskilt vägande skäl. Avsikten med 

personlig assistans är att göra det möjligt för en handikappad person att leva 

ett självständigt liv både hemma och utanför hemmet. Om en anhörig sköter 

uppdraget som personlig assistent uppnås detta syfte inte fullt ut i alla situa-

tioner. Inte minst för barn och unga, med handikapp, spelar en utomstående 

assistent en viktig roll för utvecklingen mot självständighet och deltagande i 

samhällslivet på lika villkor. 

Ett särskilt vägande skäl att anställa en anhörig eller en annan närstående 

person som assistent kan föreligga t.ex. vid akut behov av hjälp eller om den 

ordinarie assistenten insjuknar eller anställningsförhållandet upphör och det 

uppstår svårigheter att hitta en ersättare. Det kan även vara motiverat att an-

ställa en anhörig om det generellt sett är svårt att hitta någon utomstående 

som kan fungera som personlig assistent. Noteras bör att de tungt vägande 

skälen måste ligga i den handikappades intresse och till exempel inte i kom-

munens intresse. 

Begränsningen hindrar inte att pågående anställningar fortsätter, om en 

anhörig eller någon annan närstående redan en längre tid har varit personlig 

assistent och om läget kan anses ligga i den handikappade personens intres-

se. Särskilda skäl som hänför sig till handikappet eller sjukdomen kan inne-
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bära att det med tanke på den handikappades bästa är motiverat att en anhö-

rig eller en annan närstående person utses till assistent. Sådana situationer 

kan uppkomma i samband med handikapp och sjukdomar som i hög grad på-

verkar funktionsförmågan, t.ex. ALS och andra framskridande muskelsjuk-

domar, långt framskriden multipel skleros, MS och svåra traumatiska hjärn-

skador. I dessa fall förutsätts det bl.a. att assistenten ska behärska den gravt 

handikappade personens fysiska motorik och, i de svåraste situationerna, 

kunna tolka gester och sinnesstämningar. I sammanhanget är det värt att un-

derstryka skillnaden mellan att ha en personlig assistent och att få närståen-

devård. Det primära målet med att ha en personlig assistent är att klienten 

ska bli mer självständig och oberoende och är i första hand inte tänkt att vara 

vård eller omsorg.  

Enligt den andra varianten kan assistans ordnas så att kommunen ger den 

gravt handikappade en servicesedel för assistentservice. Servicesedeln är ett 

lämpligt sätt att ordna personlig assistans framför allt när assistans behövs 

bara några timmar i veckan eller när det behövs en vikarie för den ordinarie 

assistenten. Systemet med sevicesedlar är inte utvecklat på Åland delvis på 

grund av våra små förhållanden men det kan komma att ändra i takt med att 

vi får fler privata producenter av socialservice på Åland. 

Genom den tredje varianten kan kommunen ordna servicen i form av köp-

ta tjänster antingen inom ramen för egen serviceproduktion eller i samarbete 

med en annan kommun eller andra kommuner. 

Avsikten är att alla nämnda metoder att ordna personlig assistans också 

ska kunna kombineras med varandra och med andra service- och stödformer 

i enlighet med handikappservicelagen och den övriga socialvårdslagstiftning-

en. På det viset kan boendeservice kompletteras med personlig assistans, om 

boendeservicen inte i tillräcklig hög grad tillgodoser den gravt handikappades 

behov utanför boendeserviceenheten eller hemmet. Dessutom kan kommu-

nen komplettera hjälpen till den gravt handikappade genom hemservice eller 

hemvård och närståendevård. 

Målgruppen för personlig assistans utgörs av sådana personer som på 

grund av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller sjukdom behöver 

hjälp av någon annan i dagliga sysslor, arbete, studier, fritidsaktiviteter, sam-

hällelig verksamhet och det sociala umgänget. Alla med gravt handikapp, 

oberoende av diagnos och ålder, kan vara i behov av personlig assistans. Där-

emot ska hjälpbehov som huvudsakligen beror på åldersrelaterad sjukdom 

och funktionsnedsättning inte automatiskt ge rätt till personlig assistans. 

Personer med gravt handikapp får personlig assistans oberoende av i vil-

ken ålder det handikapp eller den sjukdom har uppkommit som är orsaken 

till hjälpbehovet. I enskilda fall kan det uppstå problem med gränsdragning 

och tolkning av frågan om hjälpbehovet beror på en åldersbetingad sjukdom 

eller handikapp. Den nya tjänsten är inte tänkt att ersätta hemtjänst eller 

vård och omsorg för äldre. 

Rätten till personlig assistans ges bara till personer som behöver mycket 

och återkommande hjälp av andra i de dagliga rutinerna. För att få personlig 

assistans krävs att den hjälpbehövande själv måste kunna ange vilken assi-

stans som behövs och på vilket sätt. Därmed utesluts de handikappade per-

soner vilkas behov bestäms av någon utomstående. I de flesta fall innebär 

hjälpbehovet då huvudsakligen omsorg, vård och tillsyn, och det är behov 

som bör tillgodoses på något annat sätt än genom personlig assistans.  
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Herr talman! Lagframställningen har följdenligt ekonomiska och administ-

rativa konsekvenser. Tolktjänsterna utnyttjas i dagsläget i mycket begränsad 

utsträckning. Landskapsregeringens bedömning är att i den mån förslaget 

skulle innebära en förändring i utnyttjandet av dessa tjänster är de ekono-

miska verkningarna relativt små. Det är dag- och assistansverksamheten som 

i huvudsak kommer att bidra till de kommande kostnadsökningarna. När det 

sedan gäller dagverksamheten kan förslaget leda till en ungefärlig merkost-

nad på uppemot 185 000-200 000 euro. Landskapsregeringen drar sin slut-

sats på basen av uppgifter från kommunerna. 

Det här är ingen exakt vetenskap, långtifrån, men vi ser att om vi jämför 

våra slutsatser och beräkningar stämmer de överens med samma förhållan-

den som finns i riket. I dagsläget är det 7 personer som använder sig av tolk-

tjänster, 5 personer är sysselsatta i dagverksamhet. 

Förslaget, till den del det gäller tolkningsservice och dagverksamhet, har 

inte några avgörande administrativa verkningar utan handikappservicen kan 

fortsättningsvis ges inom ramen för den organisation som hittills byggts upp 

för att tillgodose det nuvarande behovet av tolktjänster och dagverksamhet. 

När det gäller personlig assistans är det mycket svårt att på ett tillförlitligt 

sätt exakt förutse vilka totalkostnader reformen innebär för landskapet. 

I dagsläget är antalet gravt handikappade som har personlig assistent 24 

personer. De omfattas redan av någon form av socialvårdstjänst, vilket tyder 

på att deras servicebehov i huvudsak är tillfredsställt åtminstone när det gäll-

er de nödvändiga dagliga funktioner som anknyter till boendet. De nya reg-

lerna om personlig assistans påverkar troligtvis behovet av annan service så-

som t.ex. färdtjänst genom att detta behov kan minska något eftersom en 

gravt handikappad, som får personlig assistans, i stället i vissa fall kan an-

vända sig av allmänna trafikmedel. 

I rikspropositionen har man försökt estimera det framtida behovet och om 

man antar att den procentuella andelen gravt handikappade av hela befolk-

ningen är densamma i landskapet som i riket skulle det korrelera någorlunda 

väl med de uppgifter som landskapsregeringen erhållit.  

Om framställningen antas av lagtinget och om vi räknar med att den träder 

i kraft till sommaren kan vi anta att kostnaderna ökar till ca 30 000 euro 

2010 i landskapet som helhet. Eftersom den lagstadgade rättigheten under år 

2011 utökas till minst 30 timmar per månad, om lagreformen genomförs på 

det sätt som förutsätts i detta förslag, estimeras på motsvarande sätt en mer-

kostnad för år 2011 till ca 200 000 euro. De verkliga merkostnaderna kan i 

själva verket dock bli lägre eftersom man kan anta att också rätt få timmar 

räcker till för en del av klienterna. Hur omfattande det kommer att bli går 

dock inte att fastställa exakt. 

När det gäller de administrativa konsekvenserna innebär förslaget att 

kommunerna åläggs att utföra nya och fler administrativa uppgifter. Den tid 

som åtgår till att utreda behovet av samt fatta beslut om assistansservice krä-

ver att handläggningsrutiner ses över och att kommunernas respektive social-

förvaltningar gör de ärendeprioriteringar som behövs för att tidsramarna ska 

kunna följas. 

I framställningen finns ett viktigt resonemang kring jämställdhet inom 

hälso- och sjukvården samt socialvården.  

Det finns fortfarande märkbara skillnader mellan kvinnors och mäns livs-

villkor, och handikapp gör inte saken bättre. Kvinnor med handikapp har på 
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många sätt sämre livsvillkor än män med handikapp. I jämförelse med män 

utan handikapp är det ett mycket stort avstånd till handikappade kvinnors 

livssituation. Det gäller exempelvis ekonomi, hälsa, förankring på arbets-

marknaden, politiskt inflytande och tillgång till välfärden. 

Arbetet för jämställdhet har ibland trängts undan av jämlikhetsarbetet när 

det gäller personer med handikapp. Den ena diskrimineringsgrunden, den 

som handlar om kön, har inte blivit synlig därför att den andra, den som 

handlar om handikapp, har varit så iögonfallande. Samhällets handikappre-

former har varit inriktade på att undanröja de mest påtagliga hindren för del-

aktighet för alla som lever med handikapp, men reformerna har inte genom-

förts utgående från ett genus- och jämställdhetsperspektiv.  

Arbetet för att göra samhället mer tillgängligt är lika viktigt för båda kö-

nen, och det är viktigt att lyfta fram könsdiskrimineringens betydelse under 

processen. Det har inte i tillräckligt hög grad beaktats att kvinnor med handi-

kapp, till skillnad från män, diskrimineras både på grund av sitt kön och på 

grund av sitt handikapp. Båda diskrimineringsgrunderna måste därför syn-

liggöras mer än vad hittills varit fallet. Om vi inte är medvetna om att varje 

person med handikapp faktiskt är kvinna eller man kan vi inte se när kvinnor 

eller män är utsatta för könsdiskriminering. 

Kvinnor och män med grava handikapp behöver erbjudas mycket praktisk 

hjälp och kan därför ha utomstående personer hos sig många timmar om 

dygnet. Män frågar enligt modern forskning inte efter professionell assistans, 

i samma utsträckning som kvinnor, utan vill ofta bli vårdade av sina anhöri-

ga. Kvinnor däremot vill oftast inte ha anhörigvård utan professionell hjälp.  

Undersökning och forskning beskriver förhållandena i omkringliggande 

regioner i Norden. Relevant och mer omfattande forskning saknas än så länge 

i landskapet. Landskapsregeringen anser att man med fog kan konstatera att 

förhållandena med stor sannolikhet är desamma i landskapet och att åtgärder 

måste vidtas för att förbättra situationen.  

Herr talman! Lagframställningen har varit på en omfattande remiss. Först 

var tolktjänst och dagverksamhet på en remissrunda ut till kommuner-

na. Sedan skrev landskapsregeringen ett PM om personlig assistans och ställ-

de relevanta frågor till kommunerna för att kunna göra kostnadsberäkning. 

Processen har dessvärre dragit ut på tiden. 

Slutligen, herr talman, vill jag understryka vikten av att flytta fram positio-

nerna när det gäller handikappolitiken. Handikappolitiken har ett eget stycke 

i landskapsregeringens handlingsprogram. Vi har under de här två åren tagit 

konkreta steg framåt. Vi har bl.a. på socialvårdsbyrån fått en chef som har till 

uppgift att bevaka handikappfrågorna. Vi har gjort en delundersökning i eko-

nomisk utsatthet där vi har kartlagt funktionshindrades behov och problem 

på Åland. Vi har gått igenom lagstiftning för att när Finland ratificerar FN-

konventionen, som berör handikapp, så ska vi också ligga på linjen och kan 

ratificera den samtidigt. 

Herr talman! Jag har också goda förhoppningar om att vi ska kunna börja 

projektet med handikappkoordinator, som är längre efterfrågat och efterläng-

tat både från funktionshindrade och anhöriga. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! För det första stöder frisinnad samverkan den här lagstift-

ningen. Vi välkomnar den och vi tycker det är bra att man moderniserar. 
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De individer som ska få sina rättigheter tillgodosedda får det i och med 

den här lagstiftningen. Det som vi ställer oss lite frågande till är blan-

kettlagstiftningen. Det är bra initialt när man får samma förmåner som i 

Finland. I och med blankettlagstiftningen finns det också en risk, om 

man gör en förändring, en försämring mot något håll i Finland så följer 

den per automatik med till Åland. Därför skulle det ha varit bättre att 

haft en lagstiftning som materiellt exakt är lika, det skulle ha varit en 

fulltextlag. Det skulle ha säkerställt våra individers rättigheter även om 

det ändrar eller försämras i Finland. 

Den andra saken som jag är orolig för är om de små kommunerna 

verkligen kommer att klara av att leva upp till det här, så att alla indivi-

der får en jämställd service när det gäller det här området. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Bekymret har varit att vi har haft en fulltextlag, som har 

blivit ändrad i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet, där vi inte 

alls har hängt med. Därför gjorde vi den här bedömningen att vi vill ha 

en blankettlag som följer efter rikslagstiftningen. Det har varit ett ut-

tryckligt önskemål från handikapporganisationen. Om man går tillbaka i 

tiden så är det inte mycket sociallagstiftning som vi tar här i lagtinget. Vi 

har släpat efter när det gäller det här. Det är på landskapsregeringens 

stora ansvar att hänga med i lagstiftningen och se när det kommer för-

ändringar för att sedan att kunna avgöra om vi sätter saker ikraft.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag sade att det är bra så länge lagstiftningen går åt det 

hållet, då är en blankettlagstiftning jättebra. Tittar man på hur det går 

för Finland idag med krympande ekonomiska förutsättningar så finns 

det också risker med en blankettlagstiftning. Vårt mål skulle naturligtvis 

ha varit, för att ha exakt samma förmåner eller bättre på Åland, en full-

textlag. På samma sätt som man måste följa med om det blir försäm-

ringar så måste man också följa med när det går åt andra hållet. Det 

handlar kanske om resurser och socialförvaltning.  

Den andra frågan är lika relevant för mig; hur kommer de små kom-

munerna, som redan idag visar minus efter minus i sina budgeter, att 

klara de här uppgifterna när det gäller enskilda individers rättigheter? 

Det tycker jag att man inte har ägnat mycket tid åt i den här lagstiftning-

en.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Igen, handikappservicelagen är reviderad i Finland i slutet 

av 90-talet och i början på 2000-talet. Åland har överhuvudtaget inte 

hängt med. Jag vill ändå understryka att det är viktigt att landskapsre-

geringen och socialvårdsbyrån hänger med vad som är på gång. Min 

uppfattning är att man gör det. Man har koll på läget och håller sig väl-

digt informerad och har kontakter till riksförvaltningen.  

När det gäller små kommuner så delar jag den oron. Landskapsreger-

ingen skriver i 2010 års budgetförslag att vi ska försöka ta ett helhets-

grepp om socialvården i landskapet. Det är onekligen så att vi står inför 

stora, stora utmaningar. Vi kan ju inte heller stoppa all sociallagstiftning 

bara för att vi har små kommunstrukturer. Det fungerar inte. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag hade tänkt ta upp lite samma tema som här nu 

diskuterades. Jag ska återkomma till det.  

Jag skulle i stället vilja ha ett klargörande av ministern. Det var i 

samband med presentationen av dagverksamheten som jag blev lite 

fundersam, man hänvisade bl.a. till Fixtjänst och Folkhälsan. Enligt den 

här lagstiftningen så har jag fått för mig att de här tjänsterna i första 

hand riktade sig till personer med grava funktionsnedsättningar. När 

man talar om Fixtjänst är det ju frågan om personer med varierande 

funktionsnedsättningar och när det gäller Folkhälsan handlar det väl om 

äldre personer med demens. Uttryckligen ska lagen inte beröra dem. 

Hur går det riktigt ihop? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det kanske var jag som var otydlig. Jag hade ett ganska 

långt och faktaspäckat anförande. Jag redogjorde hur det såg ut i dags-

läget i landskapet Åland när gäller Folkhälsans och Fixtjänst verksam-

het. Jag tog in alla de här komponenterna som finns. Folkhälsans verk-

samhet berörs inte av lagstiftningen. Jag hade en redogörelse för dags-

läget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Samma sak tas ju upp i de allmänna motiveringarna. Man blir lite osä-

ker vad det egentligen är för målgrupp man har i tankarna? Det står ju 

helt klart, när det gäller personlig assistans, gäller det personer med 

grava funktionsnedsättningar. Angående dagverksamheten så tycker jag 

att ministern inte klargjorde om det gäller alla personer med funktions-

nedsättningar eller enbart sådana med grava funktionsnedsättningar? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

När det gäller den här framställningen så ingår utökad tolktjänst, dag-

verksamhet och personlig assistans. När det gäller personlig assistans så 

finns det framställningen definierat, under målgrupp, vad som menas 

och mera detaljer finns i själva lagparagraferna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack talman! Vi vill från obunden samlings sida också framföra att vi 

tycker att det är en bra lagframställning för att få ordning på handikapp-

servicelagen när det gäller de luckor som har funnits så att lagstiftning-

en uppgraderas till den situation vi befinner oss idag. Jag vill lite uppe-

hålla mig vid det som nämndes tidigare nämndes av ltl Jörgen Strand. 

Det handlar just om de mindre kommunernas ekonomiska möjlighet att 

tillgodose de olika utgifterna som det här kommer att medföra. Har man 

alls tittat på någon slags gemensamt ekonomiskt ansvar, som skulle 

kunna delas på något sätt mellan kommunerna? 



  

  573 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I framställningen framkommer det också att kommunerna 

kan samarbeta, två kommunerna eller flera. När det gäller landskapsan-

delarna för socialvården kom det upp här i budgetdebatten, och det var 

någonting som jag framhöll, att landskapsandelarna för socialvården 

har ökat på några år. De har fördubblats från 9-10 miljoner euro till över 

18 miljoner euro. Kommunerna har fått ett rejält tillskott i kassan när 

det gäller socialvården. Vi behöver fundera närmare på hur vi ska få so-

cialvården att fungera och den speciella utmaning vi har med små kom-

muner i landskapet.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När det gäller kommuner så har vi förhållandevis väldigt små 

kommuner på Åland. I Finland har de haft sammanslagningar för att 

klara av sjukvården. Kostnadsfördelningen är kanske en fråga som soci-

al- och miljöutskottet skulle kunna titta närmare på. En liten kommun, 

om det uppstår ett behov eller att folk flyttar till kommunen, kan få eko-

nomiska problem. Därför skulle det vara bra om social- och miljöutskot-

tet kan titta närmare på detta.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Lagframställningen utgår från funktionshindrades rättig-

heter. Man kan inte i lagframställningen heller ta hänsyn till kommun-

strukturerna. Jag delar uppfattningen, det har jag sagt flera gånger, vi 

behöver se på socialvården som helhet i landskapet eller se på att ha 

större kommunenheter.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson 

Herr talman! Den liberala lagtingsgruppen ser fram emot de förbättringar 

som den aktuella handikappservicelagen kan ge de funktionshindrade på 

Åland. Lagen i stora drag innehåller utökad rätt till tolktjänst för hörselska-

dade, hörsel- och synskadade och talskadade. Lagen innehåller subjektiv rätt 

till personlig assistans för gravt handikappade och dagverksamhet för gravt 

handikappade. 

Vad innebär lagförslaget om personlig assistans? Det innebär att alla gravt 

handikappade på Åland, som fyller lagens kriterier, kommer att få större möj-

ligheter att göra saker som de skulle göra om det var friska. Saker som är en 

självklarhet för de flesta av oss; gå på bio, kafé, handla och träna o.s.v. Det är 

inte diagnosen som ger rätten till assistans utan det är funktionsförmågan. 

Rätten till assistans har ingen åldersgräns. Försämrad funktionsförmåga på 

grund av ålder berättigar inte till personlig assistans. 

Inte bara de fysiskt handikappade utan även de med psykisk sjukdom eller 

personer med utvecklingsstörning kan ha rätt till personlig assistans. 

Gravt handikappade kommer att ha rätt till assistans för de dagliga syss-

lorna, arbete och studier i den utsträckning som det är nödvändigt. De har tio 

timmar per månad, fram till slutet av 2010, för fritidsaktiviteter, samhällelig 

verksamhet och för upprättande av sociala kontakter. Från och med den 
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1.1.2011 ska de gravt handikappade ha rätt till minst 30 timmar assistans per 

månad för sociala aktiviteter. 

Kommunerna kan ordna personlig assistans genom att bekosta en person-

lig hjälpare genom att ge den handikappade personen en servicesedel så att 

personen kan skaffa sig assistansservice eller genom att kommunen köper 

tjänster ifrån en privat serviceproducent eller t.ex. från en annan kommun. 

Personligen tror jag att ett system med service uppmuntrar det kvinnliga 

företagandet inom omsorgen, där klienterna eller kommunerna kan köpa 

personlig assistansservice. Sådana företag är väldigt vanliga i riket, där servi-

cesedelsystemet är väl utbyggt. 

En nyhet med denna lag är att en nära anhörig inte kan anställa som per-

sonlig hjälpare, utom i undantagsfall. En mycket bra nyhet är också att hand-

läggningstiden, i socialkanslierna gällande ansökningar om handikappservi-

ce, har med denna lag förkortats. Socialarbetare måste börja utredningen om 

behovet av service och stöd på grund av handikapp senaste den sjunde varda-

gen. Ett beslut måste ges senast tre månader efter ansökan har lämnats in. 

Dagverksamhet för gravt handikappade, anser den liberala lagtingsgrup-

pen, är mycket viktigt för både fysiskt och psykiskt välbefinnande hos gravt 

handikappade. Dagverksamhet kan innehålla matlagning, motion, skapande 

verksamhet och att träna sociala färdigheter. Det finns mycket att göra inom 

området. Därför vore det av största vikt att kommunerna samarbetar i ord-

nande av dagverksamhet. Här finns det även möjligheter för privata aktörer 

att sälja tjänster till kommunerna. 

Tolktjänst ses som självklar rättighet för hörselskadade och hörsel- och 

synskadade. Jag tror att man emellanåt kan glömma i kommunerna att även 

talskadade har rätt till tolktjänst. Det kan handla om personer som har fått en 

hjärnskada eller har varit talskadad sedan födseln, såsom CP-skadade eller 

personer med utvecklingsstörning. Tolkar för talskadade kan t.ex. tolka från 

bilder, bokstäver eller tydliggöra den talskadades tal. 

Problemet torde vara att det inte finns utbildade tolkar för talskador på 

Åland. 

Som sagt, den liberala lagtingsgruppen är positiv till de förbättringar som 

lagförslaget ger de handikappade. Själv ser fram emot behandlingen av lag-

förslaget i social- och miljöutskottet. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Förvisso är det här en efterlängtad lagstiftning. Regeringen är 

att gratulera och framförallt ministern som kommer med lagstiftningen inom 

november månad som hon faktiskt har lovat. Idag är det sista november. Det 

är mycket bra att vi nu äntligen har fått lagstiftningen hit. 

Jag skulle vilja säga någonting om själva lagstiftningstekniken. Det är ju 

väldigt väsentligt nu att de här rättigheterna lyfts upp på lagnivå och inte på 

förordningsnivå. Det är en stor förbättring. Genom blankettlagstiftningsförfa-

randet får man minst samma rättigheter som i riket. Om man genomför för-

ändringar i riket så träder de automatiskt i kraft här. 

Jag kan förstå att de personer som har varit engagerade i lagstiftningen 

tycker att blankettlagstiftning är bättre än ingenting. Från socialdemokratiskt 

håll har vi nog högre ambitioner med den åländska servicen till personer med 

funktionshinder. Jag hade helst sett en fulltextlag, lite enligt samma resone-

mang som ltl Jörgen Strand för, av många olika skäl. Låt mig börja med en 
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sak. Den här lagen heter: Lagen om service av stöd på grund av handikapp. I 

Sverige skulle man inte acceptera en sådan lagstiftning. Landskapsregeringen 

är medveten om det här. I en not ber man om ursäkt för att man använder sig 

av begreppet handikapp och säger att det är synonymt med funktionshinder. 

Den rätta terminologin är att det skulle handla om service och stöd till perso-

ner med grava funktionsnedsättningar eller personer med funktionsnedsätt-

ning. Så här blir det om man ska följa den finska terminologin. Att skriva det 

på ett modernt sätt och med den normgivning som vi vill att ska föras ut 

samhället, istället för att hålla de här frågorna tillbaka i ett gammalt tänkesätt 

som inte är adekvat, det hedrar inte lagtinget. Handikappet är klyftan mellan 

samhällets service och den funktionshindrade personens tillkortakomman-

den. Det här har man frångått och jag har förstått att man från åländska in-

tresseorganisationer har varit ganska måna om att vi skulle följa en sådan 

terminologi. Bara för den sakens skull borde man ha valt en annan lagstift-

ningsteknik. 

Men så här blir det nu. Vi kommer att fortsätta att tala på det gamla sättet 

om handikappade. Så har det varit också i hela presentationen hittills. Det 

tycker jag inte är tidsenligt och inte bra. 

Det finns ju ingenting som säger att vi måste ha minst samma nivå som i 

riket. Vi kan ju ha mycket bättre. Det har vi inom många lagstiftningsområ-

den på Åland. Jag ska inte nämna det som är mest favoriserat, för det vet ni 

alla, inom jordbruket är det enorma förmåner. Vi ska inte ställa grupper emot 

varandra. Jag vill bara påpeka att det är en politisk prioritering hur mycket 

man vill underlätta livet för dem som har funktionsnedsättningar. Tillsvidare 

har lagtinget varit ganska ointresserat. De ministrar som har varit före leda-

mot Sjögren har inte prioriterat detta. Det handlar alltså om politisk priorite-

ring. 

När vi nu går in för den finska miniminivån är det ingenting jämfört med 

de förmåner och de rättigheter som man har i Sverige. De är ju på en helt an-

nan nivå. För att inte säga också vilket politiskt inflytande de organisationer 

har som representerar den är samhällsgruppen. 

För vår del ser vi gärna att det här görs till en fulltextlag. Det är något 

märkligt förfarande detta att man i bilagan tagit in alla möjliga olika paragra-

fer från olika rikslagar. Ibland skjuter man in en liten text om att lagen som 

ska träda ikraft 1.9.2009. Det här är väl någonting som social- och miljöut-

skottet måste städa upp. Det är en otroligt liten stil. Om den här lagen ska 

kunna läsas av alla personer, som är berörda av den, så följer den inte den 

grundläggande principen om tillgänglighet. Texten är så liten. För dem som 

berörs av de här rättigheterna är det svårt att förstå den här blankettlagstek-

niken och den följande bilagan. 

Det här är kända diskussioner vid det här laget i lagtinget. Det förefaller 

som den här regeringen är mycket förtjust i blankettlagstiftning. Den förra 

regeringen och det förra lagtinget var nog mera åländska i frågor om lagstift-

ning. Det här är nu vad vi har att ta ställning till. 

Till själva rättigheterna har vi naturligtvis ingenting att invända. Man kan-

ske hellre skulle ha sett att man hade gått längre på Åland.  

Jag fick en indikation från ltl Sirpa Eriksson att dagverksamheten, som re-

gleras här, gäller också för personer med grava funktionsnedsättningar. Då 

kommer jag till en annan sak; jag tycker att de allmänna motiveringarna inte 

är kompetenta. Vad har Folkhälsans demensavdelning att göra med den här 
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målgruppen? Ingenting, det står uttryckligen i lagen att de här rättigheterna 

inte gäller personer som på grund av normalt åldrande har fått funktionsned-

sättningar. 

Jag tror att det är en skillnad mellan sysselsättning och arbete. Inrättning-

arna som nämns är ju väldigt mycket institutionellt. Det centrala skulle väl 

vara att försöka få ut personer med funktionsnedsättningar i det riktiga ar-

betslivet och inte institutionalisera ytterligare. Det är klart att det är behäftat 

med stora svårigheter, men det är ju det som borde vara målet med den per-

sonliga assistansen. Där tror jag att utskottet igen lite får fundera på vad 

funktionshinder innebär.  

Det finns en skrivning som jag tycker är oklar, på sidan 12, det kanske mi-

nistern kan redogöra för? Under punkt 6, bedömning av nuläget och förslag 

till lagändringar: "Handikappservicelagen och förordningen i sina senaste 

lydelser tillgodoser det grundläggande fullt legitima vårdbehov som handi-

kappade har". Här blir det igen en oklar definition av vad som är sociala 

tjänster och vad som är vård. Jag måste börja tjata igen; personer med funk-

tionsnedsättning, grava eller lindriga, har rätt till hälso-och sjukvård inom 

ÅHS är på samma villkor som alla andra. Den här lagen reglerar sociala tjäns-

ter. Det hoppas jag att utskottet nu verkligen inpräntar, att vi inte får samma 

kaotiska diskussion och upplägg som vi fortfarande har för äldreomsorgen på 

grund av att folk inte håller isär vård och social omsorg och service. 

Effekterna av den här lagen tycker jag är lite tillkämpat. Resonemanget om 

att om en person får personlig assistans så ska behovet av färdtjänst minskas. 

Det kan väl hända att det i något enstaka fall gör det. Jag tycker inte att man 

kan blanda ihop olika rättigheter på det sättet. Har man rätt till färdtjänst, så 

har man. Det har ingenting att göra med om man har personlig assistent eller 

inte. Jag tycker nästan att resonemanget är lite naivt. Jag uppmanar utskottet 

att faktiskt titta på de allmänna motiveringarna också. Det råder, som jag ser 

det, lite oklarheter om vad det innebär att har en grav funktionsnedsättning 

och vilken kommunens uppgift är. 

Herr talman! Om man diskuterar behovet så är det klart att det är otroligt 

svårt att uppskatta. Jag tror generellt att vi kan säga så här; ju äldre ålän-

ningarna blir, ju bättre den medicinska vården och rehabiliteringen är, desto 

fler personer kommer vi att ha med funktionsnedsättningar och också grava 

funktionsnedsättningar. Det kommer inte att bli billigare för kommunerna. 

Vågar man påstå det så tror jag att man slår blå dunster i folk. Allt tyder på 

att det här kommer att kosta. Det kommer att kosta fortgående mer och mer 

om vi ska leva upp till ambitionen att alla ska ha rätt till arbete, studier, egen 

bostad och en meningsfull fritid. Det återstår att se.  

Det är på något vis sorgligt att det är oförmågan att ändra kommunstruk-

turer som är det värsta hotet mot personer med grava funktionsnedsättning-

ar. Det är i kommunerna som bedömningen ska göras vilka som har rätt till 

olika tjänster. Det blir naturligtvis helt olika bedömningsgrunder om man rå-

kar bo i Geta, på Kökar, i Jomala eller i Mariehamn. Det kan ju inte vara i la-

gens mening. Det är ju den troliga följden. Nu har ju regeringen och minister 

Sjögren tagit ett tillsynsprogram och ska tillse att denna ojämlikhet inte upp-

står. Med hur ska det riktigt gå till? 

Herr talman! För de funktionshindrades bästa måste vi få någon föränd-

ring av kommunstrukturen, om inget annat argument hjälper. Det här med 
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att kommunerna skulle börja bilda kommunförbund och samarbeta, det är 

vällovligt, men det löser inte de ekonomiska problemen. 

Sedan en sak i lagen som jag direkt tycker att är dåligt; det är att anhöriga 

inte ska kunna vara personliga assistenter. Jag tycker här att lagstiftaren sät-

ter sig över personen det gäller och deras anhöriga. På något sätt är väl tan-

ken att man ska försöka motverka att ha anhöriga som assistenter. Det kan 

vara frågan om anhöriga som inte är lämpliga eller av någon annan anledning 

som man bara kan spekulera i. Istället ska det vara väldigt professionellt när 

det handlar om personliga assistenter. Men för det första, varifrån ska de 

komma som ska utföra jobben på Åland? För det andra, är det faktiskt fel att 

anhöriga fungerar som personliga assistenter? Min uppfattning är att det i 

Sverige är mycket omfattande med anhöriga som personliga assistenter. Om 

det är så man vill ha det, då tycker jag inte att lagen ska förhindra det. Jag 

tycker att utskottet ska göra en ändring här helt enkelt. Det kan man ju göra i 

blankettlagstiftningen. Sättet på vilket man kan ordna en personlig assistent 

tycker jag inte är tillfredsställande. 

Sedan för man en ganska intressant och i många avseenden ganska värde-

full diskussion om jämställdhet. Men det innehåller ganska mycket text från 

vårdrapporter, tror jag. Det finns rapporter som tar upp jämställdhet bland 

personer med funktionsnedsättning. 

Bästa vänner, det är så hemskt att de kvinnor, som har grava funktions-

nedsättningar, också är de som utsätts för de flesta övergreppen. Så ser verk-

ligheten ut. Det är tyvärr så att här har man inte heller några åtgärder för det-

ta. De som jobbar med de här frågorna i vården har ofta olika syn på mäns 

och kvinnors rehabilitering. Kvinnorna passiveras lätt och ska vara nöjda 

med att dricka kaffe, medan männen uppmuntras för att t.o.m. göra ett riktigt 

arbete. Det är, som ministern sade, inte tillfredsställande. Det är ett jättestort 

arbete att få förändring till stånd på den här punkten. Det bygger på stereoty-

per, som de flesta av oss fungerar enligt, i vardagen.  

Herr talman! Om jag sammanfattar så tycker jag att lagstiftningstekniken 

inte är bra. Inte bara med tanke på tillgänglighet, den gör det svårt inne-

hållsmässigt för oss att ha bättre förmåner på Åland för personer med funk-

tionsnedsättningar jämfört med riket. Vi ska komma ihåg att levnadskostna-

derna också är högre på Åland. Jag hoppas att man inför möjligheter för an-

höriga att fungera som personliga assistenter. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! De politiska prioriteringarna och målsättningarna har va-

rit glasklara hela tiden. Det är att förbättra de funktionshindrade ålän-

ningarnas ställning. Vi har släpat efter så när det gäller lagstiftning för 

funktionshindrade. Vi förde ett resonemang när vi skulle tas lagfram-

ställningen, det var flera kritiska röster från centerns håll. Vi tittade på 

om det var fel översatt. Vi kunde konstatera att vi har handikappolitiskt 

program, vi har ett handikappråd och FN har handikappkonvention. Vi 

tittade också på om vi skulle ändra ordet handikapp till funktionshind-

rad. Vi konstaterade också att det är flera lagar som följer i varandra, 

alltifrån sjukförsäkringslagar och socialvårdslagar. Huvuduppgiften var 

att förbättra rättigheterna.  
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Resonemanget påminner mycket om att ändamålet helgar medlen. Jag 

tror faktiskt inte att det är så där omöjligt. Det kan väl heta handikapp-

lag, för det handlar ju om hur man överbrygger den här klyftan. Men när 

man talar om de personer, som har grava funktionsnedsättningar, ska 

man inte tala om handikappade. Det är där som skillnaden går, menar 

jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag måste bara säga något om dementa. Det ingår 

inte i normalt åldrande. Det finns t.ex. alkoholdementa och Alzheimers 

patienter som är unga. Demens är en hjärnskada och kan definitivt ge 

rätt till dagverksamhet. Som jag ser det, så behöver de verkligen dag-

verksamhet och kan få ut mycket nytta av det.  

Vad är bättre i lagstiftningen i Sverige, som ltl Sundback påpekade?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vet att ltl Sirpa Eriksson håller på sitt och att allting är 

bra i Finland. Det har vi förstått av henne när det gäller de här frågorna. 

I Sverige finns det en mycket, mycket större politisk medvetenhet om de 

här frågorna. Jag tror också att servicen från socialtjänsten är mycket 

bättre. Jag vet det, för jag känner personer med funktionsnedsättningar 

i Sverige. Sedan är nivåerna på stöden vanligtvis högre i Sverige. 

Det här med dementa är en svår fråga, det inser jag också. Men när 

man talar om Folkhälsans demensavdelning så har åtminstone jag fått 

det intrycket att det handlar om äldreomsorg. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Folkhälsan har dagverksamhet för dementa. Det kan råka sig att det är 

äldre personer där. Det beror på hur gamla människorna är som har så-

dana här skador. Jag hävdar ändå, precis som ltl Sundback säger, att jag 

håller på mitt. I och med att jag har jobbat så mycket med handikapp-

frågor och lagar så skulle jag säga att vi har väldigt bra handikappservi-

celagar i Finland.  

Kommunerna är skyldiga att ordna följeslagareservice, alltså när en 

handikappad ska åka taxi. Där kan man också göra besparingar, taxi-

chauffören kan gå in i butiken med den funktionshindrade och taxi mä-

taren går. Det kan bli billigare om man har en personlig hjälpare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi kanske kommer in på för mycket detaljer. Jag skulle re-

kommendera utskottet att åka till Sverige och jämföra lagstiftningen och 

servicen. Att anhöriga inte ska få vara personliga assistenter tycker jag 

är en stor brist i den här finska lagen. 



  

  579 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Centern, som det andra regeringspartiet, stöder förstås också 

framställningen om ändring i landskapslagen om tillämpningen av i landska-

pet Åland om lagen service och stöd på grund av handikapp. Jag håller med 

diskussionerna om funktionshinder, det blir mera pragmatiskt att använda 

sig av ordet handikapp. 

Det här är alltså en blankettlag som ersätter den tidigare rikslagen som he-

ter i princip samma sak. Centern har alltid förespråkat att hellre ha lagar i 

fulltext eller egna lagar än blankettlagar. Men vi måste också inse att resur-

serna inte räcker till hur mycket som helst. Det är anledningen till att det här 

nu blev en blankettlag. Vi har redan hört om de här viktigare ändringarna. 

Jag vill ändå säga några saker. Den ena ändringen är att man ska ge tolk-

tjänst. Jag måste ställa en fråga till ministern; är det fortfarande så att teck-

enspråken än är olika, Sverigesvenska och Finlandssvenskan? Jag ser att mi-

nister nickar. Det här tycker jag nog är en lite märklig sak. Man trodde länge 

att teckenspråk ska förstås av alla. Men så är det inte. Det skiljer t.o.m. inom 

de svenska teckenspråken. Det här känns onödigt invecklat. Annars är det bra 

att man inför det här.  

Dagverksamheten har vi också hört beskriven. 

När det gäller möjlighet till personlig assistans så är det kanske det nyaste i 

den här lagen. Det bygger på två saker, dels att det finns ett service- eller 

vårdbehov och dels att man gör serviceplaner som visar vilka möjligheter 

man har att få hjälp. Det här ska vara en överenskommelse mellan brukarna 

och kommunerna eller socialvården. Men man ska alltså komma överens om 

att så här mycket service och assistans ska vi ge den enskilda med funktions-

nedsättning. 

Jag för min del hoppas att de här förbättringarna faktiskt ska ge bättre 

livsvillkor och bättre möjligheter att leva ett vanligt liv. Det är ju det som det 

syftar till, men också möjlighet att hålla kvar sin status och kunna vara frisk 

så länge som möjligt. 

Så här långt är det väldigt lätt att stöda den här förbättringen och det gör vi 

från centerns sida. 

Sedan finns det alltid en andra sida av saken, det måste man också ta upp 

här. Det berörs också i framställningen, d.v.s. kostnaderna för det här som då 

kommer på kommunerna. Man har försökt räkna ut det här med invecklade 

beräkningar, som jag inte har någon anledning att fundera över. Det kanske 

social- och miljöutskottet kommer att göra. Man säger i alla fall att det blir 

mer administration och mera kostnader. Det här är självklart, det förstår var 

och en. Ändå är det så att landskapet, lagting och landskapsregeringen, i de 

här tiderna, ändå måste fundera över att man belastar kommunerna jämnt 

och bra. Det här är naturligtvis också en självklarhet. Jag ville bara lyfta det 

här därför att det kommenterades att de små kommunerna kommer att bli ett 

hinder för att den här framställningen ska fungera väl. Det tror jag inte på. 

Inte är det så självklart att det är de små kommunerna som inte kommer att 

ge den personliga assistansen. Det kan likväl hända i större kommuner. Det 

här kommer att beror helt och hållet på hur man lyckas formulera sig och hur 

man lyckas få serviceplanerna att fungera bra, så att man verkligen bygger det 
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på behovet och möjligheterna. Det måste ju alltid vara så. Det här kan drabba 

kommunerna väldigt olika därför att behovet kan variera väldigt mycket i oli-

ka kommuner. Det tror jag inte beror på kommunens storlek. Det beror helt 

enkelt på hur det råkar vara i de enskilda kommunerna. Visar det sig att det i 

någon kommun är någon som inte kan få den service som det här berättigar 

till så kommer man säkert att lyfta den frågan. Jag tror inte att en samman-

slagning av kommunerna kommer att lösa den här frågan, lite som jag tror att 

den löser andra frågor. Det var ungefär det som jag från centern ville framfö-

ra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vet att ltl Gun Carlson är försvarare av det nuvarande 

systemet av kommunstrukturer. Visst hoppas vi alla att de små kommu-

nerna, som har dålig ekonomi, att det inte påverkar kommunmedbor-

garnas rättigheter i det här avseendet. Nog är det ganska riskfyllt, om en 

kommun har mera pengar finns det naturligtvis större möjligheter att 

tillgodose de här behoven. Ska man välja om kommunens underskott 

ökar med tanke på det, så tror jag att det finns en större ovilja och en 

väldigt restriktiv hållning till vad man bedömer som grav funktionsned-

sättning. Det är upp till kommunernas socialtjänstemän. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag tror nog att kommunernas sociala tjänstemän kommer att kunna 

göra den här bedömningen helt adekvat utifrån det verkliga behovet. 

Visst finns det kommuner som har sämre ekonomi än andra, men jag 

tror inte att det är så enkelt som att säga att nu måste vi verkligen slå 

samman kommunerna för att kunna leva upp till den här lagen. Jag är 

säker på att det inte är så. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag vet inte riktigt vad ltl Gun Carlson grundar sin starka tilltro på. Det 

finns nog personer från vissa kommuner som säger att de inte får den 

lagliga rätt som de har i det här avseendet. Men de kanske inte vet vad 

de pratar om då? Eller hur ska man förklara detta? 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Om det är så att det finns vissa personer i vissa kommuner 

som inte får den vård de har rätt till, varken idag eller i morgon enligt ltl 

Sundback, ska de naturligtvis vända sig till tillsynsmyndigheten land-

skapsregeringen. Det får ju inte vara så. Nog förstår jag också att man 

kan vara snålare i en del kommuner än andra. Vi ska ändå komma ihåg 

att den här lagen blir så tydlig. Kommunerna kan inte göra annat än att 

ge service, om man har en adekvat bedömning av frågan som sådan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Vi kanske inte behöver diskutera kommunstrukturer mera. 

Man kan bara konstatera att flera kommuner gör stora minus i år. Hur 

de ska klara av de här nya skyldigheterna är det väl upp till var och en 

kommun. Jag har funderat på varför vi borde ha en fulltextlag i den här 
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lagstiftningen. Nu plankar vi av en finsk lagstiftning, det handlar om in-

dividers rättigheter. Vi har lite särförhållanden på Åland. Man har rätt 

till personlig hjälpare, assistent enligt x antal timmar. Ponera då att det 

är en fritidssysselsättning eller en kurs som utförs i Jomala, i min hem-

kommun. En handikappad som bor i den kommunen kan ta hjälp av den 

personliga hjälparen i 30 timmar. Det betyder att personen kan gå på 

fritidsverksamhet i 28 timmar. Medan för en person, som bor i en skär-

gårdskommun, går största tiden åt till restid för den här personliga hjäl-

paren och personen kan kanske ta del av 5 timmars fritidsysselsättning. 

Därför borde vi ha haft en lag anpassad till åländska förhållanden.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ja, det är riktigt och sant som ltl Strand säger. Visst kom-

mer det att variera i olika kommuner.  Regionerna ser olika ut och speci-

ellt skärgårdskommunerna får ju alltid räkna många timmar för resti-

der. Det är självklart. Jag har absolut alltid sagt att det är bäst om vi kan 

ha egna lösningar på alla våra problem. Det ska finnas en rimlighet i allt. 

Det är inte möjligt att göra det på grund av olika resurser. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Mitt resonemang utgår ifrån individen och deras rättighe-

ter. Gun Carlson är nöjd med att personen får sitta och resa med sin 

personliga hjälpare. Jag vill att alla individer ska ha rätt till samma fri-

tidsysselsättning, utbildning och liknande. Därför anser jag att den här 

blankettlagstiftningen inte uppfyller det som den behöver när det gäller 

individers rättigheter på Åland. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag förstår hur det resonemanget går. Ja, så kan man na-

turligtvis också se på saken. Samtidigt vet vi alla att det är annorlunda 

att bo i skärgården, om vi nu specifikt talar om skärgårdsborna. Det är 

ur många andra synvinklar också som skiljer skärgårdsbornas levnads-

möjligheter och tillgång till service och kulturevenemang osv. än bara 

det här. Där skulle man också kunna säga att alla individer har samma 

rätt. Det är klart att det alltid blir skillnad på skärgård, fasta Åland och 

Mariehamn, så kommer det alltid att vara.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tänkte kommentera lite teckenspråk och tolktjänst. 

Det är en pågående parallellprocess på rikssidan där man tänker överfö-

ra tolktjänst till folkpensionsanstalten. Även landskapsregeringen har 

hört efter kommunernas intresse av att föra över tolktjänsten till folk-

pensionsanstalten. Det har visat sig att det inte är så enkelt. Vi använder 

oss av det svenska teckenspråket och då skulle vi behöva ha distanstolk-

ning från folkpensionsanstalten på rikssidan. Det här är en fråga som vi 

håller på att utreda. 
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Sedan vill jag också ge den erkänslan till små kommuner, t.ex. när det 

gäller pensionärsstödet så visar det sig att det har utfallit sig mycket 

bättre i de små kommunerna än i de större kommunerna.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag får tacka. Det är beviset på att det inte alltid är så dåligt med små 

kommuner. Jag tror ju inte heller det. Jag är glad om man har börjat lyf-

ta teckenspråksproblematiken. Jag tycker det är lite fånigt att det ska 

vara skillnad på svenska och svenska när det gäller teckenspråk.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Mycket har redan sagt i den här debatten. Jag tar ändå till orda 

med några ord angående den här lagen. Landskapsregeringen förslår att lag-

tinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 

service och stöd p.g.a. av handikapp. Under flera års tid har de funktions-

hindrades intresseorganisationer arbetat för de nu föreslagna lagändringarna 

om personlig assistans för gravt funktionshindrade och om stärkande av ser-

viceplanens ställning genom förflyttning från förordning till lag. 

Lagförslaget följer också den utveckling inom sektorn som redan förverkli-

gats i de nordiska länderna. Godkänns lagen handlar det om den viktigaste 

lagändringen på mycket länge, som berör de funktionshindrades liv. För 

gravt funktionshindrad är personlig assistans en nödvändighet för att klara 

det dagliga livet och få en möjlighet att leva ett normalt och självständigt liv.  

I lagförslaget om handikappservice kan personlig assistans ordnas på tre 

olika sätt. Den funktionshindrade fungerar som arbetsgivare, precis som nu. 

Eller så har man servicesedlar som också har nämnts här. Det tredje alterna-

tivet är en köptjänst. Det är bra med olika möjligheter eftersom det också 

finns olika former och olika grava handikapp. Genom serviceplanen förstärks 

klientens deltagande. Det blir också lättare för tjänstemännen att påtala re-

sursbehovet och kommande behov med hjälp av serviceplanen.    

Effektiviteten och resursanvändningen kan bli bättre än tidigare om och 

när helhetsuppfattningen om servicebehovet förstärks. Många får service och 

stöd från olika håll och det är svårt att få ett grepp om helheten. Det måste 

ses som en positiv utveckling att det är behovet av service och stöd som avgör 

när beslut fattas om assistenthjälp ska beviljas.  

Jämlikheten mellan olika funktionshindrade förstärks också genom att 

kretsen av dem som kan beviljas personlig assistans utökas, exempelvis per-

soner med autismliknande problematik, personer med utvecklingsstörning 

och personer med grava CP-skador. 

Administrativa och ekonomiska konsekvenser gällande dagverksamhet och 

tolkningsservice har enligt landskapsregeringen inga avgörande verkningar 

utan handikappservicen kan fortsättningsvis ges inom ramen för den organi-

sation som hittills byggts upp för att tillgodose det nuvarande behovet av 

tolktjänster och dagverksamhet. 

Jämställdhetskonsekvenser, landskapsregeringen konstaterar att det fort-

farande finns märkbara skillnader mellan kvinnors och mäns livsvillkor och 

att handikapp inte gör saken bättre. 
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Ingen får diskrimineras på grund av handikapp. Enligt lagen om likabehand-

ling måste arbetsgivarna och utbildningsarrangörerna förbättra handikappa-

des möjligheter till sysselsättning och utbildning. Detta innebär rimliga ar-

rangemang.  Arbetsmiljön kan t.ex. ändras så att en handikappad lättare kan 

röra sig.   

Den grupp som särskilt måste beaktas när det gäller jämställdhet är natur-

ligtvis de handikappade. Inom områdena arbete, inkomst och sociala förmå-

ner är kvinnor med funktionsnedsättning missgynnade jämfört med män 

med funktionsnedsättning och med kvinnor i allmänhet.  

Forskning har påvisat att kvinnor diskrimineras när det gäller fördelningen 

av de resurser som står till buds för personer med handikapp. Detta är natur-

ligtvis oacceptabelt i ett av världens mest jämställda land. Därför är det nu 

viktigt att vidtar de åtgärder som måste vidtas för att förbättra situationen. 

Landskapsregeringens förhoppning är dock att effekterna av lagförslaget 

blir gynnsamma för såväl kvinnor som män. 

Jag stöder landskapsregeringen i deras strävan med detta lagförslag. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Möjligen kunde man lägga någon slags genusperspektiv på den 

här debatten också. Det har varit kvinnor som har begärt ordet. Ltl Strand 

och jag försöker nu också delta i den här debatten.  

En av våra grundläggande uppgifter, både som lagtingspolitiker generellt 

och som lagstiftare, är att värna, stöda och hjälpa dem som har drabbats av 

sjukdom eller andra personliga katastrofer eller stora motgångar. Det här är, 

ur vår synpunkt, faktiskt den viktigaste uppgiften vi har.  

Jag ska inte härifrån upprepa allt det goda som har sagt om den här lag-

stiftningen. Det framkom av presentationen. Jag tänkte ta upp några fråge-

ställningar som redan delvis har diskuterats. Jag ges ju möjlighet att i social- 

och miljöutskottet behandla alla de frågeställningar som redan har varit uppe 

här. Vi får försöka se om vi kan göra något av det.   

Väsentligt är att den här lagframställningen nu kommer. Vi lever med en 

finsk lag från 1992, som visserligen är något justerad under resans gång, men 

det var hög tid att få en ny lagstiftning. Då kommer vi automatiskt i lagtinget 

till frågan om blankettlag eller fulltextlag. Vår inställning har alltid varit att 

om det är det en lag som berör enskilda personer i landskapet och som man 

ständigt använder också i förvaltningen, särskilt på kommunalt håll, bör man 

eftersträva egen lagstiftning. Att lagen finns tillgänglig i sin helhet i den blå 

boken och om det inte är en väldigt enkel blankettlagstiftning att man bara 

hänvisar till en rikslag. Man kan möjligen motivera den här lagen med att det 

i huvudsak är en rikslag men i rikslagen hänvisas sedan då till flera lagar. Det 

finns speciella åländska förhållanden som också i blanketten ska förändras. 

Frågan är inte lätt. I dagsläget är situationen den att när landskapsregeringen 

har gått in för den här blankettlagen så blir det inte möjligt för lagtinget att 

ändra den om man inte vill skicka den tillbaka.  

Eftersom ärendet nu brådskar på det sättet att vi vill ha den här nya lagen 

så är det antagligen en sådan omgång, olyckligt, men man kan vara kritisk till 

valet av lagstiftningsform.  

En fördel är att lagstiftningen blir lika i hela landet, om det nu är någon 

fördel. Ur byråkratisk synpunkt är det ofta en fördel. När det gäller fördelar 

för dem som lagen gäller så är det ofta inte det. Den diskussionen har förts 
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här. Jag saknar en jämförelse med hur det är i övriga Norden i framställning-

en. Det brukar man ha när det gäller sociallagstiftningen. I de flesta fall, som 

jag har varit med om, har man haft sådana jämförelser. Här har man det inte. 

Vi har ganska starka uppgifter från funktionshindrade som lever i Sverige att 

det är enklare och situationen är bättre där. Jag tror inte riktigt på att Finland 

är föregångare i de här frågorna, inte minst efter mina erfarenheter i riksda-

gen. Det är något som utskottet måste ägna tid åt att göra den jämförelsen.  

Ltl Strand tog upp problemet med att det kanske blir försämringar i riket. 

Det måste vi vara observanta på. Det finns en risk för det i dessa tider, åtmin-

stone att det kanske blir marginella förändringar. Då gäller det att hänga med 

om man har behov av lagstiftningsförändring. Det går även i så fall att med 

en blankettlag göra förbättringar jämfört med i riket.  

Vad som är negativt, och som ltl Sundback var inne på, är valet av termino-

login. Det är också någonting som vi bör utreda i social- och miljöutskottet 

och eventuellt göra en förändring i lagtexten. 

Sedan till den svåra frågan om kommunernas ansvar, som styrs av riksla-

gen 3 §. Vi har diskuterat resurserna och de risker som det innebär att kom-

munerna ska ha ansvar för dagverksamhet, assistentverksamhet, administra-

tionen och inte minst för kunskapen. Utöver de här angivna områdena måste 

också kommunerna ta ett politiskt ansvar för det. Där tror jag att en utav de 

största riskerna finns, som sedan kan hänföras till den ekonomiska situatio-

nen i kommunerna, att det blir en väldigt ojämlik behandling för funktions-

hindrade i de olika kommunerna. Visserligen är det bra att man föreslår att 

handikapprådet ska fortsätta att vara tillsatt av landskapet. Man har lagstift-

ningen i rikslagen 13 § som man avser att följa. Jag är rätt säker på att man i 

riket kommer att ha en skild lagstiftning över de kommunala handikappråden 

och det nationella handikapprådet. Motsvarande lagstiftning har vi inte här. 

Det är orsak att överväga detta, av det skälet att vi måste ge handikapprådet i 

förhållandet till kommunerna en stark ställning, att man kan föreslå konkreta 

åtgärder när det inte fungerar tillfredställande ute i kommunerna. Det är 

klart att det är bekymmersamt när kommunerna får en beräknad tilläggs-

kostnads för daghemsverksamheten på 200 000 euro per år och för de per-

sonliga assistenterna en kostnad på 200 000 euro per år, alltså närmare en 

halv miljon euro per år, i de situationer som många kommuner nu befinner 

sig i. 

Landskapsregeringen hänvisar också till att man ska öka det kommunala 

samarbetet, att det är en lösning i sammanhanget. Men när en människa och 

en familj drabbas så är det åtgärder som ska vidtas omedelbart. Då kan man 

inte komma dragandet med ett kommunalt samarbete, om man inte har pla-

nerat det ordentligt på förhand och givit formerna för det. Den här lagfram-

ställningen gör inte det. Den säger inte hur och den säger inte när det kom-

munala samarbetet ska kunna användas. 

När det gäller det ekonomiska ansvaret och totalansvaret så tror jag att 

särskilt för de gravt funktionshindrade att en samordning för hela Åland 

kommer att visa sig snart väldigt väsentlig och nödvändig. Det är en fråga 

som lagförslaget inte tar upp, utan man följer här rikslagen av naturliga skäl 

där man har det i de stora kommunerna. Jag tror inte att det här kommer att 

vara hållbart långsiktigt för Åland. Därför måste antagligen en förändring 

ske. Vi får väl ta en diskussion i social- och miljöutskottet hur allvarlig den 

här frågeställningen är redan idag.  
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Herr talman! Avslutningsvis, vi kommer inte från vårt parti att acceptera 

att vi följer rikslagens 8d § 4 mom. som säger: ”en anhörig eller annan när-

stående till den gravt handikappade kan inte utses till sådan personlig assi-

stent som avses i 2 mom. 1 p. Om detta inte av särskilt vägande skäl kan an-

ses förenligt med den gravt handikappades intressen.”  I rikslagstiftningen 

har man försökt väga de här särskilt vägande skälen ganska tungt. Man har 

satt tröskeln ganska högt. Huvudregeln borde bort, med motiveringen till 8c 

§ som säger; ”syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa en gravt 

handikappad att göra sina egna val när det gäller funktioner som avses i 

första momentet.” Alltså gällande de dagliga sysslorna, arbete och studier, 

fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet och gällande upprätthållande av so-

cial kontakter. Det är klart att om det finns anhöriga som har förutsättningar 

och möjligheter att fungera i det här hänseendet, när det gäller de här funk-

tionerna ut gentemot samhället och för den enskilda människans utveckling, 

så är det ju närmast lite grovt att ha en huvudregel i lagstiftningen som ute-

sluter dem ifrån att fungera som personliga assistenter.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller att en anhörig kan fungera som personlig 

assistent så finns det särskilt vägande skäl. Jag tog upp i mitt anförande 

upp vissa omständigheter. Det finns en tankegång med att en nära an-

hörig inte ska vara personlig assistent. Där lyfter man barn och ungas 

rättigheter. Barn och unga som är gravt handikappade, en viktig del där 

är att har man har en personlig assistent, som inte är ens mamma eller 

pappa, för att man sedan kunna frigöra sig själv och skapa ett eget liv. 

Det finns en tankegång som jag personligen tycker att är bra i den här 

lagstiftningen. När det gäller anhöriga så har man också möjligheter att 

få närståendestöd. Det kan tillgodogöras på det viset också. 

Jag ber utskottet att komma ihåg barnen och ungdomarna. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Huvudregeln har man tagit med i rikslagstiftningen. Man 

har motiverat den också i rikslagstiftningen på det sättet som minister 

Sjögren här angav. Vi har en uppfattning om att det här är en olycklig 

lagstiftning såsom huvudregel. Sedan att man kan ha den som en se-

kundär regel i vissa fall tror jag vore en bättre lagstiftning än just den 

här typen av formulering. Jag tror att det också har att göra med att si-

tuationen i riket kan vara lite annorlunda än vad den är på Åland i vårt 

nära-individen-samhälle. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller barn och ungas rättigheter så har jag ingen-

ting emot att det är en huvudregel, tvärtom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet 

remitteras till social- och miljöutskottet.  

Remiss 

6 Växtskyddsmedel 

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Ny lagstiftning om västskyddsmedel. Landskapsregeringen pre-

senterar ett förslag till landskapslag vars syfte är att förbättra säkerheten vid 

hanteringen av växtskyddsmedel i landskapet. I framställningen ingår ett för-

slag till en landskapslag som anger vad som gäller vid tillverkning, godkän-

nande, försäljning, förpackning, lagring och användning av växtskyddsmedel. 

Lagen innehåller även tillsynsregler.  

Lagförslaget har utarbetats eftersom det finns ett EG-direktiv i botten som 

anger riktlinjerna för vilka lagstiftningsåtgärder som ska vidtas av alla EU:s 

medlemsländer för att hanteringen av växtskyddsmedel ska bli så säkert som 

möjligt.  

Avkastningen från växtproduktionen påverkas ständigt av skadliga orga-

nismer. För att motverkat att avkastningen minskar och för att bidra till att 

försörjningen säkras är det absolut nödvändigt att skydda växter mot sådan 

negativ påverkan. Att använda växtskyddsmedel är ett av de viktigaste sätten 

att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp eller kon-

kurrerande växter och därigenom förbättra jordbruksproduktionen.  

Växtskyddsmedel används även inom skogs- och trädgårdsbruket. Växt-

skyddsmedel kan påverka växtproduktionen negativt och deras användning 

kan innebära risker och faror för människor, djur och miljö. Särskilt om det 

släpps ut på marknaden utan att ha provats och godkänts officiellt eller om 

det använts på fel sätt. Därför är det viktigt med ändamålsenlig lagreglering 

som säkerställer att växtskyddsmedel används till största möjliga samhälls-

ekonomisk nytta ur ett miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt. Det är 

mot bakgrund av detta som förslaget utarbetats.  

En viktig grundbult i förslaget är att växtskyddsmedel som är avsedda att 

användas inom en viss typ av växtodling, och som redan är godkända i något 

EU-land utanför landskapet, även ska godkännas för motsvarande använd-

ning i landskapet, ett så kallat ömsesidigt godkännande. Det här är den störs-

ta och bästa nyheten också. Det är nämligen en del av våra växtodlare, sär-

skilt äppelodlarna, som har behov av preparat som ännu inte är godkända i 

Finland eller som inte har godkänts i Finland p.g.a. att det är en sådan liten 

efterfrågan. Ett godkännande av ett nytt preparat kostar 64 000 euro medan 

ett ömsesidigt godkännande kostar 8 000 euro. Det här är en avsevärd skill-

nad som förbättrar möjligheterna till att använda sådana preparat som enligt 

de likartade odlingszonerna, vad gäller temperaturkurvor och sådant som 

finns i landskapet och därmed jämförbara platser, som t.ex. i Sverige.  

Det här har stor betydelse när det handlar om växtskyddet för sådan odling 

som t.ex. frukt och bär, vilka på våra breddgrader är av mindre betydelse i 

förhållandet till övrig odling i särskilt Finland när man jämför det. Lokalt på 

Åland har äppelodlingen ökat eller är av mycket stor betydelse. Vi har ungefär 

60 procent av alla äppelodling i Finland. Utan de nya reglerna om ömsesidigt 

godkännande skulle växtskyddsmedel, avsedda för denna typ av odling, inte 

komma till användning. Växtodlare här skulle inte vara beredda att stå för 

den höga kostnad, som har sin grund i de omfattande undersökningar, av ett 

växtskyddsmedels effektivitet samt inverkan på hälsan och miljön, som måste 

genomföras innan medlet i fråga godkänns.  
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Ett par korta kommentarer. Vi har samma problematik här som 

i det föregående ärendet. Det är blankettlag, det är blankettlag. Det är kopie-

ringslagstiftning. Den här lagen är ändå en egen ganska omfattande lag. Den 

ansvariga minister Mattsson säger att förslaget som landskapsregeringen läg-

ger fram nu syftar till att förbättra säkerheten. Det finns mycket risker och 

det finns mycket faror med användningen av växtskyddsmedel. Det är själv-

klart att man behöver har en seriös lagstiftning. Men varför har Åland i så fall 

en egen lagstiftning överhuvudtaget? Som jag vill minnas var ursprungstan-

ken redan 1989-1990 när det här kom, att det var möjligt att man också kun-

de köpa in växtskyddsmedel från Sverige till mycket lägre priser än vad som 

är rådande på den finska marknaden. Det var grunden till att den här lag-

stiftningen började användas mera aktivt på åländskt plan. 

Minister Mattsson kom in på att det nu finns ett ömsesidigt gränsöverskri-

dande godkännande. Det är riktigt. Den EU-värld vi lever i nu gör att de här 

möjligheterna att handla, så länge produkterna uppfyller de krav som EU-

lagstiftningen ställer, har blivit ännu vidare.  

Jag vill understryka en gång till att det är en komplicerad lagstiftning. Det 

finns inte några möjligheter att hemsnickeri, om uttrycket tillåts, när det gäll-

er miljöaspekter och när det gäller livsmedelssäkerhet. Med tanke på det som 

var huvudorsaken till att man utarbetade en egen lagstiftning så tycker jag att 

man har kommit lite ifrån det. 

Jag noterade vad minister Mattsson sade när det gäller äppelodlingen, som 

är nog så viktig. Om jag är någorlunda på rätt så tror jag det är två ledamöter 

från näringsutskottet som är närvarande här. Förhoppningsvis kan det här 

föras fram i utskottet. 

För att ett växtskyddsmedel ska få användas överhuvudtaget så måste det 

vara infört i ett register som landskapsregeringen upprätthåller. Hur det re-

gistret ska byggas kan man läsa i 6 §. Första momentet lyder: "Landskapsre-

geringen för ett register över godkända växtskyddsmedel som motsvarar 

uppgifterna i det register över godkända växtskyddsmedel som enligt 5 § 1 

mom. lagen om växtskyddsmedel förs av livsmedelssäkerhetsverket".  

I andra momentet står det så här: "Landskapsregeringen kan fastställa att 

det register som livsmedelssäkerhetsverket i riket för över godkända växt-

skyddsmedel ska utgöra ett register som avses i första momentet." Det vill 

säga, man kan kopiera rubbet rakt av, om man så önskar. 

Om man i detaljmotiveringarna försöker få reda på om den här möjlighe-

ten finns kvar, som minister Mattsson pratade om och som faktiskt var ur-

sprungstankarna när den här lagstiftningen en gång i tiden utarbetades på 

åländskt plan. Så blir man inte direkt klokare när man tittar i detaljmotiver-

ingarna i 6 §. Det sägs så här fråga inledningsvis: "För att åstadkomma ett ef-

fektivt förvaltningsförfarande anser landskapsregeringen att det mest än-

damålsenligt att i landskapet använda sig av det register över godkända 

växtskyddsmedel som används i riket." Det framkommer av detaljmotiver-

ingarna. 

Tittar man vidare i de allmänna motiveringarna så sägs det så här i första 

meningen under landskapsregeringens förslag: "Likformighet med rikets 

lagstiftning bör eftersträvas." I klar text betyder det här, som jag ofta har 

sagt; vi har lagstiftningsbehörigheter, men vi gör en blankettlagstiftning och 
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för att ingen överhuvudtaget ska behöva tänka själv så kopierar man allt, rakt 

av.  

Om jag inte har fel, så tror jag att viceordförande från näringsutskottet är 

närvarande. Jag hoppas att man i hörande kan titta på om ursprungstankar-

na finns kvar? Om de inte finns kvar och om det framkommer motiv för att 

inte ha det, så bör man ju fråga sig varför man utarbetar en så här pass om-

fattande lagstiftning? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Utgångspunkten för den här lagstiftningen är helt riktig, 

som ltl Eriksson säger. Det var också min utgångspunkt när vi började 

med lagen att vi skulle ha ett eget register på Åland. Efter överläggning-

ar med branschen och med Evira om hur vi kunde åstadkomma detta 

register och de krav på de kontrollfunktioner vi skulle behöva ha, och att 

våra frukter till 95 procent säljs till fastlandet, kom vi fram till, tillsam-

mans med branschen, att det här blir tillräckligt bra för oss. Den möjlig-

heten kvarstår. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är det sista som är oklart för mig vid en ganska hastigt genomgång 

av den här lagstiftningen. Är det som ministern säger så är allt frid och 

fröjd och om man från branschens sida är införstådd med det. Jag hop-

pas att man i utskottet kan titta på det. 

När det gäller kontrollfunktioner och när det gäller EU-byråkrati så är 

jag ganska kritisk till det. Inom det här området är det synnerligen vik-

tigt att man har en rigorös lagstiftning, att det inte på något sätt dras i 

gång en debatt att det används förbjudna miljöfarliga växtskyddsmedel i 

det åländska lantbruket. Det vill jag absolut inte och det tror jag inte nå-

gon inom lagtinget vill medverka till. 

Möjligheten att kunna handla växtskyddsmedel som är godkända, 

uppfyller EU-lagstiftningen och där priset är mest förmånligt, det får 

man inte täppa till genom att man vill ha allt precis på samma sätt som 

på rikssidan. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det var just den här oron, som ltl Eriksson nämnde, som 

branschen kände. Vi inte ska bli uthängda att vi använder förbjudna 

preparat. För min del är det väldigt bra att veta att branschen är med 

oss. Branschen samarbetar med frukt- och trädgårdsodlarförbundet i 

Finland. De är också väldigt intresserade av att få den information som 

åländska odlare de facto ligger flera steg före när det gäller importkon-

takterna. De är på vågens framkant här på Åland. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda, att man från finsk sida är intresserad av 

att få ta del av den åländska konkurrensen och konkurrentförsprånget, 

det kan jag ha en viss förståelse för. Jag hoppas att man inte aktivt ifrån 

landskapsregeringen arbetar på det spåret. 

Frukt och bär är en viktig del av det åländska lantbruket. Det finns 

också många andra grenar där lönsamheten helt enkelt är katastrofal 
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just nu. Finns det någon möjlighet att få ner kostnadstrycket så bör man 

ta det.  

Jag vill för tredje gången understryka att vi inte vill ha några förbjud-

na medel eller någonting sådant. Men man måste få en flexibilitet i den 

här lagstiftningen så att brukarna kan köpa till bästa möjliga pris. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Den här lagframställningen har också intresserat miljöbyrån. 

Det känns som om vi har våra gröna knubbiga fingrar överallt. Jag kan också 

konstatera att om förra lagframställningen intresserade de kvinnliga lagtings-

ledamöterna så är det tvärtom med den här. 

Miljöbyrån har vi vid framtagande av lagframställningen fört fram att det 

borde tas in särskilda bestämmelser som skulle förpliktiga näringsidkare att 

lämna uppgifter till ÅSUB om mängden växtskyddsmedel som har sålts i 

landskapet under en viss tid. Det här har efterfrågats under flera år att vi 

skulle ha koll på hur mycket växtskyddsmedel som används på Åland. Vi har 

varit ganska ihärdiga ifrån miljöbyråns sida. Nu har det konstaterats från 

näringsavdelningens och lagberedningen sida att det idag redan är möjligt 

genom statistiklagen att få uppgifter om hur mycket som säljs på Åland. Det 

diskuterades också, i den halvtidsutvärderingen som ska göras av lands-

bygdsutvecklingsprogrammet, att ta med statistik av det här slaget. Så att vi 

skulle ha kontroll på hur mycket växtskyddsmedel som säljs och köps på 

Åland. 

När jag har pratat med jordbrukarkretsar så säger de att jordbrukarna har 

nog hyfsad koll, men man ser också att i det här exploderande trädgårdsin-

tresset använder man en hel del växtskyddsmedel. Det är det lätt att överdo-

sera o.s.v. Jag ser det som väldigt positivt om vi skulle kunna få statistikupp-

gifter och ha kontroll över utvecklingen och hur mycket växtskyddsmedel vi 

använder.  

Vi famlar ingalunda i blindo. Miljöbyrån har också haft ett projekt där vi 

under sommaren 2008 har tagit prover från dricksvattentäkter. Miljöbyrån 

tog vattenprover från samtliga dricksvattentäkter på Åland. Det var ett gläd-

jande besked. Det fanns inte växtskyddsmedel och bekämpningsrester i 

dricksvattentäkterna. I samband med att vi håller på att förfina vattenåt-

gärdsprogrammet funderar vi också på den här frågeställningen. Vi har kon-

staterat att vi borde mera kontinuerligt ta prov på dricksvattentäkterna. Vi 

ska helt enkelt systematisera det här på ett bättre sätt. 

Inom ramen för den miljömedicinska byrån tas det med jämna mellanrum, 

varje år, prov från jordbruksprodukter, kött och ägg där man kartlägger anti-

biotikarester och bekämpningsmedel. Det har också givit ett väldigt bra resul-

tat. 

Jag är väldigt nöjd med att det nu står klart att det finns möjligheter att få 

fram uppgifter för hur mycket bekämpnings- och växtskyddsmedel vi använ-

der på Åland. Jag ser fram emot halvtidsutvärderingen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag hade ett anförande om en annan problematik än det 

som miljöministern tog upp. Jag vet att det finns en del som är kritiska 
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till att man ska ha den här typen av statistik och provtagningar. Det ser 

inte jag något bekymmer alls med, tvärtom. Har man den här typen av 

provtagningar, och det visar att det inte finns några bekymmer, det finns 

inte växtskyddsmedel i dricksvattentäkterna, är det också någonting 

som stärker det åländska lantbruket. Det har inte jag alls några bekym-

mer med. 

Angående statistik, det väldigt intressant det som ministern säger om 

trädgårdsintresset. Ibland när jag som är professionell odlare, om ut-

trycket tillåts, pratar med trädgårdsodlare, så blir man lite förskräckt 

när man hör vilka mängder som faktiskt används på små trädgårdsru-

tor. Det kan motsvara det som jag använder på en hektar. Jag tror det 

finns en hel del som man också kunde göra där. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tycker också att det är väldigt bra att vi kan ha koll på 

de här frågorna. Vi ska ha koll på hur mycket som används både när det 

gäller jordbrukare och hobbyodlare. Vi är helt eniga. Och också att vi 

kan visa fakta att vi har rent i våra vattentäkter. Det är saker som vi 

måste följa upp kontinuerligt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den värderade minister säger att vi ska ha koll. På alla mynt finns det 

två sidor. Vi vet ju alla om att vi pratar om att minska offentlig sektor 

och vi pratar om att minska byråkratin. Det gäller ju att den här kontrol-

len också genomförs på ett verkligt genomtänkt sätt. Att det inte blir 

mera skrik än vad det blir ull, om uttrycket tillåts. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Också där är vi helt eniga. När det gäller skyddet av 

dricksvattentäkter är det nödvändigt att ha fullständig koll.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Ärendet remitteras till näringsutskottet.   

Tredje behandling 

7 Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 1/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010) 

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 en-

lighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt. 

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  
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Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

8 Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om 

inkomstbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 2/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010) 

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. 

De i presidentens framställning ingående lagförslagen föreläggs lagtinget för bifall i en-

lighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt. 

Föreläggs lagförslagen för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslagen. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

9 Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskaps-

regeringen 

Stora utskottets betänkande (STU 1/2009-2010) 
Lagutskottets betänkande (LU 17/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Tack för ordet. Det är kanske på sin plats med en kort presenta-

tion av utskottets betänkande i o m att det var en ganska omfattande remiss. I 

remissen till stora utskottet sades bl.a. att samordningen som lagstiftning 

medför, när det gäller olika pensionsförmåner, jämfördes t.o.m. med konfis-

kering.  

Vi konstaterade att det är ett komplicerat ärende. Personligen anser jag 

inte att det är så komplicerat att man inte skulle klara av att sköta det här. 

Det är en sedan en annan femma. Vi hade rätt en grundlig principdiskussion i 

stora utskottet om det här. Det var egentligen fyra punkter som vi enades om 

under principdiskussionen.  

För det första, inte bara pensionsförmånerna utan också övriga förmåner 

det när det gäller politiker, ska bedömas utgående ifrån att så många som 

möjligt ska kunna ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag på rimliga 

villkor. Det här är en av demokratins grundstenar. Sedan kan det säkert fin-

nas olika bedömningar om vad som är rimliga villkor. 

Devisen, som används många gånger i valrörelsen, är att det ska löna sig 

att arbeta. En del arbetar två- och till och med tredubbelt, medan andra tyck-

er att lagtingsuppdraget är tillräckligt. Det är ingenting att säga om detta. Om 

vi följer devisen att det ska löna sig att arbeta så då kanske man inte ska för-

lora alltför stor del av den pension som man de facto också har arbetat ihop 
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när det gäller de politiska uppdragen. Där säger utskottet om den problema-

tiken att pensionsförmånerna för lagtingsledamöterna, som p.g.a. av företa-

gande eller annars arbetar dubbelt, bör vara sådan att en skälig pension är 

hålls också för lagtingsuppdraget. 

Den tredje principfrågan som kom upp var att förtroendetuppdragets spe-

ciella karaktär, utan anställningstrygghet och fallskärm, också är någonting 

som man bör tänka på. 

När det gäller det här med likartade grunder är det viktigt att pensions-

förmånerna är på en sådan nivå att det går i linje med övriga samhällsgrup-

per. Med tanke på förtroendeuppdragets speciella karaktär här är pensionsin-

tjäningsförmågan lite högre istället. 

Den fjärde principfrågan, och den som kanske är övergripande, är att in-

nan man funderar vidare på om ledamöternas pensionsförmåner ska behöva 

reformeras eller inte vilket vi från utskottet säger att landskapsregeringen 

kan göra, så bör en utvärdering göras av konsekvenserna av den reform som 

genomfördes i landskapet 1.1.2008 när det gäller pensionslagstiftningen i 

stort.  

Till sist, herr talman, är det en ändring av 17 §. Jag läser upp den text vi fö-

reslår istället: "Då en ledamot beviljas ålderspension eller invalidpension, 

anpassas pensionsskyddet till förändringen i förväntade livslängden med 

livslängdskoefficient enligt de bestämmelser som gäller för landskapets per-

sonal i offentligträttsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande." 

I det sista momentet står det så här: " Tidigarelagd ålderspension anpas-

sas till förändringen i den förväntade livslängden då pensionen beviljas." 

Det sägs i alla fall i detaljmotiveringen att det här är en teknisk ändring. Men 

de facto, införandet av begreppet invalidpension kan kanske räknas som lite 

mer än en direkt teknisk förändring. 

På grund av den tid som har gått åt till behandlingen för det här ärendet så 

lämnas ikraftträdelse datumet öppet för landskapsregeringens vidkomman-

de. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag vill tacka stora utskottet för att man har ägnat tid 

till den här problematiken om ojämlik behandling, inte minst beroende 

på bakgrunden man har när man är förtroendevald när det gäller pen-

sionsförmånerna från det här hållet. Det är värt att fundera framöver 

vad man ska göra åt det. Jag har full förståelse för att utskottet nu inte 

föreslår någon ändring. Däremot borde man väl säga något om vad man 

anser framöver kunde övervägas att göras rent konkret. Ska vi fortsätta 

att ha samma system som i riket när det gäller de här pensionsnackde-

larna, om man säger så, eller tänker sig utskottet sig någonting annat 

framöver? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Huvudsvaret på den frågan är att vi tycker att man bör göra en ordentlig 

utvärdering av hela pensionssystemet först, innan man tar ställning till 

hur man ska gå vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  
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Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med stora utskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Enda behandling 

10 Klimatvänlig fordonspark 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2009-2010) 
Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 61/2007-2008) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här gäller social och miljöutskottets betänkande nr 1, 2009-

2010. Det är hemställningsmotion nr 61, 2007-2008 som berör klimatvänlig 

fordonspark. Motionärernas förslag, med ltl Roger Jansson som första under-

tecknare, föreslår att landskapsregeringen ska göra ett detaljerat utbytes-

schema för landskapsförvaltningens fordonspark. 

Utskottet föreslår i betänkande att hemställningsmotionen ska förkastas 

eftersom arbetet nu är i gång i landskapsregeringen. Vi är eniga om i utskot-

tet om att det här är viktigt att man har en strategi för hur fordonsparken ska 

förnyas. 

Landskapet har en viktig roll som innovatör och föregångare. Man behöver 

därför visa upp en hållbar linje där. Man behöver ha tydliga regler. 

Då vi inledde behandlingen av motionen under våren konstaterade vi att 

det inte fanns någon klar plan hur det här utbytet skulle ske. För att få ett 

helhetsgrepp begärde utskottet att landskapsregeringen skulle ta fram en för-

teckning över samtliga fordon där utsläppen av koldioxid framgår tydligt. 

Den förteckningen fick vi under hösten. Vi konstaterade bl.a. att där saknades 

Ålands hälso- och sjukvårds fordonspark. Av dem som var med kunde man se 

att bilparken består av 106 fordon. Man uppskattar att de släpper ut ungefär 

630 ton koldioxid. Vi konstaterade också att den tunga fordonsparken med 

lastbilar och entreprenörmaskiner släpper ut förvånansvärt stor del av de ut-

släppen. 

Vi konstaterar vidare att fordonsparken är relativt hög i förvaltningen. 

Landskapsregeringen borde se över organisationen och användningsbehovet 

för de olika fordonen, så att man kunde få ner antalet. Det är viktigt att man 

absolut inte har större och kraftfullare fordon än vad som faktiskt behövs.  

Vi efterlyser också en samordning med olika avdelningar. Vi förespråkar 

att landskapet ska införskaffa en eller flera el- eller hybridbilar. Vi tycker att 

landskapsregeringen bör visa goda exempel också inom det här området och 

ha fordon som drivs med förnyelsebar energi.  

Det har visat sig att man kanske inte ska gå för hårt fram när man bantar 

den här bilparken. Erfarenheter från trafikavdelningen visar att genom att 

övergå från sådana som kör med egna bilar och får kilometrarna ersätta så 

har kilometrarna minskat i och med att man gick över att använda tjänstebi-

lar istället. Totalkostnaden på detta område har också minskat där. 

Vi har erfarit att landskapsregeringen kommer att ta i bruk ett kalkylverk-

tyg som beräknar en total livscykelkostnad för anskaffande av fordon och för 

fordon som man redan har. Man vill alltså vara så klimatsmart som möjligt. 
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Det är viktigt att man har ett hållbart synsätt och att man har ett ekonomiskt 

helhetsgrepp.  

Man ska också beakta säkerhet och andra specialbehov som kan behöva 

uppfyllas från polisen o.s.v.  

Det är inte bara koldioxid utsläppen som är det väsentliga här, man behö-

ver också försäkra sig om att dieselbilarna har ordentliga partikelfilter. Alla 

bilar som inte har katalysator behöver man också byta ut ganska omgående. 

Det kan innehålla cancerframkallande utsläpp som är ett ännu större lokalt 

problem för oss än vad koldioxidutsläppen är just nu. 

EU har ett regelverk som håller på att utvecklas mer och mer. Där ser man 

att kraven går stegvis. Från år 2012 är det meningen att nya bilar inte ska 

släppa ut mer än 130 gram koldioxid. Sedan kommer det att sänkas generellt. 

Man diskuterar ett mål på 70 gram koldioxid per bil och kilometer till år 

2025.  

Tittar man på Åland så har vi inte någonting klart här. Man kan titta på 

svenska sidan för vi är ganska lika dem när det gäller fordonsparken. För år 

2007 finns det en jämförelse med EU-genomsnittet, svenska bilarna släppte 

ut 181 gram koldioxid per kilometer medan EU-bilarnas genomsnitt är 154 

koldioxid per kilometer. Generellt har vi betydligt större bilar här i Norden 

som släpper ut mera. Men det har ju gått framåt, från 181 år 2007 har det gått 

ned till 174 gram för nya bilar 2008. I år, om man tar det här sista halvåret, 

någon är man nere på 169 gram. Det minskar hela tiden med några procent. 

Det går åt rätt håll. Man kan räkna 3,5 procent bara det här sista året. 

Överlag ser man att i Sverige har man sänkt hela utsläppet med två procent 

under den senaste tolv månaders period, inräknat då också att man använder 

förnyelsebar energi i andra bilar. 

Sedan kan man också komma ihåg det här med sparsam körning. Det bor-

de lyftas fram ganska mycket. Alla som kör tjänstebilar borde ha en utbild-

ning i hur man använder växelspaken, gaspedalen och bromsar på rätt sätt. 

Man ska ha rätt lufttryck och regelbunden service. 

Vi vill vara den gröna ön i det blå havet. Men ser man till grannarna här, 

har de kommit mycket längre. Sverige har redan en förordning, som kom 

8.1.2009. I denna förordning finns det bestämmelser att myndigheter vid in-

köp och leasing av bilar ska använda bilar med förnyelsebar energi eller så 

ska de vara miljöbilar. I den här förordningen finns det också ganska mycket 

reglerat hur en miljöbil ska vara. Man ligger lite längre fram där också. 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen i sitt förslag till budget för 

2010 i den allmänna motiveringen skriver: "En utredning ska göras av för-

valtningens samtliga fordon och deras klimatprestanda. En utbytesplan ska 

tas fram. Planen ska sträcka sig tio år framåt med målet att 150-200 ton 

koldioxid årligen ska minskas. Alla fordonsinköp ska anpassas till planen 

samtidigt som fordonsparkens omfattning ska ses över. Uppföljningen av 

planen kommer att fortgå kontinuerligt."  

Med anledning av så föreslår vi att hemställningsmotions 61/2007-2008 

förkastas.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Här har vi åter igen ett ärende som är initierat av frisinnad 

samverkans miljöpolitik som är på vågens framkant alldeles särskilt när det 

gäller Östersjöns vattenmiljö. Vi har flera sådana initiativ och ärenden.  
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Jag är naturligtvis nöjd med att sitta i social- och miljöutskottet som tar 

motioner på allvar och behandlar några. Vi har långt mer än huvuddelen 

obehandlad ännu. Men efterhand så kanske vi kan beta av, åtminstone de 

som utskottet finner mest väl motiverade. Det är bra. 

Skulle utskottet för ett halvår sedan ha avgjort den här motionen hade 

slutresultatet blivit ett annat. Då hade man sett sig tvungen att godkänna den. 

Vi har varit hyggliga och inväntat åtgärder från landskapsregeringens sida. 

Som ordförande här klargjorde så har det kommit sådana åtgärder under re-

sans gång och därmed kunde man avslå motionen. Då behöver man inte som 

motionär reservera sig. Man kan vara nöjd och belåten när de förslag man har 

lagt fram förverkligas. 

Jag tackar också för presentationen och betänkandet. Ordförande är också 

mycket engagerad i miljöfrågor. Det ska man ju vara när man är ordförande 

för det här utskottet. Det är bra. 

Motionen tog sin avstamp i landskapsregeringens klimatstrategi som är 

behandlad i lagtinget 2007. Man skrev där att äldre bilar ska bytas ut mot nya 

bilar som släpper ut mindre koldioxid per kilometer. I anledning av det så fö-

reslog vi att fordonsparken, inte bara bilarna utan hela fordonsparken som 

inkluderar lastbilar, paketbilar, traktorer och arbetsmaskiner, skulle förnyas 

enligt en prioriteringsordning som är vanligt i det privata näringslivet. Man 

skulle föregå med gott exempel från landskapets sida. Det är lätt att vi här 

ställer krav på andra och sedan sopar vi dåligt framför egen dörr. Det gäller 

Åland i Östersjön och det gäller landskapsregeringen i landskapet. 

Vi noterade rätt snabbt att  någon plan egentligen inte fanns. Det var moti-

verat att fortsätta att behandla motionen för att ge landskapsregeringen möj-

lighet att förverkliga det som man redan 2007 hade gått in för.  

Nu har det då visat sig att miljöbyrån har varit engagerad i frågan och bett 

övriga avdelningar att ta fram faktaunderlag. Det kom från alla håll men inte 

från ÅHS beroende på att man inte begärde från ÅHS. Det är klart att ÅHS 

måste inkluderas i hela det här.  

Utskottet kunde konstatera att det var rysligt massa bilar och fordon som 

finns i landskapets ägo. Ska det behöva vara på det sättet? Knappast, det är 

klart att man kan rationalisera bilinnehavet betydligt inom landskapsförvalt-

ningen. Man kan samköra och ha pooler av bilar o.s.v. Det är något som 

egentligen ingen avdelning vill ha, utan var och en vill ha sin tillängliga for-

donspark. 

Det var även intressant att läsa mängden utsläpp av koldioxid per körd ki-

lometer. Av den lär man sig mycket. Det var väldigt mycket fordon som inte 

används just alls. De stod stilla huvudsakligen. Trots att de hade väldiga ut-

släpp per körd kilometer blev det årliga utsläppet väldigt litet tack vare att de 

stod stilla mest. Vad är det för ekonomi i förvaltningen när man har en massa 

fordon som inte används just alls? Vissa fordon var faktiskt inte alls använda.  

Vad blir resultatet när den här motionen nu förkastas? Det vet vi inte. Vi 

vet att miljöbyrån har ambitioner. Vi är oklara vad gäller övriga avdelningars 

ambitioner. Jag är inte heller, för min del, särskilt klar över hur landskapsre-

geringen som politiskt styrorgan kommer att hantera det här. Jag har inget 

minne av att jag i budgeten skulle ha sett några åtgärder i anledning av den 

här listan och den här nya politiken som ska föras när det gäller fordon. Ska 

det redovisas någonstans så är det ju i den årliga budgeten.  
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Man får nöja sig med det lilla. Det är egentligen inte så litet, att vi har 

kommit så här långt att det nu finns en lista som sedan ska resultera i en ut-

bytesnyckel för landskapsförvaltningen. Sedan är förverkligandet det kvarva-

rande frågetecknet. Vi får väl återkomma om det inte händer tillräckligt 

mycket.     

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Min replik gäller till den delen landskapsregeringen kom-

mer att fullfölja intentionerna i den här motionen. Det tror jag att man 

kommer att göra. Jag kan inte i det här fallet tala för ansvariga minister 

Sjögren. Jag skulle säga att hon nästan är på gränsen till övernitisk när 

det gäller det här med fordonsparken, för stora bilar och statsjeepar. 

Våra diskussioner har visat att hon kommer att göra sitt bästa för att 

fullfölja intentionen i den här motionen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Vi är helt överens när det gäller vår tro på minister Sjögren och 

hennes ambitioner.  

Däremot kan det skilja sig när det gäller tron på att uppnå resultaten, 

som vi och miljöministern vill ha. Där vill jag se när trafikavdelningen 

och andra delar av förvaltningen gör sitt program för bilinköp 2010-

2011. Jag tror att vi kan bli besvikna på en del punkter till den delen. 

Därför får vi politiskt följa upp hur politiken sköts naturligtvis. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbe-

handlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter 

dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.   

Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.  

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behand-

ling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

11 Hembygdsrätten 

Lagtingsledamoten Roger Janssons enkla fråga (EF 2/2009-2010) 

Svar på enkel ska ges inom 10 dagar efter det att landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om 

orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 25 no-

vember 2009.  

12 Postens marknadsföring 

Lagtingsledamoten Mika Nordbergs enkla fråga (EF 3/2009-2010) 

Svar på enkel ska ges inom 10 dagar efter det att landskapsregeringen mottagit frågan. 

Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om 

orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 27 no-

vember 2009.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen 1.12.2009. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

15.29). 
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Plenum börjar  

Upprop. 27 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Olof Erland på grund av 

sjukdom samt lagtingsledamoten Roger Slotte på grund av deltagande i Finlands kom-

munförbunds svenska delegation. Beviljas. 
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Bordläggning 

1 Ny lag om ordningsvakter 

Lagutskottets betänkande (LU 18/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2008-2009) 

Bordläggning 

2 Blankettlag om privata säkerhetstjänster 

Lagutskottets betänkande (LU 19/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2008-2009) 

Bordläggning 

3 Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland   

Lagutskottets betänkande (LU 4/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2008-2009) 

Bordläggning 

4 Blankettlag om sammankomster 

Lagutskottets betänkande (LU 5/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 2/2009-2010) 

Talmannen föreslår att dessa fyra ärenden bordläggs till plenum 9.12.2009. Godkänt.  

Bordläggning 

5 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Aruba 

Lagutskottets betänkande (LU 6/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010) 

Bordläggning 

6 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Nederländska Antillerna 

Lagutskottets betänkande (LU 7/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010) 

Bordläggning 

7 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av 

dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 8/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010) 

Talmannen föreslår att dessa tre ärenden bordläggs till plenum 7.12.2009. Godkänt.  

Tredje behandling 

8 Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskaps-

regeringen 

Stora utskottets betänkande (STU 1/2009-2010) 
Lagutskottets betänkande (LU 17/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2008-2009) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i 

andra behandlingen eller att förkasta dem.  

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet in-

gående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt. 
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Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget 

och landskapsregeringen för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Ingen begär 

ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje be-

handling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arvode för med-

lem av Ålands landskapsregering för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Ing-

en begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets 

tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

9 Näringspolitik 

Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 1/2009-2010-s) 
Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. spörsmål (S 1/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussio-

nen i ärendet kan väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget skall 

samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Har förslag till hemställan väckts bord-

läggs 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 ledamöter och därefter en gång om lagtinget så beslutar.  

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Efter viss förvirring blev det klart vem som skulle inleda denna 

spörsmålsdebatt. Jag var inställd på att den första undertecknaren till spör-

smålet skulle vara den inleder. Det är väl ingen större skillnad om jag får bör-

ja.  

Jag ska ta lite historiska perspektiv för min egen del när det gäller spör-

smål. Jag inledde min lagtingskarriär den 1 november 1995. Jag satt då i lag-

tinget under fyra år och i den därpå följande regeringen med Roger Nordlund 

som lantråd från och med 1999. Det tog det inte så länge förrän regeringsom-

bildningen kom till stånd. Det kom ett spörsmål med samma första under-

tecknare som idag. Det här tar jag bara som ett exempel.  

Huvudingrediensen i det spörsmålet var att genom en lagförändring hade 

det åskådliggjorts att elpriset från Sverige innehöll en regionnätsavgift. Det 

här ansåg f.d. näringsminister Roger Jansson att var så graverande för lant-

rådet Roger Nordlund att regeringen borde falla.  

Jag utgår ifrån att avsikten med det här spörsmålet torde vara detsamma. 

Den gången fungerade jag som centergruppens gruppledare och gick i svaro-

mål på det spörsmål som var inlämnat. Det resulterade också i en kläm som 

sedermera röstades ner av ett samlat regeringsblock.  

Hur det går i det här sammanhanget får väl framtiden visa. Det beror på 

hurdan kläm som kommer.  

Sedan till historien om näringspolitiken som nu kraftfullt ifrågasätts. Jag 

har varit med och godkänt budgetar. Den budget som lades 1996 lades av en 

tidigare landskapsregering, precis som det är varje gång ett nytt lagting börjar 



  

600 

sitt arbete. Den modell som näringspolitiken hade då ser väl lite annorlunda 

ut än vad den är idag.  

I och med EU-inträdet och de ramprogram som vi dess bättre har rätt att 

använda oss av, har den haft en inriktning och en förändring, men den har 

alltid stött näringslivsutvecklingen på Åland. Det har gjort att vi idag, med 

mina mått mätt och många andras, lever i den bästa av världar. 

Den näringspolitik som den här regeringen för har inte förändrats från den  

tidigare regeringen särskilt mycket, annat än att vi nu har mera fokus på att 

jobba i en samhällsekonomi som drastiskt oförskyllt av oss har förändrats i 

en värld av ekonomiskt kaos på många ställen.  

Vi minns alla från det att regeringen lade sin budget för år 2009 i novem-

ber 2008 så föll den isländska staten fullständigt ihop och därmed den eko-

nomi som man hade haft där. Om det var det som gjorde ringeffekterna eller 

om det var bostadsproduktionsspekulationen i USA, vad vet jag? En dag 

kommer någon stor finansman fram och säger; det var jag som startade effek-

terna, som det var vid en stor finanskris förut. Jag hoppas att det inte är nå-

gon som med flit har gjort den stora förändring i världsekonomin som nu fö-

religger. 

Jag ska också titta på hur det ser ut på Åland idag, jämfört med många 

andra ställen. Jag var för drygt en månad sedan på Island och hade en 

genomgång med våra nordiska grannar. Den situation vi har nu, den har för-

ändrats något sedan oktober till november. Vår arbetslöshet har ökat med 0,1 

procentenheter. Den har ökat med åtta personer, under 25 år. Arbetslösheten 

har ökat totalt med 22 personer. Det är några personer mera som är permit-

terade. I det stora hela ser det hyfsat ut för oss fortfarande. 

Det som också har kommit fram är att handelskammaren, tillsammans 

med de bedömningar som gjordes i de övriga nordiska länderna, klart identi-

fierat behovet av mer arbetskraft snarligen. Inom en mycket snar framtid är 

vårt största hot egentligen brist på arbetskraft. Det är så många i vår ålders-

grupp som kommer att gå i pension. Bristen på arbetskraft är nog ett större 

hot, för oss just nu på sikt, än arbetslöshet. 

Ändå har landskapsregeringen, tillsammans med AMS, gjort en hel del in-

satser för att minska arbetslösheten och därmed också en minskning av pro-

blemen med ekonomin framför allt inom kommunerna. Det är där arbetslös-

heten främst kommer att slå. 

Jag vill lyfta fram andra hot som har större effekt på den åländska ekono-

min. ÅSUB rapporten om konjunkturläget har klart identifierat något som 

oroar mig väldigt starkt. Det är utvecklingen av vår BNP. Om vi inte hade haft 

utflaggningar under 2008 med, effekter för 2009, skulle tidsperioden 2008-

2010 ha varit svagt positivt. Istället blir det nu är en nedgång med -5,8 pro-

cent. Det här är väldigt alarmerande på sikt. Vad vi kan göra åt det, är väldigt 

svårt för mig att säga. 

Nu ska jag analysera spörsmålet. Det har jag prövat att göra nu i snart två 

veckor. Det är lite svårt. Det har många ingredienser. Jag tycker att vi till-

sammans ska försöka se till att vi lyfter fram de problem vi har och lösa dem 

gemensamt. 

Det första stycket om hur landskapsregeringens politik ska drivas; det 

finns klart och tydligt skrivet, i enlighet med regeringens budgetprogram och 

handlingsprogram, och framför allt i det svar som har levererats som faktiskt 
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är på hela fem sidor. Därför tänker jag inte läsa upp det. Det har alla att kun-

nat läsa själva. 

Sedan kommer man tydligen till en hake, LBU-programmet. Det har sina 

naturliga orsaker när man är räknar fram ett LBU-program. Det är någonting 

som man utgår ifrån, hypotetiska eller beräknade grunder för arealer och vad 

man tänker göra på den här arealen. Den slutliga effekten är antagligen gans-

ka omöjlig att kunna räkna. Det som var väsentligt är grunderna till de stöd 

man har kalkylerat med, att det finns. Att ingå avtal, som ska gälla under en 

lång period, är helt avgörande huruvida vi har en levande landsbygd och ett 

öppet landskap och en primärproduktion som tillgodoser oss med livsmedel 

och att vi har en stor export av dessa. Jag ser det som är en korrigering till det 

nuläge vi har, när vi har vetskap om anslutna arealer och de dimensioner det 

har.  

I förslaget till budget för 2010 säger man att det ska utredas för att det 

eventuellt ska resultera i åtgärder. När det gäller näringspolitiken och när det 

gäller näringsavdelningen så finns det där ett antal strukturella förändringar, 

klart anvisade. Men vi vet ännu inte den totala effekten dessa strukturella 

förändringar kommer att ha. Näringspolitiken är ju något mycket, mycket 

mer än näringsavdelningen.  

Då kommer vi till en grundbult i vad näringspolitiken ska tillhandahålla. Vi 

måste diskutera utifrån ansvarsområde. Var går gränsen för vad samhället 

ska stå för? Vad ska den privata sektorn stå för? Jag tycker det är väldigt vik-

tigt att vi har det här klart för oss. Annars sker det någon sorts kompetensför-

skjutning. Man kanske invaggas i någon sorts säkerhet att det där behöver 

inte jag tänka på, för det där tar landskapet hand om. Jag tror att det har varit 

så många gånger.  

Jag har under den senaste veckan pratat med två, jag brukar kalla dem 

flickor men jag kanske måste säga kvinnor eller damer, som är återflyttare till 

Åland. Det har varit borta från Åland i ett antal år. De har flyttat hem. Den 

ena damen flyttade hem så sent som för två veckor sedan. Den andra flyttade 

hem för någon månad sedan. Båda jobbar i företagare på Åland. Både angav 

klart och tydligt för mig vilka grunder som var väsentliga för att man flyttar 

till Åland. Deras makar hade också följt med, de är icke ålänningar, de har 

flyttat hit.  

Den första grunden var att de hade fått jobbet på Åland. Det var det vikti-

gaste. 

Det andra var att båda hade små barn. Deras barn fick dagisplats. Den ena 

familjen kom från Göteborg och där hade hon haft sitt barn på dagis. I dag-

hemmet i Göteborg jobbade sådana som inte hade fått några andra jobb. De 

hade varit arbetslösa och sökt alla möjliga sorters jobb. De var outbildade 

o.s.v. Här på Åland känns det väldigt tryggt när jag lämnar mitt barn varje 

morgon och det är samma personal där. De är utbildade för att sköta mina 

barn. Här har vi en av den infrastruktur som samhället ska stå för, barndag-

vården. Jag tycker det är ett bra exempel.  

Det är en grund för näringspolitik. Annars kanske de här inte hade flyttat 

till Åland, då hade vi inte fått arbetskraft hit. Det här var gemensamt för båda 

mammorna som berättade det här för mig. Det var ganska påtagligt att de 

också ville berätta om det här.  

Det andra är tillgången till sjukvård, närheten till annan service som finns, 

kommunikationer, trygghet och säkerhet i samhället. Allt det här är saker 
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som samhället ska stå för. Det är näringspolitik därför att det är grunden för 

att näringarna ska ha förutsättningar. 

Sedan till diskussionen om den globala finanskrisen, som jag redan var 

inne på. Den har starkt drabbat självstyrelsens ekonomi. Det finns åsikter hur 

vi skulle kunna ha levt med egen beskattning på ett bättre sätt. Det görs ut-

redningar om sådant och det ska vi vänta på. Vi får ändå vänta på att någon 

annan ska besluta sig för att vi ska få sköta det. 

Inom landskapets fögderi är det här helt avgörande för hur samhället 

kommer att se ut framöver. Hur många blir arbetslösa i från landskapets för-

valtning? ÅSUB påtalar redan att det offentliga Åland och dess effekter inom 

landskapsförvaltningen även påverkar BNP. Vi ska inte bara rusa i väggen 

och säga att nu måste alla sluta för att vi måste minska. De här måste göras 

kontrollerat. Där tycker jag vår personalförsörjningsplan, som landskapsre-

geringen har tagit fram, ligger som en god grund. Det gäller också att se till 

att vi har ny arbetskraft när det behövs. Vi behöver alltså rekrytera. 

Effekterna på den kommunala sektorn har vi inte sett. Den ser inte likadan 

ut. För landskapets del är ekonomin ner 28 procent. För kommunerna går 

faktiskt ekonomin upp 4,2 procent, från 2008 till 2010. Det är en väsentlig 

skillnad så länge vi inte hamnar på en hög arbetslöshet.  

Om det via den kommunala sektorn ska sprida sig ut i samhället, ja, när 

arbetslösheten slår till, då kommer den. Men då kommer den nog ifrån sam-

hället in till kommunen istället. 

Vår varu- och tjänsteexport kommer också nu successivt, enligt ÅSUB be-

räkning, att drabbas av krympande marknadsutrymme. Den här sista me-

ningen tycker jag är en spekulation. Vi har inte sett tendenserna ännu, i alla 

fall inte i någon större grad. 

Landskapsregeringen sitter stilla i båten och väntar. Ibland brukar man 

säga att det kan vara bra om man kan sitta stilla i båten, i stället för att välta 

den om sjön är orolig. Nu tycker jag sjön är ganska orolig. Det gäller att ta ett 

stadigt tag och veta vart man ska ta vägen med sin båt. 

Slopandet av det allmänna skatteavdraget, den som har varit med en läng-

re tid vet att det allmänna skatteavdraget har införts i tider av god ekonomi 

för att återföra en del av överskottet till medborgarna. Men vi har ju inte nå-

gon god offentlig ekonomi just nu, inte med mitt mått mätt. Jag tycker att 

man hör att de flesta säger; vi är nog beredda att dra åt svångremmen och 

vara med och spara. Det är nödvändigt att alla hjälps åt. Ingen kan gå oberörd 

igenom det här.  

När det gäller sjöfartsnäringen, dess kringnäringar och turismens kvalite-

ter, är en klusterutredning på gång. Sjöfartsansvarige finansminister Mats 

Perämaa kommer att ha någonting att framföra om detta. En utredning är på 

gång.  

Sedan kommer en uppräkning av alla olika typer av företag som finns. De 

stödprogram som landskapsregeringen har godkända av EU att använda för 

olika ändamål, av alla dessa finns i tjänsteföretagandet diversifiering, mark-

nadsinriktning, omstrukturering, inte bara av landsbygdsnäringen men fram-

för allt där och mycket annat. Jag ska lite senare redogöra för hur stödin-

strumenten har fungerat under 2009. Det har här varit mycket primärnär-

ingsdiskussion att alla stöd, som regeringen betalar ut, går till primärnäring-

arna. Men så är det inte. 
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Det har identifierats att IT-sektor skulle ha ett väldigt högt rekryteringsbe-

hov. Det är inte verifierat från AMS. Det är någonting som vi ska ta reda på. 

Är det på detta vis så ska AMS, tillsammans med företagen, försöka åstad-

komma rekrytering av sådan arbetskraft. 

Sedan lyfts Ålands handelskammare, Ålands Turistförbund, och köpman-

naföreningen fram. Även företagarföreningen har varit aktiv på fältet och kri-

tiserat landskapsregeringen för neddragningar av budgetmedel. 

När näringsavdelningen har varit tvungen att banta 16 procent på konsum-

tionsutgifterna har man varit tvungen att prioritera hårt. Vill man bibehålla 

stödbehoven av konsumtionsutgifter på en sak så blir neddragningen ännu 

större någon annanstans, om vi utgår ifrån att sparbetinget är det som har 

angivits. Regeringen har gjort den prioritering som nu föreligger i budgeten. 

Ålands Turistförbund som numera heter Visit Åland lämnade en strategi 

till regeringen för cirka två år sedan; Attraktiva Åland. Det finns en hel del 

matnyttigt och intressant att läsa om turismen på Åland och utvecklingen av 

den. Det har vi tagit till oss. I den kommande turismstrategin ska vi beakta 

det, som vi tillsammans med näringsliv och övriga aktörer, tycker att är bra. 

En snabb konklusion av innehållet i Attraktiva Åland ger vid handen att det 

skulle tillsätts två nya tjänster på näringsavdelningen plus två nya tjänster vid 

Ålands Turistförbund. I den sparsituation vi nu befinner oss i är det inte det 

som vi har prioriterat. 

Affärsplan för Åland, som handelskammaren kom med för drygt ett år se-

dan, där säger man att man inte har fått någon respons alls ifrån regeringen. 

Jag vill säga att responsen finns nog. Om handelskammarens roll i första 

hand är en samhällsomstrukturering, så är det kanske inte den högsta priori-

teten för den här regeringen, om ändamålet är att skapa kommunsamman-

slagning o.s.v.  

Sedan om näringslivets behov av ett utvecklat entreprenörskap och utbild-

ningens inriktning och anpassning för full sysselsättning. Kontakten till när-

ingslivet från de utbildande skolorna finns i formell status. Jag tror att den är 

väldigt god. Den kommer också att ses över, framför allt när det gäller sjö-

fartsutbildningen. Att sjöfarten får den arbetskraft som man vill ha. 

Sedan skulle jag vilja ha en förklaring till beskrivningen; näringslivsmotorn 

på axeln Mariehamn-Godby, som inte ser någon positiv aktivitet från land-

skapsregeringens sida. Åtminstone finns det en väldig klar aktivitet som 

landskapsregeringen har bidragit till och som får sin start förhoppningsvis 

just efter årsskiftet. Det är den biogasanläggning och flisvärmeanläggning 

som byggs i Jomala, Kyrkoby, som skapar en god grund för tillväxt åtminsto-

ne i det närområdet. Tillgången på värme och energi är någonting som vårt 

landskap behöver för allt företagande. Där står landskapsregeringen bakom 

de satsningar som man har gjort.  

Jag tycker också det är väsentligt att påpeka redan här att i de flesta fall 

när landskapsregeringen satsar exempelvis 100 000 euro så finns det privata 

aktörer som satsar det dubbla eller ännu mera. De här tycker jag är ett bra 

exempel på multipeleffekt på investeringar. 

Sedan kommer det lite beröm över landskapsregeringen, om företagssteget 

affärsutveckling, företagsinkubatorn och kvinnligt företagande och om mål-

sättningen med detta. Det är precis såsom det står här. Det här ska vi följa 

upp och redogöra för. Men det är ju inte färdigt förrän året är slut. 
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Sedan till klämmen; "Åland behöver i dessa tider en väl förankrad och of-

fensiv näringslivspolitik." Ja, den är förankrad i diskussioner med närings-

livsorganisationer. Den är förankrad i lagtinget. Det har väl aldrig varit så 

mycket näringslivsförankring i politiken som i lagtinget just nu, och mera 

kommer det.  

Det är många saker som vi behöver diskutera. Nu ska gå till våra stöd. Jag 

lovade en redogörelse över vad våra stödsystem har använts till. 

Under 2009 har det hittills godkänts investeringar för totalt 8 miljoner 

euro i landskapet Åland, varav endast tre, möjligen fyra, kan räknas till pri-

märnäringarna. Det är ungefär 2,5 miljoner. Resten är övrigt näringsliv, som 

man säger att inte får någon uppmärksamhet. Det finns stöd i staden numera, 

som får användas inom LBU-programmet. Landskapsregeringen har stått för 

1,5 miljoner. EU har bidragit med 1 miljon. Den multiplikator effekt är när 

landskapet totalt, tillsammans med EU, har bidragit med 2,5 miljoner. Då har 

man åstadkommit investeringar i det åländska näringslivet för 8 miljoner  

euro. Någon form av näringslivsaktivitet måtte det väl ändå vara med detta 

också. 

Herr talman! Till sist skulle jag vilja lyfta en ny prognos om lantbrukets ef-

fekter, det förhatliga lantbruket. Lantbruket och livsmedelsindustrin genere-

rar 1 400 arbetsplatser och har en total omsättning på 125,7 miljoner euro. 

Livsmedelsförädlingen står för 50 procent av hela tillverkningsindustrin. Av 

dessa produkter exporteras 70 procent. 

Jag ser hot mot lantbruket när de nya programperioderna ska sättas i gång, 

när man hör effekterna av det nya EU, när parlamentet kommer att få en 

mycket större roll. Jag hoppas att medvetenheten om att lantbruket, som mo-

tor för att hålla ett öppet landskap, en levande landsbygd och goda livsbeting-

elser, ska finnas med i kommande beslutsfattare och hos dem som bedriver 

framtidens näringslivspolitik. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Näringsminister Mattsson definierar arbetskraftsbristen 

som ett av de största problemen i näringspolitiken nu. Jag kan också 

hålla med honom kring den biten. När man sedan går till spörsmålssva-

ret och också lyssnar på det som minister lyfte fram här, är det lite svårt 

att se vilken strategin skull vara för att möta detta problem? Vad har 

landskapsregeringen för mål med den politik man tänker föra i de här 

frågorna? Hurdan ser strategin ut? 

Man höjer lite på ögonbrynen när man i följande steg får höra att 

inom IT-sektor skulle det inte finnas någon verifierad brist på arbets-

kraft? Det gör mig väldigt konfunderad när jag hör en sådan sak. Därför 

måste jag också ytterligare komplettera med att fråga ministern; var har 

vi då den arbetskraftsbristen, om den inte finns i den här kunskapsin-

tensiva sektorn som till exempel IT företräder? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Sedan budgeten lades har vi identifierat behoven. Till-

sammans med AMS så måste vi intensifiera, för att kunna identifiera de 

branscher där det behövs arbetskraft, framför allt IT. Det här ska vi 

göra. För det första försöker man göra en upphandling, man försöker få 

någon som vill jobba externt utanför eller tillsammans med AMS. Till-
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sammans med de företag och de personalenheter som finns inom olika 

företagssektorer är det viktigt nu att vi kommer till kännedom om de ex-

akta behoven. 

Landskapets viktigaste roll här är att vara med och hjälpa till i olika 

sammanhang. Det finns olika mässor och tillfällen där det finns företag 

och arbetskraft på plats. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! När minister Mattsson säger att det här är ett av det störs-

ta problemet vi har, så trodde jag också att man hade definierat var man 

har de här problemen. Om man lyssnar runt med näringslivet, i de dis-

kussioner som förs, kan man säga att inom de branscher där man söker 

efter kunskap och där man behöver en hög kompetens, det är där som 

de här bitarna finns. Då blir det lite oroväckande när ministern nu säger 

att man ska börja med att kartlägga de här bitarna. Jag har haft uppfatt-

ningen att det är något som varit klart från landskapsregeringens sida. 

Är det inte på det sättet, så då ligger vi ju faktiskt rätt illa till med tanke 

på just det som håller på att hända nu med befolkningsutvecklingen. 

Har man då inte heller definierat var man ska göra det här så då förstår 

jag att man inte heller kan presentera strategin för hur man ska komma 

vidare. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Behoven har varit kända på ett sätt. Det är bara det att de 

arbetsplatser som det handlar om, inte anmäls till AMS som arbetssö-

kande arbetsplatser. Inom AMS finns inte det här. För min del har kän-

nedomen om det här stora behovet presenterats ganska nyligen. 

Vid handelskammarens årsmöte för en vecka sedan, som var dåligt 

besökt av politiker framförallt, enbart Camilla Gunell vad där, vid mötet 

lyfte man den här frågan som en av de största bitarna. Det hade man 

inte gjort tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det skriftliga svaret på spörsmål  tycker jag var lite diffust. Jag ska åter-

komma till det. Jag hoppades på en del förtydliganden nu i det muntliga 

svaret. Jag är fortfarande lite osäker på vissa saker. Om vi tittar på ru-

briken konkreta åtgärder; under sysselsättningen pratas det om ung-

domslotsverksamhet och projektet Katapult. Det är inte det som jag 

tycker att är traditionell sysselsättningspolitik. Jag vill gärna höra hur 

man ser på det från minister Mattsson sida? 

Det sägs också så här: "Landskapsregeringen kommer tillsammans 

med företag och kommunerna att föreslås särskilda aktiviteter." Vad 

tänker man på då? Vilka är de särskilda aktiviteterna? Det sägs till sist 

under det här stycket: "Kunskap och erfarenhet finns samlat inom 

landskapsregeringens inrättningar samt beredskap att hantera utma-

ningarna på arbetsmarknaden." Vilken kunskap tänker man på och hur 

ser den beredskapen ut? 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

När det gäller företag är det utbildningar man har tänkt. När man ser att 

permitteringar och annat kommer i röret så ska man genom att utbilda 

personal inte behöva avskeda eller tappa bort dem. De kommer att fin-

nas kvar när konjunkturen svänger. 

Inom kommuner och andra sammanhang finns det nog en stor del 

sysselsättningseffekter man kan åstadkomma med olika medel. 

När det gäller kunskap och erfarenhet, inom AMS finns det personal 

som under den förra lågkonjunkturen sitter på en mycket god kunskap 

om de behov som man då måste tillgodose. Den konjunkturnedgången 

och arbetslösheten var mycket större än vad vi har nu. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda noterar jag att de uppgifter minister 

Mattsson har fått från AMS, när det gäller arbetskraftsbristen inom t.ex. 

IT-sektorn, tyder inte riktigt på att man har kunskapen fullt uppdaterad 

där. 

När det gäller de särskilda aktiviteterna går det inte att utläsa vad 

man har tänkt sig. Ministern säger att det är utbildning, när det blir ar-

betslöshet ska ungdomarna föras över i utbildningssektorn. Samtidigt 

vet vi att vi är i beredskap att dra ner budgeten för utbildningssektorn 

likväl som för andra sektorer. Det kan vara lite knepigt, minister Matts-

son, att få det här att gå ihop. 

När det gäller konkreta sysselsättningsåtgärder, framför allt för unga 

arbetslösa, är det då ungdomslotsverksamheten och projektet Katapult 

som ministern menar? Jag ser det mera som  en kombination av lite an-

nat än traditionell sysselsättningsverksamhet. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

När det gäller andra aktiviteter så är det kompetenshöjande studier i 

vissa sammanhang. Även sådana studier för dem som faller mellan sto-

larna. De är just sådana personer som blir arbetslösa som inte har slup-

pit in i skolor. De är arbetssökande, utan utbildning i regel. Där finns det 

ett utbildningsutrymme. Vi har höjt på ramarna för det, trots att eko-

nomin är tuff. Det går att ta in ett antal elever till på varje linje, inom 

samma ekonomiska ram. Det har utnyttjats hittills. De behöver få höja 

sina betyg. Det går en särskild kurs som enbart har målet att höja på be-

tygen så att man slipper in i nästa sökandeomgång. Det är klart att eko-

nomin kommer emot. Det är ett av våra största hot även inom den här 

biten. Därför fordras det nog ett särskilt kurage att kunna höja på de 

ramar som behövs. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! På en punkt är vi överens, att arbetsmarknadspoliti-

ken kommer att avgöra hur det går med den åländska ekonomin. Sedan 

tror jag att våra kunskaper är något olika. Jag är chockerad över att mi-

nistern inte har bättre kontroll över arbetsmarknaden. Jag kan upplysa 

direkt att ÅSUB hade företagsbarometer 2008, i början på sommaren, 
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där man konstaterade att inom det året redan kommer det att finnas be-

hov av 200 högt kvalificerade IT-tekniker. Det finns också en rad andra 

uppgifter där. Det kanske skulle vara bra om ministern och avdelningen 

någon gång granskade de här rapporterna. De är mycket bra. Det är vår 

bästa verksamhet hittills, som jag ser det, för att kunna skapa sig en 

uppfattning om landskapets ekonomi. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Konjunkturbarometer och arbetsmarknadsbarometer läser vi nog nog-

grant, skulle jag vilja påstå, och analyserar de uppgifter vi behöver. Be-

hovet av IT-tekniker har framstått under en längre tid. Men det behovet 

finns inte bara här. Det finns en flykt till bättre betalda områden. Det är 

inte bara på Åland som den här problematiken finns. Med beaktande av 

detta så kanske man borde fundera över om det skulle vara nödvändigt 

att vi på Åland skulle ha en ren IT-utbildning? Hur ska vi annars kunna 

få tag i utbildade IT-tekniker? Jag tror att bristen på IT-tekniker är lika 

stor på andra ställen också. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag kommer att ägna hela mitt anförande åt arbetsmark-

naden. Jag ska byta tema. 

Minister Mattsson började ett stycke i sitt anförande med att försöka 

klargöra skillnaden mellan näringslivets uppdrag och landskapets när-

ingspolitiska uppdrag. Jag fick inte riktigt det här klart för mig, resone-

manget kom inte riktigt till något slut. Det står här upplysningsvis att 

Åland är en marknadsekonomi. Det skulle vara väldigt viktigt, om vi 

överhuvudtaget ska kunna diskutera de här frågorna, om ministern 

klargjorde vad han menar med marknadsekonomi?  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

En marknadsekonomi är ju där marknadskrafterna råder. Vi kan väl 

konstatera att marknadskrafterna inte fullt ut råder på Åland, eftersom 

konkurrensen egentligen är för liten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Näringsminister Mattsson lyfte fram att näringsavdelning-

en ska spara 16 procent i sin budget. På grund av det har man dragit ner 

stödet till företagsrådgivningen bl.a. den som har getts i handelskamma-

ren och företagsföreningen. Redan 2008 skrev man avtal med de här två 

föreningarna om att de ska bedriva företagsrådgivning till en summa av 

70 000 euro. Det här är gällande avtal som fortfarande är aktuella. Nu 

går man in från landskapsregeringens sida och ensidigt bryter avtalen, 

utan dialog med de berörda, vad jag har förstått. Varför gör man så här 

från landskapsregeringens sida? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

För det första är det i avtalet klart stipulerat att det är under förutsätt-

ning att lagtinget beviljar medel. När regeringen har satt sina ramar för 

näringsavdelningen har den ramen dragits ner med över 16 procent. Då 
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har regeringen tvingats prioritera. Jag redogjorde nog för det i mitt an-

förande. Den prioriteringen har gett vid handen att det är ett sänkt an-

slag. Regeringen går inte ut och berättar om sin budget på förhand. Det 

torde vara allmänt känt att man inte gör. Det är någonting som man 

presenterar i budgeten. 

Är det så att det här anslaget ska höjas, så sker det på bekostnad av 

andra anslag. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

När regeringen bildades talade man om att det här skulle ske i dialog 

och att det skulle ske tillsammans. Även näringsminister Mattsson be-

tonar hur viktigt det är att vi jobbar tillsammans för att lösa rekryte-

ringsfrågor och annat. Tror näringsminister Mattsson att man ökar för-

troendet hos näringslivet och dess organisationer om man ensidigt bry-

ter gällande avtal under gällande period? Är det så här man ska förbätt-

ra relationen för att sedan kunna jobba tillsammans i andra viktiga frå-

gor för åländskt näringsliv och arbetsmarknad? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Dialogen har vi startat med handelskammaren och företa-

garföreningen och den ska fortgå. Utöver de planerade bidragen finns 

det också projektanslag som handelskammaren kan komma i åtnjutande  

av. Det finns nog möjligheter att jobba framöver.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Lantrådet nämnde i ett tidigare anförande, i samband med 

budgeten, att näringspolitiken handlade om spelregler, tydlig lagstift-

ning och tydligt inriktning o.s.v. Det håller jag med om. Det gäller att 

kommunicera ut det här. Det som gör mig lite konfunderad när det gäll-

er spelregler och liknande och det som regeringen har kommunicerat ut 

när det gäller Havsviddenmodellen. Man säger tydligt att vi vill inte ha 

187 Havsvidden. Man ska stränggera när det gäller sådan här typ av fi-

nansiering av anläggningar. 

Jag vill därför ställa frågan till näringsministern; ska man stränggera 

aktiehandel när det gäller den här typen av anläggningar? Jag tycker att 

man borde vara tydlig från regeringens sida vad som gäller för näringsli-

vet, precis i enlighet med vad lantrådet sade tidigare. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tycker precis som ltl Strand att vi ska vara tydliga. Vi 

har just i regeringen börjat med ett ställningstagande om hur det här ska 

se ut. Det är nog tydlighet, transparens och likabehandling som är det 

grundläggande. När det gäller rent objektmässigt, modellen Havsvid-

den, så tycker jag personligen att det skulle vara bra om vi kunde åstad-

komma 5-6 anläggningar till. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ledamot Janke Mattsson pratade om personligen. Janke 

Mattsson måste komma ihåg att han är representant för landskapsreger-
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ingen och driver näringspolitiken i det här sammanhanget. Jag vill höra 

näringsministerns åsikt. Kommer man att stränggera aktiehandel 

när det gäller modeller som Havsvidden, eller kommer man inte att göra 

det? Det är relevant att man klargör den här frågan. Tidigare har reger-

ingen gått ut och sagt att man ska stränggera. Man vill inte ha den här 

typen av anläggningar. Jag vill ha ett klart och tydligt svar från den som 

driver näringspolitiken och landskapsregeringens fråga när det gäller 

förutsättningarna för den här typen av anläggningar. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Mitt ställningstagande är precis som jag sade. Jag vet av att det finns 

behov av generationsväxling och nytänkande i fem av sex anläggningar. 

Det är min strävan att så ska kunna ske.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Näringsminister Jan-Erik Mattsson levererar nu återigen ett 

icke-svar. Uppenbarligen tror han att anfall är bästa försvar, även när det 

gäller spörsmålsdebatter i lagtinget. Så är det naturligtvis inte. Spörsmålsin-

strumentet har tillkommit för att man i ett givet ärende ska kunna föra en di-

alog mellan parlamentet och landskapsregeringen. Spörsmål är inte något 

misstroende yrkande. Jan-Erik Mattsson fungerar här som om det vore ett 

sådant.  

Vi vill ha en seriös debatt kring de problem som vi redogör för i spörsmålet 

när det gäller det som vi kallar den osynliga näringspolitiken. Det här är 

egentligen den enda möjligheten i landskapet att föra en offentlig bred dialog 

kring landskapsregeringens regerande inom olika politikområden.  

Spörsmålet kritiserar landskapsregeringen för att inte driva annan synlig 

näringspolitik än en till stor del föråldrad och konserverade jordbrukspolitik. 

Ingen, när jag säger ingen så menar jag i huvudsak ingen synlig turismpolitik, 

ingen synlig sjöfartspolitik, ingen synlig industripolitik, ingen synlig IT-

politik, ingen synlig service- och exportpolitik och ingen framåtriktad syssel-

sättningspolitik.  

I spörsmålet frågar vi helt konkret vilka näringspolitiska åtgärder för pro-

duktionsutveckling, sysselsättningsökning och för tillväxtmaximering som 

landskapsregeringen omedelbart, alltså idag, kan presentera, och vilka åtgär-

der som framöver ska förverkligas. 

Spörsmålet riktas därmed främst till näringsminister Jan-Erik Mattsson, 

men också naturligtvis till landskapsregeringens ledare, lantrådet Viveka 

Eriksson och till delar som jag ska beröra framöver till finansminister Mats 

Perämaa och kansliminister Roger Eriksson. 

I landskapsregeringens skriftliga svar presenteras de svar som förvaltning-

en och dess näringsavdelning i åratal har kunnat redovisa för varje sittande 

landskapsregering. Vår fråga var riktad till den politiska ansvariga landskaps-

regeringen. Vi ville veta om den, bakom sin näringspolitiska osynlighet, ändå 

hade en aktiv politisk agenda för att säkerställa jordbrukarnas framtid, för att 

utveckla den åländska turistnäringen, för att ta in till Åland all den tillväxtpo-

tential som finns i sjöfarten, för att motverka att allt större delar av Ålands 

konsumtionspengar förs ut från landskapet, och vidare för att främja tillväx-
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ten i den finansiella exportsektorn och för att skapa mer utrymme för privat 

företagsamhet, som är den verksamhet som i landskapet skapar välstånd och 

ser är resurserna till den offentliga servicen. Tycker ni att vi har fått ett svar 

på det här?  

Under rubriken näringspolitisk vision och mål skriver landskapsregering-

en; "viktiga områden i den framtida åländska ekonomin är det maritima 

klustret, kunskapsintensiva tjänstenäringar, livsmedelsklustret, besöksnär-

ingen, exporterade tillverkningsindustrin och serviceföretagen ". Bra så! Vi 

får veta att här ligger framtiden. Men, får vi svar på de viktiga frågorna om 

hur, när och av vem?  

Redan i följande stycke rubricerat; förutsättningar för utveckling av det 

åländska näringslivet och rollfördelning, friskriver sig landskapsregeringen 

långt sitt övergripande ansvar för att leda näringspolitiken och utvecklingen i 

landskapet. Man trumfar här in tesen att landskapsregeringens uppgift bara 

är att tillhandahålla samhällsservice, bereda lagstiftning och utforma bidrags-

instrumenten. Detta säger man eftersom utgångspunkten för landskapsreger-

ingens näringspolitik är att marknadsekonomin ensamt driver utvecklingen 

framåt. Därtill säger sig landskapsregeringen i stort sett sakna verktygen för 

att bedriva en aktiv sjöfartspolitik och skattepolitik. Till råga på svagheterna; 

"minskar Europeiska Unionen det åländska handlingsutrymmet". Så här ser 

landskapsregeringen på sin uppgift. Då går en del av ridån ner. 

Vi låter dock hoppet leva vidare när vi läser under nästa rubrik; konkreta 

åtgärder. Först på sysselsättningsområdet skriver man; "landskapsregering-

en, tillsammans med företag och kommuner, kommer att föreslå särskilda 

aktiviteter för att motverka en ökande långtidsarbetslöshet." Man säger att 

men inte hur? Min kommun Mariehamn ska med stort intresse ta del av när-

ingsministerns förslag. Men här redovisas det inte. Handelskammaren och 

Visit Åland väntar också. Under rubriken sysselsättning ser jag således inte 

några konkreta åtgärder för nya jobb inom privat sektor. 

Under mellanrubriken; breddat företagande, ser jag flera politiska att som 

är helt okej, men utan vem, när och hur blir landskapsregeringen svaret 

skyldig.  

Låt mig kort, från den frisinnade gruppen, få redovisa den osynliga när-

ingspolitiken sektor för sektor som landskapsregeringen för sin del berör på 

sidan fyra i svaret.  

För det första om sjöfarten. Landskapsregeringen har haft två år på sig att 

visa sin vilja med att utveckla Ålands sjöfart och dess klusternäringar. Under 

tiden har två stora utflaggningar skett. Regeringen i Helsingfors har presen-

terat ett för åländsk sjöfart helt på ointressant tonnageskatteförslag. Nu lovar 

man en uppdaterad klusterutredning för att lägga basen för t.o.m. inflagg-

ningar, som man skriver. De här är bra, dock något sent, men bra. Nu skulle 

det nog behövas tydliga politiska signaler hur landskapsregeringen avser att 

positionera landskapet Åland, i den expansion framöver, som både sjöfarts-

näringen som sådan och dess klusternäringar, finansiering, försäkring, ut-

vecklingstjänster och logistik utvecklingstjänster globalt står inför.  

Jag har för min del sagt att vårt internationella högtstående sjöfartskun-

nande i landskapet ger underlag för en fördubbling av vår befolkning, om po-

litikerna på Åland skulle stålsätta sig att se möjligheterna. 

Utgående från vår finansmotion nr 14, har nu finansutskottet en chans att 

staka ut den vägen om man vill, genom vårt förslag till beställning. Jag cite-
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rar: " Landskapsregeringen bör för lagtinget presentera en sammanhållen 

sjöfartspolitik som kan utgöra en grund för tillväxt inom rederinäringen på 

Åland och inom hela sjöklustret."  

Vi förutsätter också att näringsavdelningen ska hantera sjöfartspolitiken, 

som hör politiskt under finansminister Perämaa och inte som nu på tre olika 

avdelningar. Finansavdelningen för sjöfartens skattepolitik, näringsavdel-

ningen för näringspolitiska frågor till en del och trafikavdelningen för trans-

portpolitiska frågor. Då blir det nästan stört omöjligt att skapa en progressiv 

sjöfartspolitik. 

För det andra om turismen. Landskapsregeringen skriver att deras vision 

är; "erbjuda genuina och miljövänliga upptäckter året om för våra gäster". 

Jaha, och hur? 

Man redovisar också ett nytt grepp i destinationsmarknadsföringen. Grep-

pet är dock inte neddragningen av anslaget till Visit Åland för destinations-

marknadsföringen, utan det är; "satsningar på stora kulturproduktioner och 

idrottsevenemang från nästa år". Är kulturen den planerade filmen Murder, 

mord? Vilket idrottsevenemang nästa år är större än årets Ö-spel och PAF-

open tillsammans? 

Jag hörde på radion att näringsministern har lovat sin turismstrategi inom 

januari 2010. Tjänstemannen som ska göra jobbet har slutat. Näringslivet 

själv, under ledning av Ålands Investerings AB, skrev ihop sin egen turism-

strategi för över ett år sedan. Den hade varit perfekt för regeringen att kopie-

ra, den heter Attraktiva Åland. Varför dög inte den? Bristen på framsynthet 

har redan kostat landskapet två förlorade år för utveckling av logi, kvalitet, 

evenemang och aktiviteter inom turistbranschen. 

För det tredje om industrin. Våra råvaruförädlade industrier Chips, Chips-

ters, ÅCA, Dahlmans, Rundbergs och Skogen som det hette tidigare, behöver 

långsiktig primärnäringspolitik så att deras råvarutillförsel fungerar och är 

tillräcklig också efter att EU-stöd program nu snabbt fasas ner. Lantbruket, 

skogsbruket och fisket måste om några år vara strukturförändrade så att man 

med fortsatt lönsamhet kan fortsätta att leverera råvaror till den här indu-

strin. Då håller det inte med den bevarande politik som landskapsregeringens 

nu så starkt koncentrerar sig på. Det kan bli mycket illa för både jordbrukare, 

fiskodlare, skogsägare och för industrin. Om detta problemkomplex, en vä-

sentlig del av näringspolitiken, skriver landskapsregeringen inte ett enda ord 

i sitt svar till lagtinget. Inte ett enda ord! Det är verkligt illa. 

För det fjärde, herr talman, för att spara tid ska jag för resterande delar av 

näringslivet och generellt för hela näringslivets utveckling bara hänvisa till 

handelskammarens affärsplan Åland, som också den är över ett och ett halvt 

år gammal. Den innehöll mycket matnyttigt och en del mindre matnyttigt för 

landskapsregering näringspolitik om intresset, förståelsen, viljan och ambi-

tionerna bara hade det funnits. Men den rönte samma öde som är näringsli-

vets egna förslag i Attraktiva Åland. Kan näringspolitikens osynlighet göras 

mera talande? 

Fru talman! Till sist några ord om den här landskapsregeringens hantering 

av jordförvärvsfrågor eller kanske mera om den murbyggande bild av den 

framtida hanteringen, som man nu sprider. I april 2008 tillsatte landskaps-

regeringen en parlamentarisk kommitté för att komma med förslag inom sek-

torerna; hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt. Kommittén lämnade 
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sitt betänkande den 2 april det här året. Jag frågar mig idag om landskapsre-

geringen har läst och förstått betänkandet?  

Vi har haft en snedvriden debatt om främst tre frågeställningar. För det 

första; ska rätten att få köpa sig fast bosättning på planerade mark utvidgas 

eller inskränkas? För det andra; ska projekt, typ Havsvidden, tillåtas att ex-

pandera eller ska de stoppas alternativ inskränkas? För det tredje; ska aktie-

förvärv likställas med direkt fysisk fång av fast egendom? Kommittén föreslår 

avseende den första frågan att de tyngsta reglerna för undantag, som idag 

finns i förordning, ska införas i lag, för lika behandling och för öppenhetens 

skull. Då ska också klargöras när planering förutsätts för tillstånd. Avsikten 

med det här var att underlätta för nya fastboende att köpa sitt eget boende 

med tillstånd, även för strandnära boende. Några exakta regler gjordes inte 

upp i kommittén utan det överlämnar man till landskapsregeringen. Det var 

ett sätt att utöka möjligheterna att skaffa sig fastboende i alla de 16 kommu-

nerna. 

Avseende turistiska projekt av typen Havsvidden föreslår kommittén tydli-

ga nya undantag, uttryckligen undantag från huvudregeln, så att plan- och 

bygglagen 11 § används, att varje kommun under landskapsregeringens total-

ansvar kan planera strandnära områden för turistiska syften där de enskilda 

stugorna eller lägenheterna kan fungera som fri handelsvara. Tiotals eller 

kanske till och med hundratals Havsvidden välkomnas av kommittén i utred-

ningens kapitel 4.5.4, jordförvärv och planläggning för turistiska syften. Har 

det här undgått landskapsregeringen? 

Annat förvärv av mark än i undantaget för turistiska syften, som jag just 

relaterade, föreslår kommittén att principerna i 1975 års jordförvärvsslag 8 §, 

om lika tillämpning för jordägaraktier och ägande av fast egendom, används.  

Det är näringspolitiskt mycket olyckligt att representanter för landskaps-

regeringen och regeringspartierna har spridit dimridåer kring förslagen i den 

första och andra frågeställningen, att alla läsare och lyssnare fått för sig, se-

nast igår i ett lokalt tv-program, att skärpningar, även betydande skärpning-

ar, ska ske. När kommitténs förslag på de här punkterna har varit de motsat-

ta. 

Jag förutsätter att kansliminister Roger Eriksson beaktar de enhälliga rikt-

linjerna som den parlamentariska kommittén drog upp, och korrigerar bilden 

utåt såvida inte landskapsregeringen är på en egen väg att skärpa till regel-

verket där kommittén ville lätta upp. Jag hoppas också att svaret kan komma 

här i plenum. 

Fru talman! Jag avslutar med att från FS:s gruppens del understryka att 

Ålands näringars utveckling och sysselsättningen inom den privata sektorn 

främst är en fråga för marknadskrafterna och entreprenörerna. De flesta kla-

rar sig bra utan samhällets inblandning. Samhällets uppgift är att mycket tyd-

ligt visa vad man vill med samhällsutvecklingen, också inom den stora privata 

marknadsstyrda sektorn, näringslivet.  

När debatten sedan lider mot sitt slut avser vi att redovisa vilket resultat vi 

önskar av den här spörsmålsdebatten, genom att framlägga, högst antagligen, 

ett lämpligt formulerat klämförslag för lagtinget.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Det var lite oklart det där med misstroende eller inte? Nu 

blev det väldigt klart här på slutet, tungan slant lite för ltl Jansson. 
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Grunden i mitt anförande var ändå att jag tycker att det är bra att när-

ingslivspolitiken diskuteras i lagtinget nu. Den kanske har haft en slag-

sida i den allmänna debatten. Det är bra att vi med gemensamma krafter 

kommer framåt. Jag ser fram emot en fortsatt debatt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är gott att ministern ändrar sig inför sittande plenum. 

Min klara bild av det här muntliga anförandet var att punkt för punkt 

dissekera texten i spörsmålet, förutom den viktigaste texten som gällde 

frågan om utveckling inom de olika näringsområdena. Den hoppade mi-

nistern snabbt över. Han sade faktiskt inte ett ord om det. Han inledde 

med någon slags gammal soppa som han har i sitt huvud om några oför-

rätter som jag i några tidigare positioner skulle ha åstadkommit. Jag 

kände överhuvudtaget inte igen beskrivningen. Jag tycker det är onödigt 

att ta upp sådant när vi diskuterar så viktiga frågor som Ålands utveck-

ling. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Ltl Roger Jansson tycker att det var soppa. Jag inledde med 

att beskriva historien. Jag hoppades att den inte skulle upprepa sig, att 

det här skulle bli någon form av misstroendedebatt. Nu ser jag fram 

emot att lyssna på en konstruktiv och framåtriktad debatt med ett 

gemensamt resultat för hela Åland. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt i det här replikskiftet och konstatera 

att vi nu under en lång följd av år, under 20-25 år har haft en växande 

andel av sysselsättning inom offentlig sektor. Nu bryts den. Medan vi 

under samma 20 år har haft en neråtgående utveckling av sysselsättning 

inom privat sektor. Nu måste den brytas, nu måste den börja stiga istäl-

let efter 20 år av nedgång. Det här är en jätteuppgift. Vi står vid ett stort 

vägskäl nu i åländsk politik. Det tycker jag är större än minskningen av 

landskapets budgetmedel. Därför är den här debatten så viktig, att den 

är så konstruktiv som möjligt, också från landskapsregeringens sida. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Också jag ser väldigt mycket fram emot den här debatten. 

Att kritisera näringspolitik är ungefär lika tacksamt som att kritisera 

kulturpolitik.  

En av de viktigaste faktorerna i näringspolitiken är en långsiktig och 

hållbar samhällsekonomi, en budget i balans för landskapet. Och den 

förvaltning som sysslar med kärnverksamhet och där service är ledordet. 

Landskapsregeringen ska bl.a. se till att det erbjuds en fungerande infra-

struktur, att vi har ett vänligt näringslivsklimat och upphandlar privata 

tjänster eller låta bli att konkurrera med lokala företag. Så kort kan man 

också sammanfatta näringspolitiken. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nej, det kan man inte. Man kan inte det! Det här är ganska 

allvarligt eftersom också ledamoten Mattsson, och tidigare någon annan 

i landskapsregeringen, har gjort samma misstag. Man inkluderar en stor 

del av social-, utbildnings- och hälsovårdspolitiken i näringspolitiken, 

eftersom man driver en bra politik inom de andra sektorerna, så driver 

man därmed en bra näringspolitik. Man måste komma ihåg att hålla det 

här skilt. Det är en förutsättning att infrastrukturen, fungerar i vårt 

samhälle för att näringarna ska kunna utvecklas. Men därutöver behö-

ver det vara en näringspolitik som tillsammans med företagen skapar 

förutsättningar för ökad sysselsättning, ökad lönsamhet, ökad framgång 

och ökad regional balans inom det privata näringslivet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Debatt om näringspolitik är nödvändig och bör föras så ofta 

som tillfälle ges. Det är där som vi kommer att finna mekanismerna och 

motorn i att driva vårt samhälle framöver. Jag ska försöka hinna med 

några saker i den här replikväxlingen. 

Jordförvärvsfrågan, det var bra att frisinnad samverkan klargjorde 

sina ståndpunkter kopplat till det arbete som har gjorts i den parlamen-

tariska kommittén. Det stämmer väldigt mycket överens med mina per-

sonliga ambitioner, som jag i något sammanhang gett uttryck för. Vi har 

ett gyllene tillfälle, med den natur vi har, att lämpligt använda det så att 

vi skapar en tillväxt, vi skapar en inflyttning och vi löser problem i ar-

betsmarknaden osv. Det var väldigt bra. 

Tonnageskatten, jag återkommer till den. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Till den första frågan som ingick i repliken, den andra blev 

lite rumphuggen, så undrar jag om finansministern har någon förklaring 

till varför den här offentligheten från landskapsregeringens sida kring 

jordförvärvskommittén, när det gäller de här två huvudfrågorna jag tog 

upp, har varit så fel vinklade i förhållande till de diskussioner som alla 

partier var med och förde i den här kommittén? Jag upplevde att vi var 

helt överens om det. Sedan om någon har ändrat sig efteråt så må man 

ju redovisa för det. Jag har uppfattat, både när det gäller turistiska sats-

ningar och när det gäller de andra frågorna om fast bosättning, att vi var 

helt överens om den här progressiva inställningen. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Med risk för tonnageskattefrågan blir rumphuggen igen så 

måste jag komma in på jordförvärvsfrågan ånyo. Jag har inte djupare 

analyserat varför bilden har blivit så här, men det finns en risk att enig-

heten i värsta fall är kännbar. Inte har det heller skett någon korrigering 

utav det som har förespeglat samhället, via media. Jag håller med om att 

det har blivit en betoning på begreppet åtstramning. De här sakerna bör 

redas ut. 
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Tonnageskatten, våra fraktrederier kanske inte just nu ser behovet av 

ett tonnageskattesystem. Vinsthanteringen är just nu ändå inte det mest 

kritiska. Det är överhuvudtaget frågan om att ha någonting att frakta. 

Visionen att befolkningen ska utvecklas och kanske t.o.m. fördubblas, 

som ltl Jansson här sade med sjöfarten som grund, så är det ändå väl-

digt bra att ha ett skattesystem som är förmånligt för rederier, eventuellt 

kommande rederier och eventuellt förstorande av rederier. Tonnage-

skatten de facto är någonting som är en skattelättnad. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! När det gäller den offentliga jordförvärvsdiskussionen så 

har jag väntat och väntat och väntat att det skulle komma korrigeringar 

ifrån dem som makten har. Det har det inte gjort. Efter gårdagens TV-

program tänkte jag att jag tar upp detta i den här näringslivsdebatten ef-

tersom det är en väsentlig fråga för näringslivsutvecklingen. Särskilt 

handelskammaren har med kraft pekat på den här problematiken. Jag 

vill att vi ska klargöra den här frågan om hur vi politiskt vill ha det. Det 

är väsentligt. 

När det gäller tonnageskattesystemet kan man inte begära att det ska 

resultera i inflaggningar, men åtminstone så att nya fartyg, second hand 

tonnage eller nytt tonnage, som skaffas till åländska rederier, ska kunna 

flaggas under finsk flagga. Jag är inte så säker på att ens det kommer att 

vara intressant för rederierna, åtminstone inte för passagerarrederierna, 

förstås. Men inte heller för fraktrederierna, eftersom exit reglerna skiljer 

sig från den europeiska nivån. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Fru talman! När det gäller jordförvärvskommitténs arbete vill jag ändå 

kommentera några saker. En helt enig kommitté lämnade ett budskap 

som sade; landskapsregeringen skulle ställa villkor som syftar till att 

förhindra att en fysisk eller juridisk person, med stöd av aktieförvärv, 

kommer i åtnjutande av rättigheter till fastighet som skulle ha förutsatt 

jordförvärvstillstånd, om en juridisk person inte hade fungerat som mel-

lanhand. Det ändå ett grundbudskap vi gav. Samtidigt är det alldeles rik-

tigt, som ltl Roger Jansson säger, vi diskuterade mycket hur man på bäs-

ta sätt skulle lösa jordförvärvstillstånd för fastboende och för turistisk 

verksamhet med hjälp av plan- och bygglagen. Det är både och, det här 

som ltl Roger Jansson säger. Vi ska komma ihåg att vi var ytterst eniga i 

de här frågorna. Men vi vill också vara progressiva, det stämmer också. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Till den del kommitténs ordförande ltl Carlson säger att vi 

ville ha en progressiv politik så är det glädjande att det budskapet kom-

mer ifrån är ordförande sida. Det har jag saknat i den här debatten. Det 

vi var överens om, när det gäller att förhindra kringgående av jordför-

värvslagstiftningen, var i och för sig självklara saker. Det som står i jord-
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förvärvslagen, från år 1975, ska tillämpas. Då förde vi en diskussion om 

hur man ska tillämpa den. Jag har inte heller sagt att vi inte skulle ha 

varit eniga om. Det behöver ju inte innebära skärpning för alla de 99 

procent som följer lagens anda och mening. Den skärpningen gällde 

bara dem som direkt bryter mot regelverket. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Fru talman! Det här arbetet måste leda till åtgärderna som också kom-

mittén föreslog. Att landskapsregeringen ska sätta upp tydliga villkor 

om man ska få det här att gå igenom, för det saknas. Man var också väl-

digt viktig med att lika behandlingsprincipen skulle gälla för de sökande, 

och att man skulle skapa en bättre tillsyn av hela regelverket. Jag vill 

igen upprepa att visst var vi eniga i kommittén om att vi skulle försöka 

hitta möjligheter för en progressiv verksamhet, d.v.s. turistiska verk-

samheter i huvudsak, och möjligheterna till fastboende. Planeringen in-

gick i detta, vilket jag redan nämnde. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Nu börjar det låta lite som när vi samarbetade i den här kommittén. Vi 

var överens om riktlinjerna. Jag kan hålla med om, att om man läser 

kommittébetänkandet som en viss läser Bibeln, finns det underlag för 

missförstånd faktiskt. Jag har läst det flera gånger på nytt nu och kon-

staterar att den här progressiva linjen är lite otydlig. Det är synd. Därför 

är det viktigt att landskapsregeringen, som politiskt organ, går ut och 

korrigerar missuppfattningarna. Jag vill understryka att det vi resonera-

de om tillsyn och lika behandling inte innebär någon skärpning för alla 

dem som följer regelverket. Men nu har man också givit en bild av att 

det är frågan om betydande skärpningar för alla, också för dem som skö-

ter sig väl. Så får det inte bli.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Fru talman! Jag ska försöka fatta mig kort. Jag inser att det är många som 

står i tur på listan. En diskussion som sattes igång, till två delar, ville jag ändå 

väldigt kort kommentera. 

Först om den principiella diskussionen. Vi hade den lite när vi diskuterade 

budgeten, som också nu har kommit upp med anledning av svaret på spör-

smålet. Ltl Roger Jansson nämner; hur, när och vem? Jag tycker att det är 

just det som är den vi springande punkten i näringspolitiken. Vem gör vad? 

Det tycker jag man behöver hålla en principiell diskussion omkring. Såsom 

landskapsregeringen och jag ser det är det så att den som är motorn i samhäl-

let är näringsidkaren. Det är den enskilda entreprenören. Det är människan 

som har de kreativa krafterna för att utveckla sin verksamhet. Det är själv-

klart att finns motorn där. Det är det som är det utvecklande i näringslivet. 

Samtidigt har också vi politiker en roll i att ge vissa visioner. Det vi står för är 

ändå den stabilitet som näringslivet bygger på. Det som man allmänt brukar 

prata om förutsättningarna. Det är nyckelordet; förutsättningarna ska ges av 

det allmänna. I de här är förutsättningarna finns väldigt mycket av det som 

redan har räknats upp. Det är den samhällsservice som allmänt ges. Det är 
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väldigt mycket de strukturer vi har, social välfärden, sjukvård och framförallt 

utbildning. Det är infrastruktur, allt det här står det allmänna för. Detta är en 

plattform för att bygga näringsverksamhet. Det här är viktigt att komma ihåg. 

Det är viktigt med regelverk och lagar som ger klara riktlinjer men inte heller 

alltför mycket ska verka hindrande för näringslivsutvecklingen. En roll är att 

försöka få bort hinder så mycket som möjligt. 

Vi har också en roll i att peka ut framtidsnäringar. Våra visioner om vad vi 

tror att är morgondagens samhälle. Vad kommer Åland att leva på i framti-

den? Det är det som vi har gjort. Vi har pekat ut framtidsnäringarna som vi 

tror att kommer att vara de viktigaste. Det är fortsättningsvis sjöfarten, det är 

kunskapsintensiva tjänster, det är i livsmedelsklustret som vi verkligen vill 

framhålla, ltl Roger Jansson. Och det är besöksnäringen, export- och tillverk-

ningsindustri och små serviceföretag. Det är faktiskt väldigt mycket som vi 

redan har idag. Det handlar om att ta tillvara det vi har och utveckla det.  

Kort om sjöfarten. Vi har inte behörighet, men vi kan göra mycket. Land-

skapsregeringen har också ansträngt sig för att göra mycket när det gäller att 

påverka rikets myndigheter att ha en positiv sjöfartspolitik. Därav har det 

gjorts ändringar. Numera finns det också möjlighet inom landet att trafike-

rande sjöfart kan ta del av stöd och åtgärder.  

Tonnagebeskattningen är aktuell. Det kan vara, så som ltl Roger Jansson 

säger, att det finns vissa problemet för små rederier. Det fortsätter vi att job-

ba med. Vi har fått tillstånd att man förlänger åren när man kan gå in i sy-

stemet. Vi går vidare med det som står i Vanhanens regeringsprogram, där 

man ytterligare ska utreda det här. Det trycker vi på. 

Det som också är viktigt är utbildningen. Där har ju verkligen landskapsre-

geringen muskler att göra någonting för sjöfartsnäringen. Där har vi haft en 

dialog och diskussioner med sjöfartsnäringen för att tillmötesgå de behov och 

krav som finns. Vi samarbetar kring en utveckling om sammanhållen sjö-

fartsutbildning. Vi samarbetar för att bygga upp stödfunktionerna omkring 

sjösäkerhetscentrum. Där har vi en viktig roll. 

När det gäller Östersjöstrategin har vi lyft fram vissa projekt som vi har 

samarbete och diskussioner med rederinäringen om, det s.k. Clean Shipping 

projektet.  

Att vara på vågens framkant, när det gäller till miljöteknik och företagande 

inom den branschen, där tror jag att Åland har en nisch. Jag tycker att det är 

intressant att följa vad som sker med försöken som görs när det gäller bräns-

len och att få ner utsläppen. Det finns också andra delar i Östersjöstrategin 

där vi ska ligga framme. Det finns även andra miljöprojekt där vi kan vara 

med och påverka så att företagare hittar en nisch. 

Turismen är en viktig framtidsnäring anser landskapsregeringen. Vi måste, 

med gemensamma krafter, tillförsäkra att det blir en förhöjning i kvalitén. 

Det handlar om utökad och förbättrad logi. Vi måste jobba för säsongförläng-

ning. Till den delen var Attraktiva Åland på rätt väg. Evenemang är ett viktigt. 

Men vem ska göra det? Det är också frågan om hur man ska bygga upp det. 

Jag noterar att Attraktiva Åland föreslår två nya tjänster. Samtidigt måste vi 

skära i budgeten. Det är inte alldeles enkelt att säga att det ska göras. Visio-

nen kommer att finnas i turismstrategin. Det är viktigt att det underlaget, 

som har tagits fram nu ska processas på bred front. Tillsammans med turist-

näringen, tillsammans med andra näringsgrenar ska vi jobba vidare med tu-

riststrategin.  
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Man är missnöjd från turistförbundets sida att pengarna skärs ner. Man är 

missnöjd ifrån flera olika håll med att pengarna skärs ner. Det förstår jag. Det 

är helt klart så. Men, vi måste satsa på hemmamarknaden. Vi måste stärka 

vår konkurrenskraft så att vi har någonting att sälja utåt. Att förbättra vår 

kvalité borde vara prioriterat nu framöver. 

Livsmedelsförädlingen är en är väldigt viktig del. Där vill landskapsreger-

ingen jobba i ett mer konstruktivt och på ett framåtsyftande sätt med struk-

turändringar i jordbrukssektor så att det bättre matchar den industri som vi 

har idag. De råvaror som Åland har att förädla är primärnäringsprodukter. 

Därför är det också viktigt med hela livsmedelsklustret och därmed också vik-

tigt att ha långsiktiga förutsättningar för ett konkurrenskraftigt jordbruk. 

För talman! Den sista frågan handlar om de frågorna som den parlamenta-

riska gruppen har kommit fram till. Jag välkomnar också frisinnad samver-

kans markering, därför att det har funnits problem med att tolka vissa saker i 

det här betänkandet. Det landskapsregeringen gör just nu är att noggrant ta 

fram vilka regelverk som konkret ska gälla. Det kommer vi att jobba vidare 

med. Den här diskussionen visar på att man också måste ha den här diskus-

sionen i salen. Nu har en parlamentarisk grupp tagit fram ett betänkande som 

vi faktiskt sitter just nu och jobbar med. Vi borde förstås ha tagit itu med de 

här sakerna mycket tidigare.  

Vi ska se framöver om det finns skäl att initiera en debatt i lagtinget kring 

de här frågeställningarna så att vi får en bred politisk diskussion och lyfter 

upp frågorna på bordet i offentligheten. Det tror jag kanske kan vara ganska 

bra. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tackar lantrådet för kommentarerna. Det var värdefullt. 

Det är nog så att man måste lära sig läsa utredningar före man kommen-

terar dem. Attraktiva Åland föreslog inte två nya tjänster utan man före-

slog två nya funktioner. Jag hade personligen många idéer om hur de 

funktionerna skulle klaras av. 

Det är nog en väldig skillnad på vår syn på näringspolitik och land-

skapsregeringens syn, när man drar sig innanför skalet. Man försöker 

begränsa näringspolitiken till så lite som möjligt. Näringspolitiken är i 

princip den här övriga infrastrukturen. Näringspolitiken måste ju vara 

väldigt mycket dialog och genom tvåsamheten med näringslivet för att 

hjälpa till och visa vägen tillsammans hur Åland kan utvecklas. Alldeles 

särskilt nu när inte samhället mera kan anställa alla nya personer. Nu 

måste näringslivets sysselsättning upp. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag vidhåller fortsättningsvis att det är varje näringsidkares 

egen idé som ändå är drivkraften i det. Det vi kan göra, från det offentli-

ga och från politiskt håll, är att vara lyhörda och följa upp så att det ock-

så finns förutsättningar för att människorna från näringslivet kan fort-

sätta att utveckla sina idéer. Det är väl det som politiken handlar om, 

och inte att gå in och göra alltför mycket, utan att finnas i bakgrunden 

och stötta upp där det behövs. Den beredskapen har landskapsregering-

en och försöker använda efter bästa förmåga med ytterliggare begränsa-

de resurser i framtiden. 



  

  619 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är övertygad om att lantrådet inte har något behov av 

att försöka undervisa oss i marknadsekonomi eller entreprenörskapets 

betydelse eller om näringslivets behov av någorlunda fria möjligheter att 

utveckla sig själv. Just detta samma näringsliv tycker att den här land-

skapsregeringen är osynlig. Man får inte en dialog om de saker man vill 

föra en diskussion med landskapsregeringens om. Den här är relativt 

eniga klagokören från näringslivets sida är ett utav underlagen till da-

gens diskussion. Vi ville ta upp det till allmän debatt här i salen.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tror att ltl Roger Jansson och jag pratar med många olika 

personer och kanske får lite olika budskap. Jag hör också dem som tyck-

er att det är positivt att vi har haft kontakter och att vi lyssnar. 

De två näringslivsorganisationer som nu har varit öppet kritiska, det 

är deras roll. Jag välkomnar det, för de ska ut och skälla på landskapsre-

geringen och säga ifrån. De ska ju också vara en kyrkstöt. Sedan har de 

också en anledning att vara missnöjda för att ekonomin krymper. Det är 

tyvärr så. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag är som andra här intresserad av regeringens defi-

nition av marknadsekonomin. Såsom jag uppfattar det är det två saker 

som är centrala; tillgången på kapital och arbetskraft. Jag undrar hur 

lantrådet ser på landskapets roll när det gäller arbetskraftens tillgäng-

lighet och behovet av kapital? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen förespråkar att enskilda människor ska 

vara aktörer när marknadskrafter ska råda. Det ska inte vara en plan-

ekonomi. Vi ska inte sitta här med planering om hur näringslivsutveck-

lingen ska ske. Det är skillnaden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag hade inte heller förväntat mig att vi skulle prata om planekonomi. 

Jag uppfattar att landskapsregeringen, som alla regeringar, har ett sys-

selsättningsansvar. Ett ansvar att, tillsammans med näringslivet, se till 

att det finns arbetskraft som efterfrågas. 

Frågan om kapital är ganska intressant. De flesta regeringar tillhan-

dahåller kapital för att stödja näringslivet och öka deras kompetensför-

måga. Tydligen är den här regeringen ännu mera höger än de flesta hö-

gerregeringar i vår närregion.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det var en lite konstig slutsats. Samhället har ändå vissa stöd-

jande funktioner, trots att man har som utgångspunkt att enskilda indi-

vider är de som för näringslivsutvecklingen vidare. Det är konstigt att 

dra slutsatsen att vi därmed skulle dra undan alla våra stöd. Om ltl 

Sundback läser budgeten så finns det ett oändligt stort antal olika stöd, 
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som syftar till att stöda näringslivsverksamheten. Det är ett av de red-

skap som finns i den politiska verktygsboxen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ursäkta om jag avbröt det tidigare anförandet. 

Jordförvärvsfrågan behandlades i en parlamentarisk kommitté. Jag 

tycker att vi borde fortsätta att få vara med i den diskussionen och få ta 

del av det material som finns. Nu känner man sig utanför. Det är en stor 

fråga som kräver stor enighet i lagtinget. Att man nu behandlar den i 

slutna rum tycker jag känns fel. Det har jag framfört till centerns lag-

tingsledamöter. Jag framför det nu också åt lantrådet. Det som gör mig 

lite orolig, när jag läser det här betänkandet precis som lantrådet sade, 

så kan man läsa in olika saker i det. Det normala, när man finansierar 

turistanläggningar utanför Åland, är att man har andelssystem när man 

bygger hotell, och man köper sin lägenhet eller hotellrum och sedan får 

man hyra tillbaka den. Läser man det med lite kritiska ögon och drar fel 

slutsatser i betänkandet så känns det som om man kommer att begränsa 

aktiehandeln. Där tror jag att man är fel ute om man börjar på det viset.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag vet inte riktigt vad ltl Strand läser in det. Det är inte riktigt 

såsom jag ser på detta. Vi måste ha en öppenhet för att kunna se till att 

det sker en utveckling. Det är ju väldigt viktigt för turistföretagare att 

man ska kunna ha de här möjligheterna. Havsvidden är ett positivt ex-

empel. 

När det gäller det parlamentariska betänkandet så håller vi nu på att 

gå igenom det, analysera det och ta fram ett regelverk. Det kan finnas 

anledning till att man har en bred diskussion i lagtinget. Jag ska åter-

komma till det som ltl Strand säger, att vi ska ha ett meddelande eller 

någon annan form som vi kan diskutera de här frågorna. Det är viktigt. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Det står att aktieförvärv ska jämställas med annat jordför-

värv till den delen det berör lägenheter. Med den tolkningen, om man 

inte använder de undantag som Roger Jansson också nämnde, kommer 

det att begränsa möjligheten att få in kapital i bolagen. Då kommer inte 

en ny Havsvidden att kunna uppstå om det finns aktionärer utanför som 

vill satsa kapital i det. Det tycker jag är olyckligt. Sedan tror jag också att 

det kommer att bli ganska svårt att begränsa aktiehandeln, utgående 

från EU:s regelverk där man pratar om fri handel och fri rörlighet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har egentligen inte något som jag det kan säga emot. Bara 

det att jag inte läser in det ur spörsmålssvaret, det som ltl Strand nu sä-

ger.  
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Planeringsinstrumentet, som kommittén lyfter upp, har det funnits 

lite olika politisk syn om under historiens gång om hur man skulle kun-

na tillämpa regional planering. Nu finns ju planeringen i kommunens 

händer. Åtminstone det instrumentet borde man använda mera för att 

tillmötesgå behoven för att det ska ske en utveckling i särskilt glesbyg-

den och skärgården. 

Sedan finns också möjligheten till sektorsvis planering enligt bygg-

nadslagen som man kanske också kan titta på. Min personliga åsikt, om 

jag får ha en sådan, är nog att man ska ha mera övergripande planering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Lantrådet betonar igen att vi måste jobba tillsammans. Det 

har varit regeringens devis ända från start. Jag tycker det är en bra slo-

gan att bygga på dialog med så många parter som möjligt. Dialogen och 

"tillsammans" måste gälla både i nöd och i lust. Därför frågar jag mig 

varför man inte har fortsatt dialogen med berörda parter? Jag tänker 

framför allt på turistförbundet och branschorganisationerna som han-

delskammaren och företagarföreningen, även nu när vi har nöd i land-

skapet. Varför kan man inte ha en dialog med berörda parter om de av-

tal som gäller? Varför kan man inte diskutera, innan man kommer med 

sådana här besked? Jag kan inte förstå att det ska vara deras roll att 

skälla på landskapsregeringen. Jag tycker nog att det har gått fel någon-

stans om de här organisationerna börjar skälla.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag kanske tog ett kraft ord. De typer av branschorganisationer, 

en av deras roller är hela tiden att följa det som det offentliga gör och 

komma med påtalanden om man tycker att det inte fungerar väl. Jag 

menade kanske inte att de ska skälla utan helt enkelt att de ska vara en 

kyrkstöt. Vi har en fortsatt dialog med branschorganisationerna. Jag har 

personligen varit med på flera möten, i olika former, med turistförbun-

det i styrelsen och på också möten med andra enskilda. Vi har ett system 

på fredag förmiddag, som heter "veckans besök". Där har jag inplanerat 

med handelskammaren, faktiskt, nu på fredag. Det planerade jag in in-

nan spörsmålet kom. Den här dialogen finns.  

När det gäller avtalet så tar vi inte bort avtalet. Vi ska fortsätta att ha 

ett samarbete med organisationerna. Som vi har gjort på många andra 

områden så har vi varit tvungna att minska på utgifterna och minska 

den tilldelning som går till olika organisationer eller verksamheter. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag har förståelse för att man måste minska. Men jag kan inte ha förstå-

else för varför man inte kan föra en dialog med berörda parter om man 

tänker frångå gällande avtal. Tycker inte lantrådet att det är ett dåligt 

sätt, att det minskar förutsättningarna för att med förtroende kunna ar-

beta tillsammans med näringslivet och Ålands möjligheter till tillväxt i 

framtiden? 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi ska fortsätta att samarbeta med organisationerna. Men vi 

kommer att göra det med mindre pengar. Det är själva kärnpunkten i 

den budget som vi har lagt. Vi har mindre pengar att röra oss med. Det 

betyder följdriktigt också att en massa olika organisationer och verk-

samheter får mindre pengar att röra sig med. Vårt mål är att vi ändå ska 

kunna fortsätta med verksamheten, kanske på ett lite annorlunda sett 

och kanske t.o.m. ibland på ett mer kreativt sätt. Det kräver verkligen att 

man tänker kreativt när man har mindre pengar att röra sig med. Då 

måste man sköta det mera effektivt och ta tillvara olika idéer. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack talman! Jag kan börja med att konstatera att engagemanget hos och in-

sikterna i näringspolitiska frågor hos spörsmålsställarnas och spörsmålets 

första undertecknare inte är att ta miste på. Vi välkomnar den här debatten 

från den liberala gruppens sida. Samtidigt ondgjorde sig kollegan Roger 

Jansson upprepade gånger över näringspolitikens osynlighet. Så kanske man 

kan uttrycka det hela. Åtminstone tycker jag så här långt, i den här debatten 

att ett stort mått av både kunnande, insikt och synlighet har kommit till ut-

tryck. Det välkomnar jag också; med ett undantag. Jag lägger märke till att 

med inlevelse diskuteras redan jordförvärvsrätt, jordförvärvstillstånd och 

frågor i anknytning till det, mycket utifrån den parlamentariska kommitténs 

betänkande. Däremot har ännu ingen nämnt ordet näringsrätt eller än mind-

re etableringsrätt, när vi de facto behandlar ett spörsmål om näringspolitik. 

Därför ska jag i slutet på mitt anförande återkomma till de aspekterna. 

Herr talman! Liberalerna är tillfreds med landskapsregeringens presenta-

tioner av konkreta produktutvecklings-, sysselsättnings-, och tillväxt maxi-

merande näringspolitiska åtgärder såsom de efterlyses i spörsmålet. 

Spörsmålsställarna hänvisar till rop på hjälp av Ålands handelskammare 

och Ålands Turistförbund, uppenbarligen Visit Åland. Enligt spörsmålet ef-

terlyser och kräver dessa näringslivsorganisationer åtgärder från landskaps-

regeringens sida. Jag har försökt bena ut vad organisationerna efterlyser och 

kräver. Jag har funnit att de efterlyser och kräver en väl förankrad och offen-

siv näringspolitik. Och att det politiska systemet levererar bra förutsättningar 

för näringslivet. Därutöver hävdar organisationerna att alla möjligheter finns 

för att skapa förutsättningar för ett mer blomstrande Åland. Ändå uppges or-

ganisationerna inte har råd att vänta två år till. 

Med anledning härav konstaterar jag att lantrådet Viveka Erikssons land-

skapsregerings handlingsprogram anförs inom avdelningen näringslivet 

bland annat.  

För det första; att landskapsregeringens näringspolitik utgår från att ett 

ömsesidigt förtroende ska gälla i relationen landskapet-näringslivet.  

För det andra; att åländska företags internationella utveckling och konkur-

renskraft ska främjas.  

För det tredje; att landskapsregeringen kommer att fästa stor vikt vid att 

utveckla näringslivets omfattande infrastruktur såsom regelverk och lagstift-

ning, fysisk planering, utbildning, välfärdsservice, tillgång till arbetskraft och 
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bostäder, ekonomisk rådgivning och stöd samt kommunikationer, såsom vi 

också har fått höra här idag.  

I Ålands handelskammares strategidokument från år 2007 slås det fast att 

en tydlig gränsdragning mellan politik och näringsliv ska råda. Att politiken 

sätter ramarna och tydliggör förutsättningarna samt producerar vissa bas-

tjänster. Näringslivet producerar tjänster produkter utgående från efterfrå-

gan och lönsamhet. En fortlöpande dialog mellan politik och näringsliv bör 

upprätthållas. Dessa mål har handelskammaren upprepat i de årliga verk-

samhetsplanerna efter 2007. 

Ovanstående ambitioner sammanfaller, som vi märker, det är naturligt att 

de gör så. Där handlingsprogrammet sattes samman för två år sedan spelade 

näringslivsorganisationerna en aktiv roll i den processen. Nästa uppfölj-

ningsmöte om handlingsprogrammet och dess genomförande äger rum nästa 

vecka, den 9 december, mycket snart. I det perspektivet kan man säga att 

spörsmålet kom i en läglig tid, väl tajmat!  

Därutöver har vi redan hört i debatten att återkommande möten, diskus-

sioner och överläggningar med företrädare för näringslivet har förekommit. 

Naturligtvis tar regeringen säkert till sig de frågor och den nyans av kritik 

som har uppkommit till den delen. Det ska jag återkomma strax till. 

Herr talman! Både i spörsmålet och i landskapsregeringens svar hänvisas 

till grön teknik och grön tillväxt. Då frågar jag mig; finns det en Cleantech 

Åland brand? Det här är lite sorgligt att man ska använda den här typen av 

ord. Det internationella och de globaliserade näringslivet har börjat använda 

den här typen av termer. Jag kommer att uppehålla mig en del vid fenomenet 

Cleantech Åland brand.  

Åland har definitivt en Shipping brand, alltså ett maritimt varumärke, av 

högsta internationella klass. Inom försäkring, banking, IT, förädling och i den 

exporterade tillverkningsindustrin finns det exempel på mycket hållbara va-

rumärken, trots en allt hårdare konkurrens i den världsekonomiska svackan. 

Turist Ålands varumärke är ständigt föremål för debatt. Om privata intres-

senter vill förbättra detta varumärke genom att satsa t.ex. på att bygga en 

golfbana så utlovar samhället påtagliga stöd o.s.v. Men, frågan om det finns 

en Clean Tech Åland Brand kan besvaras, enligt min mening, både med ja och 

nej.  

Jag ska nu försöka mig på en blick in i framtiden, inom ett område som jag 

tror att blir en betydande åländsk näringsnisch, utöver det som den redan är. 

Låt mig först definiera vad som avses med Cleantech, rena teknologier. Med 

det avser alla produkter, tjänster, processer och system som vid användning 

orsakar mindre skada på miljön än alternativen. Det är en ganska renodlad 

definition. Den är globalt vedertagen. Rena teknologier är inte en ny bransch, 

det är egentligen ingen bransch alls. Det är ett begrepp som går tvärs igenom 

branscher, därför minskar Cleantech den skadliga miljöpåverkan antingen di-

rekt eller som en kedjereaktion genom branscher. Företag i Finland och i Sve-

rige tävlar redan för fullt om att bli världsledande, om att sättas sin Cleantech 

brand på världskartan dagligen och stundligen i ett mycket omfattande nät-

verk av företag. En verksamhet som sedan sittra fullgjorde sitt uppdrag och 

drog sig tillbaka och nu genomgående hanteras av för det privata näringslivet.  

Cleantech affärsverksamhets värde på världsmarknaden idag uppskattas 

till ungefär 1 100 miljarder euro, 11 00000000000. Världsmarknaden växer 

med cirka tio procent per år. Snabbast växer den rena energiteknologin. Sol- 
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och vindkraftsteknologin växer med upp till 30 procent per år. Tillväxten har 

hittills manats på av lagstiftningen faktiskt, hur egendomligt det än kan låta, 

genom stöd, planering, inmatning, fasta tariffer och andra anpassade riktade 

åtgärder.  

Numera har klimatförändringen och miljöproblemens ekonomiska effekter 

sannolikt större betydelse än vad lagstiftningen har för den rena teknologins 

växande betydelse och tilltron till den. Inom parentes kan man kanske här 

säga att det är detta faktum som utgör orsaken till att klimatförändringens 

ursprung ifrågasätts. Det ligger så oerhört mycket pengar i fenomenet. 

Under FN:s klimatmöte i Köpenhamn, om ca veckor ungefär, kan vi för-

vänta oss, åtminstone gör jag det, färgstarka sammandrabbningar mellan de 

två lägren. Mellan dem som menar att människan har skapat miljöföränd-

ringen och därför kan åtgärda förändringen och dem som menar att klimat-

förändringen följer sin egen logik oberoende av mänsklig inverkan. 

För Åland är läget mycket intressant. Därför är det bra att miljöministern 

fart till Köpenhamn och för fram Ålands Cleantech brand, vår växande vind-

energiproduktion som orsakar mindre skada på miljön än vad alternativen 

gör. Det här är viktigt att komma ihåg att alltid när man hör Cleantech ska 

man förknippa det med vad det skapar och framförallt vad alternativen 

åstadkommer. 

Ålands engagemang i Clean Shipping projektet, som vi nyss hörde, ska mil-

jöministern också upplysa om på det sätt som beskrivs i spörsmålssvaret. 

Också inom biogasproduktionen kan man nämna intressanta projekt på 

Åland, det framgick av ministerns presentation. Flera projekt är definitivt på 

kommande. Åland har alla möjligheter att utveckla ett Cleantech brand som 

på sikt gör Åland till en eko region i Europa, med en därpå följande livsstils-

förändring, som förväntas följa fenomenet. I den processen är näringslivet en 

mycket viktig, för att inte säga avgörande, aktör. Därför är det av avgörande 

betydelse att det ömsesidiga förtroende, mellan näringslivet på Åland och 

landskapet, består. I fall det finns behov av formaliserade rådslag mellan par-

terna kan sådana etablerats med lätthet. De ska inte etableras för sin egen 

skull, det kan man göra med lätthet. 

Den direkta och omedelbara kommunikationen som alltid varit Ålands 

styrka ska bibehållas. Vid den här typen av rådslag, och också i övrigt här i 

lagtinget, kan man och ska man också avhandla svåra frågor. 

Nu kommer jag till näringsrätten, etableringsrätten, som måste kunna dis-

kuteras fördomsfritt. I den frågan står liberalerna tämligen ensamma så här 

långt. Liberalerna fogade en reservation till den parlamentariska kommitténs 

betänkande, av det skälet att vi anser att näringsrättens språkbevarande di-

mensioner numera är begränsade. Vi är för största möjliga näringsfrihet en-

ligt Lissabonstrategin från 2000, som ska falla ut i nästa år. Vi anser att den 

åländska befolkningens språkliga status ska bevaras med andra och med 

mera verksamma metoder än den konkurrensbegränsning som näringsbe-

gränsningarna för närvarande medför. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Jag delar också uppfattningen om att det var bra att 

landskapsregeringen, efter att spörsmålet den 11 november lämnades in, 

kallade till ett möte, näringslivs rundabordskonferens. Det var förstån-

digt av dem. Det är bara synd att det är så jätte länge sedan sist. När-
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ingslivsorganisationernas försök till dialog, både med näringsministern 

och med regeringen som helhet, har inte lyckats särskilt väl enligt deras 

egen uppfattning. Jag har inte varit med så jag kan bara grunda mig på 

vad jag har hört. 

Liberalerna fogade en reservation i betänkande när det gällde när-

ingsrätten som innebar att man det skulle räcka med en anmälan och 

styrelsesammansättningen fick se ut hur som helst. Det var ett slopande 

av näringsrätten, kan man säga. Är det fortfarande liberalernas önske-

mål att man helt slopar näringsrätten? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack herr talman! Den första delen kan jag kommentera att det förut-

sätts i handlingsprogrammet att en halvtidsuppföljning av handlings-

programmets genomförande ska verkställas. Nu har halva tiden gått, 

därför är den 9 december ett ganska naturligt datum. 

Vad gäller näringsrätten nämnde jag redan att vi har den uppfatt-

ningen att näringsrättsbegränsningarnas språk och identitetsbevarande 

funktioner är begränsade. Sådana funktioner kan man skapa med andra 

medel än med sådana som så här kraftfullt ändrar på konkurrensfrihe-

ten i vårt näringsliv. Vi tror på de utredningar som säger att närings-

rättsbegränsningarna mera är konkurrensbegränsning än språkskydd.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Frågeställningen gällde huruvida den reservationen, som 

ltl Raija-Liisa Eklöw och minister Roger Eriksson har till det här betän-

kande, innebär att näringsrättsinstrument i praktiken skulle strykas i sin 

helhet och ersättas blott av en näringsanmälan. Det är faktiskt den libe-

rala lagtingsgruppens förslag till politik när det gäller näringsrättsin-

strumentet. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Ja, det är det. Det här var inte är något solo åkande från de 

nämnda ledamöterna i kommittén. Parti och lagtingsgrupp medverkar 

kontinuerligt i processen. Därmed ska man också säga att näringsanmä-

lan som instrument kan utformas på olika vis. Man behöver inte nöd-

vändigtvis inskränka sig till den typ av anmälan som för närvarande fö-

rekommer.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag har lite samma tankar här som tidigare replikställare. 

Jag tycker fortfarande det är lite oklart vad man vill ha istället. Varför 

ska man ha en näringsanmälan om man förespråkar att det ska vara helt 

fritt. Den åländska marknaden ska vara helt fri. Det är väl ingen av oss 

som tror att den fungerar så effektivt som språkskydd. Den har en kon-

kurrensbegränsande effekt som kanske är ganska betydelsefullt för de 

bolag som sysselsätter folk. Men det kanske inte är av intresse för libera-
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lerna? Vad betyder anmälan? Vad är syftet med den, förutom att det 

bara är en byråkratisk åtgärd? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack herr talman! Den betyder att Åland försäkrar sig om att de som id-

kar näring på Åland språkligt uppträder på det sätt som självstyrelsela-

gen föreskriver. Framförallt i det umgänge som förekommer inom det 

offentliga Åland med myndigheter. Man använder det språk som är 

Ålands officiella språk. Medan däremot det interna språket, det rent pri-

vaträttsliga språkbruket, det kan inte lagstiftaren lägga sig i. I stort sett 

betyder det detta. Skillnaden i från den nuvarande ordningen är att när-

ingsutövande blir fritt medan kontrollen över språkskyddet åtminstone 

stannar på nuvarande ganska blygsamma nivå. Det skyddet ska förbätt-

ras.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! För mig föll hela den här storstilade marknadsliberalismen 

ganska platt till marken med den här förklaringen. Det är ju så som det 

är idag. Inte sker det någon verklig kontroll. Jag måste säga att det där 

var en politisk piruett som jag tillsvidare inte riktigt kan se vad mening 

en med den är. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! När det hittills i tillståndet, till tillfällig att näringsutöv-

ning eller också permanent sådant, har skrivits att ett villkor för näring-

ens utövande är att den utförs på svenska språket förstår vi alla att så 

kan man inte ha det.  Det som liberalerna värnar om är att det språk 

som används, svenska språket, också ska gälla vid företagens umgänge 

med det övriga samhället. Vad företagen använder för språk inom sig 

ska inte lagstiftaren lägga sig i. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Centern tycker också att det är bra med en näringspolitisk de-

batt. Det är aldrig fel att diskutera. Man lyfter många viktiga frågor i den här 

debatten redan. 

Åland betecknas ofta som det goda och det trygga samhället. Visst har vi 

det bra på Åland. Vi har låg arbetslöshet, även om det finns hotbilder just nu 

speciellt för ungdomen. Man får väl ändå säga att vi generellt har låg arbets-

löshet. Vi har en positiv inflyttning. Ibland i vissa kommunerna är kanske in-

flyttningen nästan för stor. Det är svårt att hinna med den nödvändiga infra-

struktur som behövs för skola och barnomsorg. Vi har ett högt BNP på Åland, 

det känner alla till här. Vi hörde också att om utflaggningarna inte hade blivit 

av så skulle vi ha haft en positiv BNP t.o.m. i år, trots att nästan överallt i om-

givningarna har en sjunkande BNP. 

Vi har många nya företag som har bildats. Så här kan man gå vidare om 

man vill. Är detta då ett bevis på en osynlig näringspolitik under de här se-

naste åren? Det kan man väl kanske inte säga. Men ändå lever vi alla i en låg-

konjunktur idag som gör att man ingalunda kan slå sig till ro och säga; hurra 

vad vi är bra och att vi alltid kommer att ha det så här bra, så är det ju inte. Vi 



  

  627 

har anledning att jobba hårt på vissa saker. De stora övergripande frågorna 

har nämnts; sjöfartsklustrets och livsmedelsklustret. Det kanske behöver 

upprepas att livsmedelsklustret omfattar 125 miljoner. Det är ganska mycket. 

Grunden är ändå lantbruksprodukterna som bidrar till det här d.v.s. jordbru-

ket.  

Vi har IT-branschen som växer, bankingen växer och turismen borde kan-

ske växa mera än vad den gör. Det finns det potential till om man tänker på 

att vi nu har en verksamhet i Alandica. En verksamhet som ger många kring-

verksamheter och som kan vara bra för många företagare och entreprenörer.  

Det som vi inte ska skryta med, som också har nämnts, är boendestandar-

den. Både när det gäller hotell och stugor finns det saker att göra. Det har 

också landskapsregeringen aviserat att man avser att stöda. 

En annan fråga som alltid är viktig, när man talar med näringslivsrepre-

sentanter, åtminstone dem jag pratar med, är att man måste se till att bo-

stadsfrågan är löst. Det ska finnas bostäder för alla dem som vill komma till 

Åland och arbeta. Det betyder inte att det måste finnas möjligheter att köpa 

eget hus så fort man tar en tjänst på Åland, speciellt inte eget hus vid strän-

der. Det är ju inte det som de flesta, som kommer hit, vill. 

Jag tycker, för min del, att det är väldigt tråkigt att man från Ålands han-

delskammare, som nästan är en part i den här debatten känns det som, går ut 

med negativ information hela tiden om hur svårt det är att arbeta och bo på 

Åland, det är omöjligt. Det skulle komma 250 personer om man bara skulle 

kunna arbeta och bo på Åland, det är ju inte sant. Jag tycker det är synd att 

Ålands handelskammare inte kan föra ut en positiv information och informe-

ra på ett positivt och sakligt sätt om det unika Åland, med de regelverk som 

styr oss till stor del. Det skulle bli en helt annan sak om man skulle göra det 

på det sättet. Man har valt sin väg också där. 

Kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt har redan debat-

terats. Vi har pratat ganska mycket om det. Jag vill ändå säga att landskaps-

regeringen nu håller på att utforma regelverk som ska klara av vissa av åtgär-

derna som kommittén föreslog. Kommittén kunde också notera under arbe-

tets gång, vid besök i en väståboländsk region, som det heter nuförtiden, för-

ut var det Nagu kommun, att varken inflyttning eller företagsetableringar var 

på något sätt bättre där än på Åland trots våra regler. Tvärtom, vi kan skryta 

med mera företagsetableringar än vad de hade, trots att vi har våra regler. 

Man ska inte skylla på reglerna i onödan. 

Det jag ytterligare vill påpeka är att hela landskapsregeringen har ansvar 

för näringspolitiken. Alla avdelningar har möjlighet till påverkan genom lag-

stiftningsarbete och budgetarbete. Alla avdelningar har någon form av när-

ingspolitik. Som exempel vill jag nämna bostadspolitiken, energipolitiken och 

jordförvärvsfrågan som kansliavdelningen har. En stor näringspolitisk åtgärd 

är elkabeln som man jobbar med. Det är väl företagspolitik om någonting. 

Finansavdelningen har naturligtvis en massa frågor; kommunalskattelag-

stiftningen, samfundsskatten, kompensation för avdrag och sjöfartsfrågorna 

framförallt. Sjöfartsfrågorna, som idag ligger på finansavdelningen, är en stor 

del av det åländska näringslivet, det känner vi alla till. 

Social- och miljöavdelningen har mycket företags- och näringspolitik ge-

nom alla regler för olika miljöåtgärder, som drabbar företagen på olika sätt. 

Utbildningsavdelningen bedriver näringspolitik genom utbildningen. De 

ska, genom dialog med näringslivet, försöka ha de utbildningar som närings-
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livet behöver. Där hörde vi redan om att IT-utbildningen kanske inte är till-

räcklig. Det kan vara att den inte är tillräcklig eller inte är tillräckligt bra, man 

måste överväga om man behöver ändra. Vi har sjöfartsutbildningen som är 

en jättestor fråga där. 

Näringsavdelningen har det som man vanligen räknar till näringspolitik; 

stödfrågor, stödsystem, rådgivningsfrågor och kontakter till näringslivet o.s.v.   

Trafikavdelningens kommunikationer behöver väl inte heller lyftas desto 

mera. 

Det jag ville säga med allt det här är att näringspolitiken är hela samhällets 

politiska åtgärder egentligen. 

Jag skulle ha önskat lite mera att man skulle ha lyft frågorna, som jag re-

dan var inne på, att man måste skapa regler som fyller de krav man kan ställa 

på t.ex. på miljö- och hälsoskydd. Dessa regler ska ändå möjliggöra för före-

tagarna att existera och utvecklas, d.v.s. minska byråkratin. Det är idag, i allra 

högsta grad, en mycket viktig näringslivspolitik fråga som jag gärna ville lyfta 

här. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Hur kan man bevisa att näringspolitiken är osynlig? Ja, 

genom att gå ut i samhället och se hur den syns. Om den inte syns så är 

den osynlig. Motbevisen här, som ltl Gun Carlson också sällar sig till, är 

att företag sköter sig bra. Att infrastrukturen som socialvården, hälso-

vården, utbildningen och trafiken inom trafikavdelningen fungerar bra. 

Men inte är det detta vi har fört upp till diskussion. Vi har uttryckligen 

fört upp näringspolitiken, den som näringsministern har ansvar för. Och 

när det gäller sjöfarten har finansministern ansvar för det och när det 

gäller det allmänna greppet har lantrådet ansvar för det. Man kan inte 

krypa bakom de andra politikområdena för att påstå att näringspolitiken 

därmed skulle vara synlig. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tror det är lika svårt eller lika lätt att bevisa att när-

ingspolitiken är synlig som att bevisa att den är osynlig. Det är precis 

hur man väljer att se det. Jag har varit med ganska länge nu i olika arbe-

ten när det gäller handlingsprogram, näringslivsdiskussioner och bud-

getarbeten och jag anser inte att näringspolitiken har ändrat hemskt 

mycket genom de år som jag har varit med. Det är nog någonting annat 

som egentligen ligger till grund för det, någon besvikelse hos någon som 

nu lyfts fram på ett väldigt tydligt sätt. Alla lägger fram sina saker på oli-

ka sätt. Inte tror jag att det finns så starka belägg för en mer osynlig när-

ingspolitik nu än tidigare. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Återigen, anfall är inte alltid bästa försvar. Det är ingen 

idé, i den här debatten, att skuldbelägga handelskammaren eller Ålands 

Turistförbund som det hette när spörsmålet skrevs, numera visit Åland. 

Det är ingen idé att skuldsätta dem. Det är inte det som vi är här för att 

diskutera. Vi diskuterar innehållet i landskapsregeringens näringspolitik 

inom de olika sektorerna; turism, sjöfart, jordbruk och förädlingsindu-

stri. Vi vill ha klara besked av landskapsregeringspartierna vad det är ni 

står för. Att stå här och rada upp hur väl barndagvården och hälso- och 
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sjukvården fungerar, det vet vi ju. Inte är det ju detta vi har öppnat den 

här debatten för. Det är uttryckligen för att få svar på hur man ska ex-

pandera de här näringarna när sysselsättningsökningarna inom offentlig 

sektor tar slut. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag har inte sagt någonting om barnomsorgen annat än att 

jag sade att inflyttningen har visat på att det inte är så lätt för infrastruk-

turen att hinna med den positiva inflyttningen, som ändå måste vara ett 

bevis för att det företagsvänliga Åland, trots allt, fungerar bra. Det är 

samhället som skapar regelverken och ger förutsättningarna för närings-

livet. Jag har inte skuldbelagt Ålands handelskammare annat än att jag 

sade att jag tycker att de kunde visa på mera positiva effekter av de 

åländska undantagen än de negativa effekterna. Man skulle komma 

mycket längre med det. Det står jag för. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag delar inte ltl Gun Carlsons uppfattning om att han-

delskammaren eller turistförbundet för fram negativa budskap. De har 

fört fram mycket konstruktivt budskap. De har inte fått gensvar på sina 

förslag. Det gör att de unga människorna som leder organisationerna 

har blivit väldigt besvikna. Jag tycker att de är klarsynta och kommer 

med goda förslag. Förslag som den här församlingen borde ha fattat be-

slut om för länge sedan. Men p.g.a. särintressen och eviga utredningar 

så händer det ingenting här i salen. Det ser de här unga människorna. 

Nu straffas deras verksamheter dessutom i tider när man borde satsa på 

dem. Nog tror jag att det är dags att se sig i spegeln, ltl Gun Carlson. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det enda jag säger är att jag tycker att det är tråkigt att 

handelskammaren går ut med en negativ information om möjligheterna 

att arbeta och bo på Åland. Den som försvarar det tror jag inte riktigt vet 

vad man talar om. Det kan vara någon enstaka som skulle önska att 

köpa sig en fin bostad vid stranden ögonblickligen man kommer till 

Åland. De 250 eventuella personerna som kommer till Åland i form av 

arbetskraft, att alla de skulle behöva en egen stuga eller ett eget hus vid 

stranden, det tror inte jag på. Därför anser jag att det är fel att man för 

ut sådan vilseledande information. Jag har inte sagt någonting om tu-

ristförbundet överhuvudtaget.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man kan ha olika uppfattningar om behovet av strandtom-

ter. Det som man säger från handelskammaren är att man efterlyser 

planering och byggandet av bostäder för att det finns ett stort behov av 

arbetskraft som företagen behöver för att kunna utvecklas och bli kon-

kurrenskraftiga. Det är det som man säger och det tycker jag är bra. Man 

talar för behovet av inflyttning, man talar också om behovet av att mins-

ka den offentliga sektorn, speciellt genom en kommunreform. Det är ju 

majoriteten numera här överens om. Det är bara det att det politiska 
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etablissemanget är så fruktansvärt konservativt och får ingenting ur 

händerna. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag sade också att bostadsfrågan är väldigt viktig när man ska ha inflytt-

ning via arbetskraft. Det sade jag, det är också det som är näringslivet 

har sagt åt mig. De säger att det ingalunda är bostäder i form av strand-

tomter som de menar. De menar vanliga bostäder som de allra flesta av 

oss bor i. Inte bor alla i lagtinget på lyxiga strandtomter i stora stugor 

heller. Vi har det också bra. Det är sådana bostäder som man frågar ef-

ter. Därför tycker jag att man inte ska gå ut med information och säga 

att det inte går att arbeta och bo på Åland med våra regler, när det 

mycket väl går bra. Dessutom finns det alltid möjligheter, enligt jordför-

värvslagen, att göra andra saker också. Jag läste nyligen i tidningen igen 

att det inte går att flytta till Åland, att man inte kan arbeta och bo på 

Åland. Jag anser att det är fel att föra ut en negativ syn. Man kan föra ut 

det positivt och berätta om det unika Ålands regelverk och möjligheter. 

Det skulle ge en helt annan positiv image för Åland i den här frågan, 

också för handelskammaren. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Landskapsregeringen utlyste 2009 till företagsamhetens år, det 

var ett väldigt bra initiativ. Jag sa dock i budgetdebatten för ett år sedan att 

det är väldigt enkelt att prata om att man vill arbeta för näringslivets förut-

sättningar men det är en helt annan sak att göra det i praktiken. Nu när 2009 

lider mot sitt slut kan vi tyvärr konstatera att det inte blev så mycket av reger-

ingens satsning på företagsamhetens år 2009. 

I budgeten för, 2009 kunde man läsa följande: "Den övergripande mål-

sättningen är att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig och stabil 

näringsverksamhet på Åland, tryggad sysselsättning för den åländska be-

folkningen och goda livsbetingelser på hela Åland inom ramen för en håll-

bar utveckling." Man kunde också läsa: "De övergripande målsättningarna 

är att stärka näringslivets konkurrenskraft, öka tillväxtpotentialen och 

produktiviteten genom att investera i innovationer och bättre utnyttjande 

av humankapitalet." Det var ord från landskapsregeringens budget 2009. 

Visst låter det bra, vackra ord men vad betyder det i praktiken att stärka när-

ingslivets konkurrenskraft? Är det att subventionera utomåländska företags 

marknadsföring via postens marknadsföringsavtal i de lokala tidningarna? 

Eller genom att öka tillväxtpotentialen och produktiviteten genom att inve-

stera i innovationer och bättre utnyttjande av humankapitalet. Är det att flyt-

ta medel från näringslivsorganisationerna till det egna ÅTC? 

Återigen, det är lätt att säga att man bedriver näringslivspolitik, skriva ner 

det i ett dokument, men uppenbarligen är det svårare att genomföra. 

Jag tror inte näringspolitik handlar om mer bidrag till fler företag utan vad 

som behövs är en riktig strukturförvandling som förändrar näringspolitiken i 

grunden. Gamla strukturer måste rivas och politiker måste inse att tiderna 

har förändrats. Globaliseringen är ett faktum och nytt tänkande måste in i re-
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geringsbyggnaden. Näringspolitiken på Åland måste sluta handla om att till 

största del fördela bidrag. 

En politik för företagande krävs för att stimulera tillväxt, men en politik för 

företagande är också en politik för frihet. Fritt företagande ger möjlighet för 

enskilda att få utlopp för skaparlust, viljan att prova något nytt och viljan att 

våga ta risker. Jag har sagt det så många gånger förut, men grunden i företa-

gandet och entreprenörskapet är enskilda människors vilja att förverkliga sig 

själv och sin idé och förhoppningsvis kunna leva gott på det. 

Landskapsregeringen ska inte genom konstgjord andning understöda före-

tag eller idéer som inte entreprenören helhjärtat tror på själv och som inte 

entreprenören vill satsa sitt eget kapital på. Det finns många exempel på hur 

politiker vill agera näringsliv och entreprenörer, hur politiker vill vara riskka-

pitalister. Många vill hitta det som man kan lyfta upp i nästa valrörelse och 

säga; titta vad jag gjort.  

Tyvärr leder det nästan alltid till ett enormt slöseri med skattemedel. Det 

finns otaliga exempel på allt från intetsägande projekt till oförsvaliga byggna-

der som har genomförts genom politikernas beslut. Ska jag nämna något så 

kan man titta på projektet NIM (interaktiva medier). Det var ett projekt som 

tjänstemän och projektanställda tillsammans med politiker genomförde utan 

någon som helst förankring i verkligheten. Ett projekt som kostade skattebe-

talarna ca 600 000 euro. Ett projekt, som jag anser, byggdes, startades och 

drevs på fel grund. NIM är ett exempel där man försöker hitta på saker tack-

vare eller på grund av att det finns stödpengar att söka. 

Jag vet flera andra exempel där stödsystemet och möjligheten till stöd varit 

viktigare för företagaren än själva företagsidén. En näringslivspolitik som 

uppmuntrar till att söka bidrag är inte en sund näringslivspolitik. Bidragen 

bidrar också allt för ofta till en osund konkurrens mellan bolag och näringar. 

Varför ska en verkstad eller lagerbyggnad som byggs av ett företag verksam 

inom jordbruksnäringen finansieras av skattebetalaren till 40 procent samti-

digt som en verkstadsbyggnad av ett privatbolag får stå för hela kostnaden 

själv. 

Sedan att jordbruksföretaget kan sälja sin byggnad efter några år, behålla 

alla pengar, ansöka om nytt bidrag för att bygga en ny byggnad och även då få 

40 procent i stöd för det, snedvrider konkurrensen. Det bidrar det även till att 

byggkostnaderna stiger, eftersom byggföretagen vet att 40 procent finansie-

ras av skattebetalarna. Det medför det i sin tur att väldigt få privata företag 

har haft råd att expandera och bygga de senaste åren. Det visar sig i de senas-

te årens politik.  

Vad vi på Åland behöver mer av är människor som är villiga att satsa sitt 

liv på sina idéer och sina företag. 

Det gäller för oss politiker att ta tillvara varje unik individ och ge dem möj-

ligheten att förverkliga sina drömmar. Där är utmaningen! Inte konstgjort 

gulla med nybildade företagare i en konstgjord tillväxtmiljö, i fina lokaler 

med air condition, kaffemaskin och städning. De flesta framgångsrika företa-

gen i världen och på Åland har uppkommit ur källare, garage eller billiga hyr-

da lokaler. Där entreprenörens vilja att skapa har varit viktigare än kontorets 

utrustning och design. Där arbetstiden inte uppgått till 36,5 timme per vecka 

utan många gånger har arbetstiden överstigit 80 timmar. Där byggs grunden 

i sunda företag med tillväxtpotential. 
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Med denna syn på företagande och tillväxt som vi i obunden samling har, 

följer också att politikers uppgift aldrig kan vara att peka ut branscher eller 

företag som viktigare än andra. All erfarenhet visar att en politik som försö-

ker hitta ”vinnare” bland branscher eller företag i allmänhet hittar förlorare, 

och med detta slösar med skattebetalarnas pengar.  

Återigen se på NIM som ett praktexempel på hur fel det blir när politiker 

och tjänstemän försöker vara entreprenörer. 

Om politiker tror att det är de som driver tillväxten, så kommer satsningar 

på fel saker att göras, oberoende av vilka politiker som sitter vid makten vid 

aktuellt tillfälle. Villkoren för företagen måste vara minst lika goda på Åland 

som i andra länder. Det mantrat upprepar vi ofta. Men är det så? 

Det är bara att konstatera att exempelvis fraktkostnaderna för våra företag 

är betydligt högre än för motsvarande företag i Finland eller Sverige. De flesta 

företag exempelvis i Sverige får sina varor levererade till sin butik eller fabrik 

inkluderat i priset. För åländska företag fås produkterna oftast fritt till Stock-

holm, sedan måste de fraktas över hit, till ofta en relativt hög kostnad.  

Jag kan inte låta bli att nämna ett personligt exempel. Jag beställde en pall 

med miljöteknik, vindkraft- och solenergiprodukter, i från Shanghai till ett av 

mina företag. Transportkostnaden för den pallen på ca 200 kg kostade 60 

dollar att få till Helsingfors från Shanghai, 60 dollar. För att sedan få den pal-

len från Helsingfors till Åland kostade det 340 euro. En stor orsak till att det 

kostar så pass mycket är hanteringen kring skattegränsen. Det är ofrånkom-

ligt att mina konkurrenter i Helsingfors har ett bättre utgångsläge att sälja vi-

dare samma produkter eftersom de inte behöver inte räkna på en ytterligare 

fraktkostnad på 340euro per pall som i det här fallet. 

Förutom att fraktkostnaderna mycket på grund av skattegränsen är betyd-

ligt högre för åländska företag så är byråkratin och pappershantering runt 

skattegränsen oerhört tidskrävande och kostnadsdryg för småföretagare.  

Förutom det så brottas företag på Åland även mot en liten närmarknad, 

generellt högre löner. Den senaste trenden är att företag på Åland ska kon-

kurrera, förutom mot Stormarknader i Stockholm, Norrtälje och Uppsala, nu 

också ska konkurrera mot företag som får sin marknadsföring på Åland sub-

ventionerad ifrån det gemensamma affärsverket Posten. 

Jag ifrågasätter eller fördömer absolut inte om ålänningar väljer att köpa 

sina produkter ifrån företag som till största del existerar på nätet eller utanför 

Åland. Det är fritt upp till var och en att spendera sina egna pengar på vad el-

ler var de önskar.  

Konsumentmakten är stor och ett ypperligt sätt att visa sitt missnöje eller 

också för den delen sitt nöje på att använda den makten. Men att det sam-

hällsägda affärsverket posten subventionerar utomåländska företags mark-

nadsföring på Åland, det anser jag inte vara näringslivspolitiskt korrekt.  

Posten kan och bör givetvis marknadsföra sina transporttjänster men när 

fokus i marknadsföringen läggs på specifika företag som säljer bil tillbehör, 

datorer eller digitalkameror anser jag man valt fel väg. Om det inte är fel, var 

går i så fall gränsen? Är nästa steg att posten inleder samarbete med en bil-

försäljare i Sverige och uppmanar ålänningarna att köpa sin nya bil därifrån? 

Posten kan frakta hem den och sköta all skattegränshantering, är det postens 

kärnuppgift?  

Det är ofrånkomligt att det företag på Åland, posten, som skördar de störs-

ta fördelarna ekonomiskt med skattegränsen, medverkar till att slå undan 
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benen på lokala småföretagare som har betydligt dyrare omkostnader jämfört 

med omkringliggande företag p.g.a. av just denna skattegräns. 

Jag anser att så länge som samhället är huvudägare till ett affärsverk så 

kan och bör ägarna påverka bolagets inriktning, särskilt som när man har en 

politisk tillsatt styrelse. Ska samhället bedriva näringsverksamhet i form av 

affärsverk bör samhället göra det med en helhetssyn för vad som är bäst för 

samhället i stort, inte bara göra det som driver upp omsättningen i affärsver-

ket.  

De privata transportbolagen på Åland har motsvarande tjänster som pos-

ten och transporterar dagligen produkter som ålänningar köper utanför 

Åland. Återigen, absolut inget fel i det, men att de privata bolagen skulle prio-

ritera vissa företag framom andra och marknadsföra specifika företagspro-

dukter, känns väldigt främmande. De inser var gränserna går. Posten och 

ledningen där gör det uppenbarligen inte.  

Det åländska företagsklimatet skulle kunna vara betydligt mycket bättre än 

vad det är idag men för det krävs en ny politik för företag och företagande. En 

politik som istället för ständigt nya pålagor och krav på företagarna ger stabi-

la politiska förutsättningar och successiva förbättringar av företagsklimatet. 

En politik som inte bara går ut på bidrag i alla tänkbara former utan en poli-

tik som handlar om hur vi skapar förutsättningar istället för bara hur vi för-

delar beloppet i klumpsumman.  

Rubriken på detta spörsmål är den osynliga näringspolitiken. Istället för 

att bara kritisera att det ingenting görs inom sjöfart, IT, media och teknologi-

sektorn. Och att man inte har en politik för generationsväxlingen bland priva-

ta företag samt att man inte fokuserar på bristen av kompetent arbetskraft 

o.s.v. så tänkte jag komma med några konkreta förslag på åtgärder hur en ak-

tiv näringslivspolitik kan och bör bedrivas. Istället för en bidragspolitik borde 

resurserna omfördelas och områdena omprioriteras. Landskapsregeringen 

borde jobba med att tillhandahålla nödvändig borgen så att företagaren ifråga 

kan få lån i någon av bankerna på Åland. Landskapsbidrag och landskapslån 

utan att företagaren behöver ta personligt ansvar är inte ett sunt sätt att be-

driva näringspolitik. Eventuellt kunde räntestöd beviljas till företag som be-

visligen har det svårt ekonomiskt men som kan visa en plan på att satsningen 

som görs troligtvis kommer att bära frukt. 

Vi obundna menar också att kommunal och landskapets verksamhet i ökad 

utsträckning måste konkurrensutsättas. Att landskapet roll i större utsträck-

ning blir en beställar- och kontrollfunktion.  

Entreprenörskap i skolan borde genomsyra alla linjer på gymnasiet. Även i 

grundskolan borde företagsamhet, affärsegenskaper, innovatörer och uppfin-

nare stimuleras och uppmuntras. Jag tycker också som Lasse Wiklöw före-

språkade att en specifik säljutbildning borde även fokuseras på och integreras 

inom alla områden i skolan. 

Landskapsregeringen skulle också kunna jobba hårdare med att förenkla 

lagstiftningen och de administrativa förfarandena. När gjorde man det enkla-

re för företagare senast? Landskapsregeringen borde arbeta för att alla förslag 

som innebär ökade kostnader för företagen måste finansieras med en mot-

svarande sänkning på något annat område. 

Man borde arbeta för en snabbare handläggning ifrån näringsbyrån samt 

förenklade processer från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Miljölagstift-

ningen uppfattas ofta som betungande, kostsam och tidskrävande och riske-
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rar på så sätt att stjälpa snarare än att hjälpa småföretagen i deras miljöarbe-

te.  

Man borde arbeta för förmånligare lärlingsavtal för företagaren. Det skulle 

hjälpa till att hålla ungdomsarbetslösheten nere, som vi kan läsa att steg i no-

vember.  

Tillgången på kompetent arbetskraft kan förbättras genom en fortsatt och 

utökad satsning på lärlingsutbildning av hög kvalitet. Men inte bara med ut-

gångspunkt ur elevens synvinkel, utan också från företagens synvinkel. 

Man skulle kunna fokusera stödinsatserna till dem som inte bara skapar 

jobb åt sig själv utan de som skapa arbete åt andra. 

Ma borde arbeta hårdare på förenklandet av import och export av varor 

och tjänster, helt enkelt lindra effekterna av skattegränsen som småföreta-

garna lever innanför. 

I de fall där inte behörigheten finns i landskapet för att bedriva en aktiv 

näringspolitik bör resurserna sättas på att överta de behörigheterna. Som vi 

vet så skiljer sig det åländska näringslivet sig totalt ifrån det finska. För att 

vara konkret kommer här några punkter som landskapsregeringen borde 

jobba mycket hårdare med. 

Arbeta för att överta arbetsmarknadslagstiftningen, dagens lagstiftning 

kväver småföretagare och skrämmer dem från att anställa. Som exempel kan 

jag nämna arbetsgivares sjuklöneansvar, som avsevärt motverkar en småföre-

tagares vilja att anställa flera. Små arbetsgivare måste inte bara ta ställning 

till om den man anställer kan förväntas göra ett bra jobb, utan också bedöma 

om risken är stor att de blir sjuka, om personen ifråga kanske har småbarn 

som ofta behöver vård hemma. Att som arbetsgivare tvingas betala betydande 

belopp för anställda som är sjukskrivna, även för sjukskrivningar till följd av 

skador orsakade på fritiden eller till och med efter skönhetsoperationer, an-

ser jag inte vara hållbart.  

Personligen skulle vi obundna vilja ha andra regler för små företag med få 

anställda. När en av samhällets läkare sjukskriver en person i ett privatföre-

tag med några anställda, anser vi att det inte ska vara företagaren eller bola-

get som ska tvingas betala upp till nio dagars sjukfrånvaro och lön med allt 

vad det innebär. Där kunde samhället gå in med stöd. Stöd som inte snedvri-

der konkurrensen, utan blir ett stöd till den sjukskrivne. Det är stöd av den 

här sorten som jag tycker vi borde diskutera och kunna ha på Åland. 

Arbetsmarknadslagarna måste bli flexiblare och anpassas till våra 2000 

småföretagare så att det blir lättare att driva företag och anställa personal.  

Trygga jobb finns bara i företag som går bra. Trygga arbetsplatser kan ald-

rig lagstiftas fram. Ju krångligare det är att knyta till sig och skilja sig från 

medarbetare desto mer drar sig också någon för att anställa.  

Att arbeta hårdare på att överta skatteinstrumentet. Skatten på arbete bör 

sänkas och skatterna på vinster som investeras in i företaget bör avskaffas. 

Det skall vara lönt att arbeta mer och man ska ha råd att arbeta mindre. 

Landskapsregeringen vill prioritera kvinnligt företagande under 2009 och 

även under 2010. Hur ska en kvinnligföretagare som blir gravid försörja sig? 

Idag får inte kvinnor jobba när de är mammalediga. Är det rätt?  

I Sverige har staten, kommunerna och landstingen förbjudits att bedriva 

verksamhet av kommersiell karaktär som snedvrider förutsättningarna för en 

effektiv konkurrens. Näringsutskottet i Sveriges riksdag har sagt ja till reger-

ingens förslag och menar att det är ett grundläggande problem att offentliga 
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aktörer i dag bedriver säljverksamhet som konkurrerar med näringslivet. För 

att komma till rätta med problemen anser svenska näringsutskottet, precis 

som regeringen, att det krävs en ny lagstiftning på området, en möjlighet till 

domstolsprövning när det uppstår konflikter. Det är ett förslag på en aktiv 

näringspolitik det. 

Ett bra åländskt företagsklimat kräver även en mängd andra förändringar, 

förutom sänkta och slopade skatter, infrastrukturer har vi pratat om och det 

är viktigt. Men ett bibehållande av det allmänna avdraget är ett exempel på 

hur man kan bedriva näringslivspolitik, även utan skattebehörighet. 

Min inställning är att det inte är landskapsregeringen uppgift att förse fö-

retag med riskkapital. På Åland har vi en i huvudsak väl fungerande finans-

marknad. Erfarenheten runtom i världen visar att det brukar bli dyrt för skat-

tebetalarna när staten försöker agera riskkapitalist.  

Samhällets främsta roll är att skapa stabila och goda förutsättningar för 

kapitalbildning och lagstifta så att en väl fungerande finans- och riskkapital-

marknad finns.  

Ett annat instrument som ansvariga ministrar kan arbeta näringspolitiskt 

med är ett kanske mjukare instrument. Det är helt enkelt att finnas tillgäng-

lig. Lyssna efter behoven ifrån företagen och arbeta för att hitta lösningar på 

de behoven, helt enkelt skapa ett förtroende och en känsla av att näringslivet 

och politikerna arbetar åt samma håll. 

Det görs inte genom att bara lyssna på företagen utan även konkret komma 

med förslag på förändringar på de problem som företagen upplever.  

Att bedriva en aktiv näringspolitik handlar många gånger om förtroende, 

tillit och respekt. För att jämföra med något konkret, försvarsministern i Sve-

rige är kanske inte har den person med starkaste utstrålningen i Sveriges re-

gering, men när man försöker sälja JAS till Brasilien då följer försvarsminis-

tern med på resan. Han hjälper företaget bygga upp ett förtroendekapital 

gentemot sina kunder.  

Hur ofta brukar ministrarna i vår regering efterfråga näringens behov? 

Hur ofta använder regeringen sin roll som ledare för Åland för att hjälpa före-

tag hitta nya marknader och kunder? Hur jobbar regeringen med de mjukare 

frågorna som ingjuter hopp och uppmuntran för våra företag och näringar? 

Hur visar man att man jobbar för att åtgärda de problem som näring upp-

märksammar ministrarna på?  

En aktiv näringslivspolitik har i min värld väldigt lite med bidrag att göra. 

Bidrag gynnar dem som söker dem, men de som försöker driva sin verksam-

het utan, missgynnas ofta på detta osunda system, både direkt och indirekt. 

En strukturförändring är vad som krävs. Klarar regeringen av den nya värl-

den vi lever i eller kommer näringspolitiken att fortsätta i samma mönster 

som det gjort de senaste 20 åren?  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det var en lång lista och många önskemål. Det var en verk-

lig skönmålning över Åland som ltl Karlström tycker att vi skulle ha. 

Man kan bli rent hänförd över de här framtidsutsikterna som han skulle 

kunna ställa till rätta.  

Först vill jag att ltl Karlström verifierar vilka uteblivna effekter av fö-

retagsamhetens år han saknar? Vi har inte presenterat resultatet av det, 

året är ännu inte slut. Vi kommer att göra det.  
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Posten har aldrig fått en cent eller ett penni från landskapsregeringen 

eller landskapsstyrelsen. Posten har tjänat sina egna pengar och utveck-

lats. ÅTC får heller inte mera pengar för nästa år.  

NIM som den här regeringen ska belastas för var ett högskoleprojekt 

som den förra regeringen var ansvarig för.  

Strukturella förändringar har gjorts i stor omfattning inom särskilt 

lantbruket men även på andra håll. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! På en minut är det svårt att hinna med att svara. Företag-

samhetens år är också en viktig symbolfråga om hur företagen upplever 

landskapsregeringens satsning på näringslivet. När det gäller för land-

skapsregeringen att visa att man ställer upp för näringslivet och vill ha 

en dialog och en aktiv näringspolitik så har det lyst med sin frånvaro.  

Om ledamot Mattsson kan presentera ett resultat som visar att man 

gjort otroligt mycket under 2009 så är det synd att man inte har dragit 

med näringslivet ända från början. Vad jag vet har man inte sett mycket 

av den satsningen. Kanske det kommer en presentation över alla dessa 

enorma framsteg.  

Angående postens sätt att tjäna sina egna pengar och att landskapsre-

geringen inte har pumpat in någonting, sade jag ingenting om. Jag anser 

att det är fel att posten, som är samhällsägd, subventionerar utom-

åländska företags marknadsföring på Åland med tanke på bl.a. skatte-

gränsen och de problem som det tillför de små åländska företagen.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller postens marknadsföring så lever man i en 

värld i konkurrens t.ex. med finska posten som heter Itella och är helt 

statligt ägt. Hade det varit bättre att Itella hade stått för annonserna i 

Ålandstidningen? 

När det gäller villkoren för företagandet på Åland så tycker jag att de 

är väldigt bra. Annars hade vi väl inte haft så många företag som vi har 

och så hög sysselsättningsgrad. När det gäller fraktpriset från Helsing-

fors och hit så är posten de facto det billigaste och förmånligaste alterna-

tivet. Hanteringen av tullgränsen kostar 17 euro. Det här tycker jag är 

ganska viktigt. När han säger att det bara är posten som drar nytta av 

skattegränsen: "Jessus" Karlström, var har du hållit hus? Eckerö linjen, 

Birka Line, Tallink, Silja Line och Viking Line har du hört talas om dem?  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! För det första kan jag berätta att det var posten som frak-

tade min pall från Helsingfors till Mariehamn. Orsaken till att det är så 

pass dyrt är för att vi är innanför tullunionen och alla dessa kostnader 

tillkom. Det var inte 17 euro kan jag berätta för ledamot Mattsson.  

Givetvis förstår jag också att rederierna är de som har största fördelen 

av skattegränsen. Tittar vi sedan på företagslivet på Åland så är det pos-

ten som skördar de största framgångarna och har största nyttan av skat-

tegränsen. De flesta övriga andra företag på Åland har dyrare omkost-

nader, högre avgifter och en mycket mer komplicerad pappershantering 

jämfört med sina konkurrenter på andra sidan skattegränsen.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker att ltl Karlström lite kunde besinna sig när han 

säger att ingenting görs för sjöfarten. Det var ett citat ut anförandet. Ltl 

Karlström säger också att han eftersträvar skattesänkningar för företag 

och människor. Tonnageskattereformen, som han här delvis försöker 

misskreditera, är uttryckligen en skattesänkning för vår viktigaste när-

ingsgren. Det gjordes en jämförelse, i samband med beredningen av lag-

stiftningen, av samfundsbeskattningen mellan de åländska rederierna 

mellan 2002 och 2007, där samfundsskatten var 30 miljoner euro i och 

för sig med passagerarrederierna. Med en tonnageskatteavgift skulle av-

giften ha varit 500 000 euro. Det här säger lite om skattesänkningen 

som finns i reformen, uttryckligen det som ltl Karlström begär.   

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag kanske tog lite till orda om jag sade att absolut ingen-

ting görs när det gäller rederinäringen. Jag kan backa lite på det. De öv-

riga punkterna står jag fortfarande fast vid. Jag kan också hålla med om 

att det har gjorts väldigt mycket för rederinäringen de senaste 20 åren, 

just med skatteundantaget och alla de förmåner som rederinäringen har, 

jämfört med många andra företag på Åland. Mitt huvudanförande gick 

in på de 2000 små företag som vi har på Åland och deras problematik. 

Jag måste tyvärr säga att för deras vidkommande har inte mycket hänt 

de senaste åren som förenklingar, minskningar på avgifter och en positiv 

anda så att man känner att företagen också har en del av näringspoliti-

ken.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vad gäller skattegränsen så uppstår det problem närmast 

vid tillfälliga leveranser. De som etablerar stadigvarande kontakt har lät-

tare att hantera byråkratin.  

Det arbete vi fokuserar väldigt starkt på är tullcodexet. Inom EU stä-

var man just nu till nya tullregler. Vi ligger väl framme i den beredning-

en. Vi har god kontakt med finansministeriet. Det är t.o.m. så att vi har 

anlitat en tidigare medarbetare vid finansministeriet i Helsingfors för att 

driva vår fråga. Vi har en bra bild av vad som kommer att ske. Vi håller 

på att sätta Åland i en så bra situation som möjligt. Går detta fel så kan 

det bli ännu sämre. Därför måste vi fokusera väldigt starkt på det som 

blir de nya tullreglerna.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Mitt anförande gick också ut på problematiken med skat-

tegränsen som alla företagare är mycket väl medvetna om. Vi vet också 

om att skattegränsen finns. Problemet är när landskapets eget affärsverk 

börjar marknadsföra andra företag och subventionera deras marknads-

föring på Åland. Det visar inte att man försöker göra det lättare för de 

åländska företagen att bedriva sin näring. Det visar snarare att man inte 

riktigt har respekt för problemen som man redan har, med en liten när-

marknad, stor konkurrens och den låga svenska kronan. Många åker till 
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Sverige och handlar. Alla människor får välja var de vill köpa sina pro-

dukter, men det kan inte vara samhällsägda postens uppgift att subven-

tionera marknadsföring för utomåländska företag, vilket det de facto är i 

det här fallet. Småföretagen, som försöker verka inom samma bransch 

som dessa bolag, känner sig inte direkt uppmuntrade av landskapsreger-

ingens och postens agerande.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det var ett piggt anförande. Det slår nog in en hel del öpp-

na dörrar, vill jag påstå. Från social- och miljöavdelningens sida har vi 

en god dialog med företagare. Vi träffar allt ifrån företag inom renhåll-

ningsbranschen där vi diskuterar lagstiftning, till rederinäringen och 

nya miljöteknikföretag. Vi träffar också tjänste- och serviceföretag inom 

hälso- och sjukvården och socialvården. Jag upplever att från social- och 

miljöavdelningens sida har vi en bra och god dialog med framtidsföreta-

gare.  

Beträffande utbildningen har Handels, Lycce, Yrkes, Hotell- och re-

staurangskolan, nästan hela gymnasialstadiet, fokus på företagsamhet. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ja, det är jättebra att de har det. Jag skulle gärna se att det 

skulle finnas i ännu lägre klasser. Man skulle kunna fokusera mera på 

det också i grundskolan. 

Till social- och miljöavdelningen kan jag också konstatera att det 

finns många som inte riktigt är övertygade om att det är så rosenrött 

som ledamot Sjögren berättar. Det finns företag som upplever sig lite 

smått jagade av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, där man ska tving-

as in med en redovisning över ganska smått banala uppgifter. När man 

frågar efter blanketter så finns de inte, man inte fått fram blanketter 

ännu. Kommer man inte in med uppgifter hotas det med böter och till 

och med fängelse i många fall. Det är inte rätt attityd. Man kunde ha en 

positiv anda mellan myndigheter och näringsliv. Inom livsmedelsindu-

strin finns det också småföretagare som vill starta en livsmedelshanter-

ing, det är inte enkelt på Åland idag. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller miljö- och hälsoskyddsmyndigheten så vet 

jag att det finns en del kritik. Min uppfattning är att man försöker jobba 

på den kritik som finns. Miljö- och hälsoskyddsmyndighets chef brukar 

ofta säga att tillsynsbiten ska vara en tredjedel kontrollerande och två 

tredjedelar ska vara stödjande. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten är 

till stora delar ett serviceföretag för företagarna. Det finns en del att 

göra, det är jag medveten om. Samtidigt har vi en annan sida av myntet. 

Gör vi inte de lagstadgade kontrollerna, om vi inte kontrollerar fiskod-

larna och äppelodlarna så kan man inte sälja sina produkter utom 

Åland. Det finns ett miljöregelverk som till stora delar är EU reglerat. Vi 

ska försöka titta på hur vi kan förenkla det. Det är en pågående process. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det var det som jag ville få fram i mitt anförande. Det 

finns väldigt mycket mera att göra för att förenkla och uppmuntra före-

tagare. I stället för att ofta komma med mycket pålagor, som de facto 

den här miljömyndigheten har blivit för småföretagare.  

Jobba på vidare ministrar. Ta gärna till er anförandet som jag gav och 

ta också fram de positiva delarna i det. Det finns mycket att jobba vidare 

med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! När oppositionen tog initiativ till det här spörsmålet hade flera 

föreningar, som representerade stora delar av det åländska näringslivet, gått 

ut och efterfrågat regeringens politiska prioriteringar och besked. Regering-

en, som från början av sitt ledarskap engagerade människor, föreningar och 

samfund genom att tala med dem och diskutera olika frågor även inom när-

ingslivet, nu har slutat att ge svar på tal.  

Jag tycker att det här var ett fräsch och nytt sätt att jobba på, att gå ut och 

skapa en samhörighet och en gemenskap bland många i vårt samhälle. All 

heder till detta. Därför tror jag att föreningarna blev ännu mera förvånade, 

för att inte säga bestörta, när de kunde konstatera att landskapsregeringen 

ensidigt hade beslutat om, utan dialog med berörda, att avbryta pågående 

kontrakt bl.a. med handelskammaren och företagarföreningen om rådgiv-

ningsverksamhet. 

Jag tror att det vore bra om landskapsregeringen ville förklara varför man 

har förfarit på det här sättet. Jag tror inte att det här är det rätta sättet att 

bygga förtroende. 

Socialdemokraterna anser att landskapsregeringen både kan och ska skriva 

avtal som parterna kan lita på. Jag tror att parterna i samhället d.v.s. närings-

livets organisationer, arbetsmarknadens organisationer och regeringen till-

sammans kan göra väldigt mycket. Man kan upprätta samhällskontrakt och 

göra överenskommelser där varje part sköter sin andel. Man kan göra gemen-

samma strategier bl.a. rekrytering. Avgörandet för att det ska fungera är att 

parterna kan lita på varandra. Organisationer och företag på Åland måste 

kunna lita på att landskapet gör det man har lovat. 

Privata investerare måste också kunna lita på att de kan satsa i linje med 

det som landskapet har sagt att man vill göra. Det är ett sätt att bygga förtro-

ende. Jag tror att samhällskontraktet mellan näringslivet och landskapsreger-

ingen fick en knäck när man havererade golfbaneprojektet i Godby/Ämnes på 

grunder som än idag inte är helt klarlagda. Då fanns det ett samhällskontrakt, 

som gick ut på att om samhället bygger golfbana så skulle de privata driva, 

betala arrende och investera i infrastruktur på området. Det gick också ut på 

att rederier vågade satsa på att beställa nya fartyg. 

Det här förtroendet, som då rubbades, upplever jag att ännu inte är åter-

ställt. Minister Mattsson har heller inte idag övertygat, vare sig oppositionen 

eller de som jag hoppas att lyssnar från näringslivets sida, om att detta för-

troende är återupprättat. 



  

640 

Vi vill se visioner, vi vill se engagemang, vi vill höra nya idéer, vi vill se 

kompetens och vi vill få klargöranden och besked. 

Jag vill gärna lyfta fram några frågor kring småföretagen, utbildningen och 

även om förvaltningen och framförallt näringsavdelningens struktur. Sedan 

kommer mina kollegor att tala mera om arbetsmarknaden och om byggsek-

torn. 

Vad gäller utbildningen så finns det några rader i landskapsregeringens 

spörsmålssvar om ungas företagsamhet. Det här är någonting som jag tycker 

att är viktigt att landskapet satsar på. Nu står det att det pågår något slags ak-

tivitet i landskapet. Om jag är rätt underrättad så rör det sig om en kurs som 

man kan gå på frivillig bas. Den finns enbart inom den studieförberedande 

utbildningen.  

Jag tror det är viktigt att man tar modell av Sverige, som har ett landstäck-

ande nätverk för ung företagsamhet. Det går ut på att unga, under ett år, dri-

ver ett eget företag och säljer verkliga varor och tjänster. Man lär sig ett före-

tags hela livscykel från start, drift och avveckling. Man tar fram affärsidéer, 

man genomför marknadsundersökningar och man skaffar eget startkapital. 

Till varje ungt företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Det här 

är någonting man behöver upprätta inom hela gymnasialstadiet. Det är inte 

så svårt att få det gjort. Man måste skapa en lokal aktionsgrupp som jobbar 

vidare med detta och sedan införa det också inom hela yrkesutbildningen. 

Där tror jag att det är synnerligen viktigt.  

Den andra frågan inom utbildningen, jag önskar lyfta fram, är högskolan 

och dess framtid. Jag tror det är viktigt att man nu definierar vilken roll hög-

skolan ska ha i framväxten av framtidens näringsliv. Nu ser vi att på högsko-

lans anslag är det kraftiga nedskärningar, under två år sammanlagt 850 000 

euro. Det sker samtidigt som ansökningarna ökat med 60 procent. Jag tror 

det är viktigt idag att göra en långsiktig strategi för högskolans verksamhet 

och att man också kopplar till vilka de ekonomiska förutsättningarna är för 

att den här verksamheten ska fungera. 

Vi exporterar i dagsläget väldigt många unga människor, framförallt till 

Sverige, genom utbildningssystemen. Det gäller nu för Åland att få dem till-

baka och det gäller också att få hit nya människor. 

I världen finns det ett omättligt behov av utbildning och utbildningsplat-

ser. Åland kunde erbjuda de utbildningsplatserna, men det kräver att vi läg-

ger om utbildningen till engelska. 

Jag tycker också att man mycket väl ytterligare kunde skärpa sjöfartsprofi-

len och ha en högskola i huvudsak inriktad på sjöfart, shipping och logistik. 

Det är en global arbetsmarknad som väntar. Vi kunde också ha studenter i 

från hela världen. 

Man fick nyligen en rapport från finländskt håll att det fortfarande är svårt 

för företagen att få nödvändigt kapital för investeringar. Vad gäller småföre-

tagarnas problem framförallt med att få kapital, så tycker vi att landskapet 

kunde införa en bankgaranti för företagare. Naturligtvis efter en noggrann 

prövning av lönsamhet, konkurrensvillkor och förutsättning att verka på lång 

sikt. Det här kunde i någon mån ersätta bristen på riskkapital. 

Överlag behöver man diskutera och närmare granska småföretagarnas si-

tuation. Det är otroligt tufft för många att driva företag idag. Det är många 

som sysselsätter sig 12 timmar i dygnet, kanske mera, men inte kanske under 

många år har så mycket lön att ta ut. Deras situation borde uppmärksammas 
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mycket mera, framförallt de som upprätthåller pulsen i vårt centrum, som är 

så nödvändig. 

Vad gäller näringsavdelningen så tycker vi nu det är dags att göra en kon-

kret översyn. Framförallt borde man balansera bättre antalet tjänstemän som 

jobbar med primärnäringarna idag. Om jag räknat rätt i årets budget så är det 

42 stycken som jobbar med primärnäringarna plus 16 avbytare. Vad gäller 

övrig verksamhet så finns det 13 tjänstemän plus 19 stycken som finns på 

AMS. Det är inget fel att satsa på jordbruk och livsmedelssektor, men de 

andra näringarnas behov och deras möjligheter att utvecklas måste också sat-

sas på. Framförallt har här nämnts om sjöfarten. Vad jag kan se, finns det 

idag inte tillräcklig kompetens och engagemang för sjöfartsnäringen inom 

förvaltningen. Det tredelade ansvaret mellan näringsavdelningen, finansav-

delningen och trafikavdelningen gör att ansvaret lätt faller mellan stolarna. 

Det här behöver man verkligen granska och kanske få till ett bättre system. 

Vad gäller sjöfartspolitiken kanske man nu behöver börja tala om någonting 

annat än tonnagebeskattningen. Vad jag har förstått så kommer lagen, som 

den nu ser ut, inte att vara till nytta för något enda, kanske möjligen ett, 

åländskt rederi. 

Vad gäller turismens utveckling vill jag bara kort säga att de tre viktigaste 

satsningarna borde vara att få till stånd en generell kvalitetshöjning inom bo-

endet. Det är en absolut nödvändighet idag. Det kunde också vara en utmärkt 

stimulansåtgärd i dessa tider. De handlar både om stora och små och inve-

steringar. Det finns en del som bara kanske behöver estetisk uppfräschning 

och förändring för att skapa modernisering och trivsel. Andra projekt kanske 

behöver större grundrenoveringar.  

Vi behöver en fortsatt god destinationsmarknadsföring och så småningom 

också en evenemangsenhet. Jag kan stanna där, herr talman. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Regeringen har ingalunda sagt upp några avtal. Vi fortsät-

ter att ha samarbete med berörda föreningar som har nämnts och vi har 

en dialog. Vi har redan haft ett första möte och kommer att fortsätta att 

ha möten. Stödet till organisationerna står i relation till den ekonomiska 

situation vi har hamnat i. Det måste justeras. Jag vill särskilt varna för 

de stöd som har grund i avkastningen från PAF, och också har varit väl-

digt viktiga för både det ena och det andra på Åland, att dimensionen 

där antagligen kommer att sjunka väsentligt, som det ser ut nu. 

Sedan skulle den här regeringen få skulden för att det inte blev någon 

golfbana i Godby/Ämnes. Mitt minne är i alla fall så pass bra att jag kan 

säga att det var Fredrik Karlströms förslag om 30 procents finansiering, 

som röstades igenom i lagtinget, som satte stopp för den golfbanan. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Enligt mitt sätt att se det så är det nog så att de avtal man har ingått år 

2008 är gällande. I de avtalen gör man nu radikala förändringar i förut-

sättningarna. Jag anser att det kräver en dialog med berörda parter. Jag 

anser också att det är en dialog man bör föra innan man tar ett sådant 

beslut. 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Dialogen förs och några beslut är ännu inte fattade. Det är 

lagtinget slutligen som fastställer det här. Det står klart och tydligt i det 

avtal som finns. 

Sedan skulle jag vilja säga att det är bra när ltl Gunell kommer in på 

konstruktiva förslag. Det antecknar jag gärna till kännedom och ska titta 

på framöver, i synnerhet kvalitetshöjning av logi och tillgodoseende av 

evenemang. Det är två högprioriterade saker för den här regeringen. Det 

finns flera ansökningar om stöd för just logibiten. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker nog det är helt klart att det är två parter som sluter avtal. Allt-

så behöver man uppta diskussioner med dem det berör, om man tänker 

företa förändringar i dessa avtal. Det har inte skett i det här fallet. Jag 

tror inte det befrämjar den framtida dialogen och det framtida samarbe-

tet om man hanterar ärenden på det här sättet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller gymnasialutbildningen så finns det ett över-

gripande mål för de yrkesutbildade skolorna. Det är att understöda och 

utveckla entreprenörskap, kreativitet, initiativförmåga, nyskapande och 

eget ansvar. Sedan har de respektive skolorna specifika kurser, t.ex. 

Handels har ett utbildningsprogram som heter ung företagsamhet. Flera 

av skolorna på gymnasialstadiet har inriktningar på entreprenörskap 

och att det ska finnas en möjlighet att starta ett eget företag. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

För mig är det viktigt att det drivs vidare. Det var under den förra reger-

ingens tid som vi skrev in vikten av att arbeta med entreprenörskap i ut-

bildningen. Därför gjorde vi också studiebesök bl.a. till Örebro för att tit-

ta på hur ung företagsamhet i praktiken fungerar. Jag tycker vi fortfa-

rande har ganska långt kvar på Åland för att komma i paritet med det 

arbetet. Där finns det en hel del att göra. Man behöver också, på ett 

mera konkret sätt, knyta det lokala näringslivet till den här verksamhe-

ten. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är ett alldeles centralt påpekande. När det gäller ut-

bildningsavdelningen har man ju kontakter med näringslivet t.ex. när 

det gäller att utforma yrkesproven. Jag delar den uppfattningen att det 

är väldigt viktigt att ha kontakter. Projekten rullar på. Det har resulterat 

i konkreta kurser på gymnasialstadiet, precis som kvinnligt företagande 

också konkretiseras. Man har stöd, rådgivning och mentorskap o.s.v. 

Det rullar på.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att man kanske behöver höja ambitionen ytterligare. Att lära 

ut entreprenörskap behöver göras i tidig ålder. Det är ett sätt att tänka, 

det är en kunskap man behöver ha. Det är också någonting som man 
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behöver kunna se som ett alternativ när man sedan ska göra sina fram-

tida val om utbildning. Därför är det viktigt att kurserna inte bara finns 

på enstaka linjer utan att de är generella. Att alla studeranden inom 

gymnasialstadiet har samma möjligheter att gå de här utbildningarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Tonnageskatten, som jag nämnde i en tidigare replikväx-

ling, misskrediteras här i salen av vissa. Man pratar förklenande om 

den. Den har vissa problem. I nuvarande situation, där inte vinsthanter-

ing är det största problemet för våra fraktrederier, är den inte just nu så 

särdeles intressant. Desto bättre blir det så att man har fyra år tid på sig 

att gå in i det. Det här är ändå en skattemässig grundförutsättning för 

att fraktsjöfarten ska kunna utvecklas i framtiden. Vi ska inte bara sopa 

det under mattan och säga att det inte har någon betydelse överhuvud-

taget. Det är ändå en grundmekanism.  

För övrigt ska vi ta fram ett grundarbete för att se på vilken roll det 

maritima klustret har på Åland och också i vår omgivning. Med det som 

grund, tillsammans med näringen, ska vi helst komma till en handskak-

ning och se att vi hittar en väg om hur vi jobbar framåt. Det ska ske un-

der den här mandatperioden. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kan då konstatera att finansminister Perämaa håller med om att nu-

varande förslag inte hjälper något åländskt rederi i dagsläget. Sedan vet 

vi inte hur det blir i framtiden. Håller finansministern också håller med 

detta? 

Den andra frågan är hur han ser på hur den här tredelningen av an-

svaret för sjöfartsfrågor, att det ligger på tre olika avdelningar? Vad har 

man för kompetens i förvaltningen att jobba med detta? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vad gäller det första är det inte alls min uppfattning om 

tonnageskatten. Det kommer inte att visa sig exakt nu de här dagarna. 

Lagen torde tas i riksdagen idag. Det kan ta fyra år innan vi ser hur 

många rederier som finns med i detta. Om fraktrederibranschen på 

Åland ännu ska svänga och utvecklas till något ännu större, modell 

Danmark, så måste det finnas ett tonnageskattesystem som ger grund-

förutsättningarna. Det är ändå en grundförutsättning för att fraktsjöfar-

ten ska börja växa igen. 

Jag håller fullständigt med ltl Gunell om tredelningen av sjöfartshan-

teringen. Den diskussionen har redan igångsatts. Det som sker nu är 

inte helt tillfredsställande. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vad den delen beträffar så tycker jag att sjöfartspolitiken borde vara en 

väldig central del av den förda näringspolitiken. Så är det inte idag, där 

borde man höja profilen. Kanske man också kunde överväga att göra en 

viss omfördelning i bland tjänstemannastaben på näringsavdelningen, 

så att det också fanns någon som var kunnig på detta område. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Det har varit en intressant diskussion så här långt. Det visar på 

att näringspolitiken har ett behov av att diskuterats. Det visar också på att det 

fanns ett behov av spörsmålet för att få upp dessa frågor på lagtingets bord. 

Jag ska först beröra att den nu sittande landskapsregeringen ofta har pra-

tat om att man för en dialog med dem som berörs av saker och ting. Inled-

ningsvis, när man lyssnar på det som diskuteras runt om i samhället, så upp-

levde man också att man hade just den dialogen i början av den här mandat-

perioden, med landskapsregeringen, när man skrev handlingsprogram och 

när man senare också har jobbat med vissa saker. Det som har beskrivits för 

oss under den här senaste tiden är att stora delar av näringslivet upplever att 

dialogen mer eller mindre har försvunnit, åtminstone upplever dem som vi 

har pratat med det. Det där kan säkert vara väldigt personligt och det kan 

också handla om olika branscher och hur man upplever saker och ting. Men 

bara att upplevelsen finns, att dialogen inte existerar, är inte bra. Det gör att 

det gemensamma arbetet som vi skulle kunna göra, politiken tillsammans 

med näringslivet, kommer att halta ganska rejält. Här tror jag att man behö-

ver ta sig en ordentlig funderare på hur man kan få det här att fungera på ett 

bra sätt. Jag tror att det är någonting som man behöver ta till sig, när den 

part som man ska lyssna till, har en uppfattning om att det här inte fungerar. 

Då måste man fundera på hur man ska se till att få det att fungera.  

När det gäller svaret i övrigt så finns det en del goda saker i det, naturligt-

vis. Det finns skrivningar som ser bra ut. I det stora hela så tycker jag att sva-

ret är rätt spretigt. Det är svårt att hitta en röd tråd i svaret på hur man nu vill 

föra den samlade näringspolitiken. Det har förts ganska mycket diskussion 

här idag om vad som är näringspolitik och hur den ska föras o.s.v. Jag tycker 

inte att landskapsregeringen själva heller riktigt svarar på frågan hur man 

tänker sig att man ska föra näringspolitik, på ett sätt som motsvarar det som 

man försöker måla upp. Det kommer någon liten sak här och någon liten sak 

där. Den samlade näringspolitiken tycker jag saknas. Jag hade förväntat mig 

en lite tydligare omvärldsanalys. Hur ser man på läget? Vad händer runt om-

kring oss? Hur passar vi in i det? Vad blir vår roll i framtiden kring de här 

frågorna? 

Jag ska med nöje vänta på Katrin Sjögrens anförande, samtidigt handlar 

det också om miljöpolitikens roll i det fallet. 

Jag hade också förväntat mig att få betydligt mycket tydligare vision om 

hur man ser att man ska jobba framåt från landskapsregeringen. Vad är det 

för mål vi sätter upp framför oss? Det finns en sådan rubrik här men det är 

ganska svävande vad det är man vill åstadkomma. Där skulle jag gärna ha sett 

att landskapsregeringen hade presenterat sin syn på det.  

Jag noterade att minister Mattsson sade att han också är glad att vi kan 

diskutera de här frågorna lagtinget. Det är bra. Däremot om vi ska få den här 

parlamentariska situationen att fungera så borde det vara på det sättet att det 

första som skulle komma är landskapsregeringens förslag till hur man ska 

driva det här. Sedan ska oppositionen reagera på de bitarna och komma med 

kritik, beröm och motförslag. Jag upplever att det är ganska svårt, med det 
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dokument vi nu har, att kunna göra en diskussion som är på det sättet. Jag 

upplever att själva svaret är ganska ytligt.  

En hel del av diskussionen har också kretsat kring vem som ska göra vad i 

näringspolitiken. Det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Jag tycker att det 

landskapsregeringen säger låter som om vi i grunden har någorlunda samma 

syn på att näringslivet drivs av näringslivet. Sedan finns vi från politikens 

sida med som en katalysator. Jag tror att det är viktigt att vi blir den närva-

rande katalysatorn i det här som lyssnar och föreslår åtgärder som ligger in-

nanför våra ramar. 

De näringslivsorganisationer som vi har idag har faktiskt försökt att kom-

municera ut en levande näringslivspolitik, såsom de målar upp förväntning-

arna på samhället. Vad vi ska stå för och vad vi inte ska stå för o.s.v. Samti-

digt säger de att svaret inte riktigt har kommit från landskapsregeringen. Det 

upplever jag återigen som en av de besvärliga delarna.  

För att vi ska komma vidare i det här skulle det behövas någon typ av tyd-

ligt dokument från landskapsregeringen, som är betydligt mycket mer djup-

lodande än svaret man kan ge på ett spörsmål. Jag efterlyser ett näringspoli-

tiskt program. Ett handlingsprogram som skulle visa vägen framåt och måla 

upp just de saker som jag här har efterlyst. Allt från omvärldsanalys till vår si-

tuation i världen, målen, visionerna, åtgärderna, vem som gör vad och sist 

men inte minst också någon typ av hur man tänker sig att följa upp det här. 

Hur ska man åstadkomma de här sakerna till en början? Hur ska man sedan 

också kontrollera upp att man faktiskt har åstadkommit det? 

När det gäller det här med roller och vem som ska göra vad så tycker jag att 

det, som ltl Karlström var inne på här tidigare, tydligt visar att det finns ett 

behov av att diskutera det. Det gäller posten. Posten är ännu ett helägt bolag 

av landskapet. Det är ett telebolag som har ett uppdrag men som samtidigt 

har blivit ett aktiebolag. Nog finns det väl en ganska berättigad kritik ifrån 

näringslivet nu, framförallt från dem som nu går in i julhandel och som har 

det ganska tufft. Ekonomin i samhället går långsammare än tidigare, svenska 

kronans svaghet är heller ingen större fördel för dem o.s.v. Det är klart att de 

reagerar på om ett företag, som vi här gemensamt äger, går in och gör reklam 

för någon annan. Jag tycker inte att det är någonting som man behöver bli 

speciellt upprörd över från vår sida att det kommer en reaktion. Det är ju helt 

självklart. Jag tror inte att lösningen på det här är att vi säger åt posten; aja 

baja så här ska ni inte göra. Den viktigaste lösningen är att börja fundera på 

om det faktiskt är så att vi ska äga ett bolag som gör de här tjänsterna? Jag 

tror att den frågan måste upp på bordet ganska fort. Det här gäller inom 

många, många områden. Det är flera här idag som har pratat om att vi ska tit-

ta på hur vi också kan använda det privata näringslivet inom sådant som vi 

kanske traditionellt har sett som våra funktioner hittills, men som skulle 

kunna göras av privata. 

Det här är framför allt intressant i de lägen där man kommer in från sam-

hällets sida och lägger sig i på ett sådant sätt att man faktiskt snedvrider kon-

kurrensen. 

Posten gör i sig inget fel som bolag. De ska maximera sin vinst. Men, de sit-

ter faktiskt i en sådan situation där det är vi som har tillfört kapitalet. Vi har 

till stora delar också gett dem en monopolsituation inom vissa delar av verk-

samheten. Inom vissa delar av verksamheten har man en monopolsituation, 
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t.ex. frimärksutgivningen kan vi ta som ett exempel så behöver inte ministern 

säga; nej, det inte är sant. 

Kravet på posten från oss som ägare ser inte heller ut på samma sätt som 

det skulle göra från en privat ägare. De skulle helt klart ställa högre krav på 

de här bitarna. De skulle ställa ett högre avkastningskrav om man var privat 

ägare. Därför tycker jag absolut att man ska fundera på möjligheterna till hur 

man ska göra med posten i framtiden. 

Herr talman! Utbildningspolitiken är en intim sammankopplad del av när-

ingspolitiken. Det har pratats mycket om entreprenörsanda och att skapa 

entreprenörsanda ute i det åländska samhället. Landskapsregeringen skriver 

också att det finns ett stort nytt företagande ute i det åländska samhället. Det 

är sant, det finns ett stort nytt företagande. Samtidigt ser vi generationsväx-

lingsproblem och vi ser problemen med att hitta rätt kompetens till rätt posi-

tion. Här tror jag att utbildningsväsendet har en väldigt stor och viktig roll att 

fylla.  

För det första måste man se till att entreprenörsandan börjar redan från 

grundskolan. Vi måste hitta ett sätt att få in entreprenörsandans sätt att tän-

ka redan i grundskolans undervisning. Jag har inte ett konkret förslag till de 

bitarna. Jag tror att man måste fundera omkring det här och hur man ska 

göra. 

På gymnasienivå har man till vissa delar gjort det. Jag är bekant med hur 

man gör i Ålands lyceum, man har en typ av företagarkurs. Det är bra. Men 

jag tror också att det här måste komma in redan tidigare, så att man i det 

skedet när man söker sig vidare efter grundskolan faktiskt har i åtanke att 

tänka sig bli egen företagare. Det här är inte lätt att skapa det här bara genom 

att knäppa med fingrarna. 

När det gäller högskolan sedan så tror jag att det skulle vara viktigt att vi 

faktiskt fick en diskussion om vad vi ska fokusera på. Det här var jag också 

inne på under budgetdiskussionerna. Vi har några branscher, som vi har de-

finierat, som är specifikt viktiga för oss. För egen del tycker jag att sjöfart, IT, 

turism och sjukvård är sådana områden som är viktiga för Åland. De områ-

den borde vi också se till att vi är duktiga på att utbilda i. I högskolan har vi 

också en utbildning som gäller elektronik. Vi har en utbildning som gäller fö-

retagsekonomi. Dessa personer behövs säkert ute i vårt samhälle, de får sä-

kert jobb. Vi måste då ställa oss frågan; kan vi bli bäst på att utbilda de här? 

Tittar vi t.ex. på ekonomiutbildningen så kryllar det av ekonomiutbildningar 

runt omkring oss. Frågan är om det är klokt av oss att sätta resurserna på det-

ta? 

Utbildningspolitiken var ett litet stickspråk. Det som jag efterlyser med 

detta anförande är ett samlat grepp kring näringspolitiken där man går in för 

att strukturerat gå igenom den politik man vill föra de kommande åren. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag hade tänkt att jag inte skulle begära någon replik. Jag 

tyckte att ltl Johan Ehn hade ett väldigt konstruktivt och bra anförande, 

som vanligt. 

Jag tänker inte ta ställning till huruvida posten ska vara det ena eller 

det andra. Posten har utvecklats som ett mycket bra åländskt företag, 

tycker jag. Posten har utvecklats oerhört mycket under många år. Posten 

utmålas som om den hade ett skurkaktigt beteende. När det gäller den 
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reklam som nu har förts så sade jag redan tidigare att finska postens 

helägda Itella är konkurrenten. De kunde mycket väl ha varit de som 

hade annonserat här. Då hade inte personalen vid posten på Åland haft 

så mycket att göra. 

Jag vill protestera mot att det har tillförts kapital från regeringar. Det 

har aldrig tillförts något som helst kapital till den åländska posten! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Notera att jag sade; fundera på ägandet. Jag sade inte att 

vi skulle göra det här. Jag sade att vi måste fundera på det här därför att 

vi ser ett problem som finns inbyggt i den här biten. 

Notering nummer två; jag sade inte att posten har betett sig skurkak-

tigt. Jag sade att de har agerat utgående från vad man ska förvänta sig 

av ett aktiebolag. Däremot, när vi kommer tillbaka till vår roll som ägare 

i det här fallet, så måste vi fundera på om det här är någonting som är 

vettigt att göra. Ska vi faktiskt utsätta vårt näringsliv för detta? Jag är 

inte säker på att det är en vettig näringslivspolitik. 

För det tredje, att Itella skulle ha gjort det istället, det tycker jag inte 

håller som argument. Vi måste ändå fundera på vad vi skulle göra och 

vad som är bäst för oss. Jag tror inte att det är bäst totalt sett för det 

åländska samhället. 

Vad gäller det här med insatserna så har det funnits ett grundkapital i 

posten i form av de egendomar man har. Det är sådant som man har 

haft med sig in i bolaget. Det är pengar som egentligen i grunden tillhör 

skattebetalarna. Så ärliga måste vi också vara. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det grundkapital som posten förvärvade från början var en 

fastighet vid Torggatan 4 och ingenting annat. Det var enbart Torggatan 

4 som fastighet. Det var den finska posten som överlät den fastigheten.  

Det finns andra som drar nytta av skattegräns och sådant som posten 

sysslar med. Det har redan etablerats ett par stycken företag på Åland 

som sysslar med postorder direkt. Det är ju fritt fram för vem som helst 

att etablera sig på Åland, även i den formen, och marknadsföra sina 

tjänster. Posten har pekat på behovet av möjligheten till konkurrens. 

Sedan kan det vara hypotetiskt vem som ska äga posten. Det blir intres-

sant om vi ska dela upp det i två olika verksamheter. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tycker att diskussionen vi har haft kring posten om hu-

ruvida det är lämpligt, av landskapet ägt bolag, att vara inne och kon-

kurrera på vissa områden. Det har rört sig om allt ifrån transporter till 

marknadsföring. Det tycker jag att man måste ta på allvar. Man måste 

fundera på om det här är förenligt med vår roll. Med tanke på den dis-

kussion, som vi nu har om näringspolitiken, där vi ska bestämma oss för 

vad landskapet ska göra och inte göra. Vad är kärnverksamhet och vad 

är inte kärnverksamhet? Det spelar egentligen ingen större roll om vi 

gör det i egen regi, inne i själva landskapsborgen, eller om vi gör det ute 

i bolag, så länge vi är ensamma ägare och det är vi som, på skattebeta-

larnas uppdrag, utför en uppgift och konkurrerar med andra. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker att det här är en väsentlig diskussion som bör 

föras. Det är en rätt så ny situation det här med posten i form av ett ak-

tiebolag. Det fanns en stor enighet om att vi skulle gå in i den formen. 

Det var ingen som då bestämt krävde det, möjligen obundna diskutera-

de det, att sälja ut posten. Jag tror inte heller FS då var inne för att man 

skulle sälja ut posten. Det här att vi diskuterar postens verksamhet i den 

här salen visar att det offentliga som ägare är någonting annat än en pri-

vat ägare. Den diskussionen ska inte föras på det här sättet. Man kan ab-

solut inte driva ett aktiebolag via en debatt i ett parlament. Det fungerar 

inte. Postens styrelse har det operativa ansvaret. De har ett uppdrag att 

göra affärer och att tjäna pengar också. Jag ville ändå hävda att det av-

kastningskrav som vi har ställt på posten motsvarar rätt väl det som en 

privat ägare skulle ha haft. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det sista ska jag inte gå vidare i polemik med. Det är nå-

gonting som vi bara egentligen kan föra ett resonemang kring. Det ser 

man egentligen inte förrän man skulle ha en annan ägare. 

Jag tycker också, precis som finansminister Perämaa säger, att denna 

rollfördelningsdiskussion är viktig. Det är intressant nu för i sitt svar på 

spörsmålet pekar man ifrån landskapsregeringens sida på det viktiga i 

att göra den här rollåtskillnaden. Men när vi från oppositionens sida tar 

upp det här exemplet så reagerar man kraftigt på att det kom kritik. Jag 

noterade att i de replikväxlingar, som skedde gentemot ltl Karlström, så 

reagerade man kraftigt på att han lyfte den här frågan, som att han 

egentligen gjorde någonting fel. Jag tycker snarare att han gjorde någon-

ting rätt som just visade på att diskussionen om rollfördelningen är vik-

tig. I det här fallet är det ett mycket, mycket lysande exempel på att det 

som landskapsregeringen säger har man rätt i, men det gäller att kom-

ma vidare och dra slutsatsen av det hela. Det kan man göra i ett när-

ingspolitiskt program. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan inte minnas att jag var negativ till det tidigare an-

förande här i salen, åtminstone inte gällande den här delen som vi dis-

kuterar här och nu. 

Sådant här diskuteras av parlament i länder i vår omgivning. Vilken 

roll en stat, Åland i det här fallet, ska ha i ägande utav näringsverksam-

het som de facto är inne på en privat marknad. Den diskussionen bör vi 

föra. Den diskussionen var inte förberedd för min del. Vi behöver säkert 

återkomma till den delen.  

Det som jag tyckte var bra ltl Ehns anförande var att det operativa 

med det här sättet att bedriva verksamhet finns hos postens ledning och 
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postens styrelse. Vi idkar ägaransvar på det viset som en ägare i ett ak-

tiebolag gör.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vad man sedan drar för konsekvenser av sitt ägaransvar är 

någonting som landskapsregeringen också måste fundera vidare på. Är 

det här någonting som är förenligt med vad man som ägare vill att pos-

ten ska göra, eller anser man att det inte är det? Postens ledning har det 

operativa ansvaret och ska göra de här sakerna. Om ägaren inte tycker 

att det här är bra kommer man att sätta stopp för det i så fall och säga; 

ni ska uppnå den här vinsten, men ni får göra det på annat sätt. Det 

finns en skillnad jämfört med ett privatägt bolag. Här kommer ett sam-

hällsansvar in diskussionen om man börjar använda sig av skattebeta-

larnas pengar för att konkurrera. Jag hör till dem som tycker att man 

ska vara väldigt, väldigt försiktig med de här bitarna. Jag säger inte här 

och nu, precis lika lite som någon annan har sagt, att det är klart att man 

ska privatisera. Den här frågan måste belysas. Man måste titta på att det 

kanske är delar av postens verksamhet som ska brytas ut och då hittar 

man en väg framåt. Det här kommer vi säkert att ha anledning att åter-

komma till i ett senare skede. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Lite som en fortsättning på replikväxlingen som jag just var in-

volverad i så vill jag säga vad gäller den primära postverksamheten, utdel-

ningen av brev och paket till hushåll i centralorten och i glesbygden speciellt 

så torde inte riktigt kunna ske på kommersiella villkor. Det finns kanske ändå 

ett intresse av det offentliga att kvarstå som ägare, en viss kontroll i varje fall. 

Sedan kan man möjligen tänka sig samägande i någon form. Vi får återkom-

ma till den diskussionen. 

Herr talman! Det som jag tänkte anföra om är givetvis sjöfartsdelen i när-

ingspolitiken och svaret i spörsmålet. Tonnageskatten ämnar jag inte gå in 

dess mera, eftersom det har nämnts om så många gånger i replikväxlingar. 

Eftersom spörsmålsställarna pratar om två förlorade år i näringspolitiken vill 

jag ändå säga att från och med 1.1.2009 detta år, har vi, förutom den tonna-

geskatt som nu genomförs, åstadkommit en situation att ett rederi som kon-

kurrerar med utrikessjöfart i trafik mellan Långnäs och Nådendal kan få 

samma bemanningsstöd som andra rederier. Det har vi uppnått. Det tror jag 

att är väsentligt för det rederiet. 

Angående framtiden för sjöfarten, landskapsregeringen, jag och flera re-

presentanter för det här parlamentet har haft en diskussion med näringslivet 

om att vi ska jobba vidare med frågan. Vi ska utföra en maritim klusterutred-

ning eller komplettera den och utvidga den för att vi ska ha en klar bild av hur 

sjöfarten på Åland står sig och vilken betydelse sjöfarten har för Åland och 

också för hela omgivningen. Våra närområden påverkas av en stark sjöfart 

här på Åland. När det arbetet är gjort ska vi enas med näringslivets represen-

tanter om att vi tillsammans ska fundera på hur vi jobbar vidare. Min mål-

sättning är att under den här mandatperioden ska vi kunna enas politiskt, 

med näringslivet och gärna också med arbetsmarknadens övriga parter, alltså 
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arbetstagarna om hur vi strävar mot en ljus framtid för sjöfarten. Klusterut-

redningen ska ligga till grund för det. Det finns en överenskommelse om det. 

Därutöver tror jag att också sjöfarten kommer att behöva involvera sig i 

miljöarbetet. Jag kommer senare i mitt anförande att prata en hel del miljö-

politik kopplat till näringslivet.  

Finansavdelningen har tillsammans med miljöbyrån diskuterat med rede-

rinäringen om att involvera oss på ett aktivt sätt i EU:s Östersjöstrategi, ett 

clean shipping projekt, som skulle ledas av Danmark, där vi kan ta en sådan 

aktiv roll som vi vill. Då kan den åländska sjöfarten ligga på vågens framkant 

gällande miljöutveckling. Jag tror att vi i en sådan situation kommer att leve-

rera sådana produkter som konsumenterna kommer att efterhöra och begära. 

Det kommer att hjälpa till att skapa en bra framtid för sjöfarten. 

Sedan om miljöpolitik kopplat till näringslivsfrågor. Landskapsregeringen 

för ett samprojekt, tillsammans med näringslivet, där näringslivets forsk-

ningsstiftelse, AICIS, är en representant. Samprojektet strävar till att vi ska 

gå vidare med det som tankesmedjan Åland, vision 2007, har kommit fram 

till. Man har myntat begreppet; en grön ö i ett blått hav. Den sloganen är väl-

digt bra, den är slående. Det gäller att föra arbetet vidare. Det här är ett bra 

exempel på näringslivet och det offentliga samarbetar för att nå mål och vi-

sioner. Jag har själv förmånen att få sitta med i en styrgrupp, under AICIS 

paraply, som för det här projektet vidare. Målet är att vi inom en snar framtid 

ska kunna befinna oss i den situationen att man här på Åland uppfattar att vi 

verkligen är trovärdiga i denna slogan och i vårt miljöarbete. Att vi själva 

uppfattar att vi åtminstone är på väg att bli den gröna ön i det blåa havet. 

Därefter kommer omgivningen att uppfatta att Åland har den rollen. Kan vi 

nå till denna position så kommer vårt näringsliv att ha en oerhörd stor nytta 

av det här. Vi kommer att ha turistiska fördelar av det här, det är jag helt sä-

ker på. Vi kommer att suga till oss kunskap inom det här området. Det kom-

mer att ge en ny dynamik åt vårt näringsliv när miljöteknik kan införlivas i 

vilken näringslivsform som helst. Sköter vi våra kort riktigt bra så tror jag att 

miljöteknik och spetskompetens inom tjänstesektorn, inom det här området, 

kommer att kunna utgöra en verklig pelare i vårt näringsliv i framtiden. Gär-

na för sig själv och kopplat till alla de näringsgrenar vi bedriver redan nu. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag var en part i de flerpartsdiskussioner som fördes med 

ledamoten Perämaa om sjöfartens framtid. Det börjar bli ganska länge 

sedan. Då meddelade ledamoten att det skulle ta ganska länge förrän 

ÅSUB hade tid med klusteruppföljningen. Det kommer nu kanske att ta 

cirka sex månader förrän vi har utredningen på bordet. Det betyder att 

mellan tidpunkterna finns ett väldigt tidsspann där man kunde ha gjort 

en hel del annat också än att bara diskutera med Helsingfors om deras 

politik. Jag kommer ihåg den här utredningen som vi gjorde tillsam-

mans med fackförbunden i riket, där var det en eller två åtgärder som 

gäller skattepolitiken och nio åtgärder som gällde övriga saker för att 

förbättra finsk sjöfartspolitik. Detsamma kan man göra på Åland med 

delvis nya ingredienser, som ledamoten vad inne på, när det gäller nya 

tekniker. Jag återkommer till det i andra repliken.  
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Visst man kan alltid säga att man kunde ha gjort någon-

ting annat under tiden också. Överenskommelsen var att vi grundar ar-

betet på det här. Jag önskar gärna att den här klusterutredningen kunde 

ha gjorts något tidigare. Situationen är nu som den är. Frågan är så 

bred. Den involverar säkerligen alla partier. Vi har väldigt liknande mål-

sättningar. Det finns gott om tid att under den här mandatperioden, 

med klusterutredningen som grund, att hitta ett gemensamt mål, där vi 

strävar mot en ändring av sjöfarten mot någonting ännu bättre. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller sjöfartens tillväxtpotential och dess kring-

näringars potential är det starkaste kortet vi har det enorma sjöfarts-

kunnandet, som är bäst i norra Östersjöområdet, vill jag påstå. Där har 

vi möjlighet att använda den för att ta ännu större marknadsandelar av 

både Östersjötrafik och global trafik. En liten nisch i det sammanhanget 

är miljötekniken. Den är säkert bara en mindre del av hela den expan-

sionsmöjlighet som finns. Jag håller med om att man ska jobba på den 

delen om man har sjöfartsrepresentanterna med sig, vilket inte är hund-

ra procent säkert. De vill ju gärna satsa ännu mera på det som ger ännu 

större tillväxt och lönsamhet. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Inledningsvis tycker jag ändå att representanterna för när-

ingslivet, rederierna, har gett positiva signaler om att samverka i clean 

shipping projektet. Jag tror att våra redare är affärsmän ut i fingerspet-

sarna. De vet vad som kommer att vara konsumenternas krav i framti-

den, både vad gäller utbud av produkter för passagerarsjöfarten och för 

lasttrafiken. Vi ska inte undervärdera betydelsen av att också rederierna 

kan ha en profil av detta slag. Det att krävs göra annat också för att be-

driva rederiverksamhet. Det här måste gå i samklang. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Diskussionen avbryts här. Diskussionen av detta ärende och 

återupptas vid plenum på måndag den 7 december. De talare som nu finns på talarlis-

tan kvarstår.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 7.12.2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades 

kl.17.01). 
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Plenum 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Runar Karlsson på grund av sjukdom och 

ltl Olof Erland p.g.a. privata angelägenheter. Beviljas.  

Meddelande     

Meddelas att talmanskonferensen beslutat att en frågestund kommer att hållas nu på 

fredag den 11 december kl. 9.30. Vid plenum på onsdag 9.12.2009 meddelas vilka som 

deltar från landskapsregeringen sida. De lagtingsledamöter som önskar ställa en fråga 

ska meddela detta senast torsdag kl. 15.oo. 

Första behandling 

1 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Aruba 

Lagutskottets betänkande (LU 6/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-
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tet. Diskussion. Ingen diskussion.  Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen 

remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

2 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Nederländska Antillerna 

Lagutskottets betänkande (LU 7/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora ut-

skottet. Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ing-

en remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

3 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av 

dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 8/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora ut-

skottet. Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ing-

en remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

4 Näringspolitik 

Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 1/2009-2010-s) 
Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. spörsmål (S 1/2009-2010) 

Diskussionen avbröts vid plenum 2.12.2009. Först tillåts fortsatt diskussion och däref-

ter antecknas svaret för kännedom. Under diskussionen i ärendet kan väckas förslag om 

hemställan till landskapsregeringen och har förslag till hemställan väckts bordläggs 

ärendet efter avslutad överläggning till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast 

följande dag.  

Fortsatt diskussion. Kvar på talarlistan står landskapsregeringsledamoten Katrin Sjö-

gren och lagtingsledamoten Anders Eriksson. Begäres ytterligare ordet? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! En av grundbultarna i ett samhälle är ett framgångsrikt när-

ingsliv, därom råder inget tvivel. Entreprenörskap och småföretagsamhet är 

en överlevnadsfaktor för det åländska välfärdssamhället. Det finns områden 

inom näringspolitiken som otvetydigt kan och skall förbättras. Det är alltid 

skäl att ta till sig kritik för att se vad som kan utvecklas, förbättras och för att 

se vad landskapsregeringen sänder ut för signaler.  

Spörsmålsdebatten har hittills varit till stora delar intressant och delvis 

matnyttig. Jag tyckte att lantrådet uttryckte saken bra när hon konstaterade 

att debatt och diskussion är utvecklande och att det är turistförbundets och 

handelskammarens roll att delvis agera som kyrkstöt. Jag anser att jag dag-

ligdags bedriver näringspolitik på social- och miljöavdelningen. Att ha ett 

näringsperspektiv är lika naturligt som att ha ett jämställdhets- och miljöper-

spektiv. Motorn i landskapsregeringens näringspolitik är näringsavdelningen. 

Det här är ingen ny diskussion, att tonvikten på näringsavdelningen ligger på 

primärnäringarna och att det finns ett behov av både modernisering och om-

fördelning. 
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Den åländska näringspolitiken har åtminstone fem stycken starka och vik-

tiga ben. Det första benet är att landskapet Åland har en stabil ekonomi och 

att man sysslar med kärnverksamhet. Den inte helt lätta processen är igång-

satt och fortsätter med tilläggsbudgeten och budgetförslag för 2010. 

Det andra benet är infrastrukturen runt näringslivet, bostäder, barnom-

sorg, skola, men också en bra integrationspolitik. En avgörande faktor för att 

integrationspolitiken skall lyckas är att man har ett jobb. Åland har haft en 

stor arbetskraftsinvandring som har varit avgörande för att hjulen har rullat. 

Där behöver vi ta ett helhetsingrepp och intensifiera insatsen. I budgetförsla-

get för 2010 finns både integrationsprojekt centralt, men också ett stort pro-

jekt på Medis, som inkluderar både språkundervisning och hjälp till att eta-

blera kontakt till arbetsmarknaden. 

Det tredje benet är att stimulera nyföretagandet, till stora delar så kallad 

mjukvara. I gymnasieutbildningen är entreprenörskapet ett bärande tema för 

den yrkesförberedande utbildningen. Ett område som landskapsregeringen 

fortsättningsvis behöver satsa en hel del krut på är kvinnligt företagande. 

Siffror i Sverige visar att en tredjedel av alla nyetablerade företag startas av 

kvinnor, men trots det är kvinnor ofta osynliga som företagare. Det har en hi-

storisk bakgrund som påverkat våra traditioner och attityder. Det har också 

påverkat samhällsstrukturen samt den manliga prägeln som företagandet har 

idag. Den största delen av befintlig dokumentation inom entreprenörskap 

bygger på forskning med mannen som förebild. Ny forskning fokuserar 

mycket kring kvinnligt företagande i dagens samhälle och medvetenheten om 

hur viktigt det är, ökar hela tiden. Många kvinnliga entreprenörer har sin 

verksamhet inom tjänstesektorn, vilket förutom att det är en framtids-

bransch, även ofta också är hållbar utveckling.  

Landskapsregeringens projekt med att stimulera kvinnligt företagande har 

varit lyckosamt. Det har varit välbesökta tillställningar, många kvinnor har 

visat intresse. I slutet av förra veckan kunde vi läsa om projektet ”Entrepre-

nörakademien” och om företagare som var lyriska över en unik utbildning. 

Tack för det högskolan!  

Det fjärde benet är de direkta stödsystemen som finns inom landskapsför-

valtningen, både direkta investeringsstöd och produktionsstöd. Där finns ett 

arbete att göra. Är systemen ändamålsändliga? Inte minst inom mina an-

svarsområden ser jag att det finns potentiell näringsverksamhet som faller 

mellan stolarna genom att tjänst- och servicesektorn inte passar in och inte 

heller otraditionella miljöföretag passar in i det gamla stödsystemet.  

Det femte benet är väsentligt för det framtida näringslivet, ett helhetsgrepp 

på Åland. Att se Åland som en helhet när det gäller planering. Vi har flera 

grenar inom näringslivet som behöver en långsiktighet och klara besked, 

både från kommuner och landskapsregeringen. Var ska vi ha naturreservat, 

både marina och landbaserade, vindkraftverk, semesterbyar, golf och mus-

selodlingar? 

Herr talman, jag skulle kort vilja referera till en väldigt intressant rapport. 

Den liberala och gröna tankesmedjan Fores presenterade i somras rapporten 

”Här finns Gnosjö-andan” i Sverige. Specifika särdrag för företagslika regio-

ner är, och där räknar man inte in storstadsregionerna, låga sjuktal och hög 

arbetsmarknadsintegration av utomnordiska invandrare. Vad kan man då 

göra för att få flera företag, för att få flera Gnosjö-områden, eller Västan-

sundsanda? Slutsatsen av rapporten är något nerslående ur en politikers per-
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spektiv. Det tycks inte gå att centralstyra tillväxten till att på kort sikt odla 

fram en företagarkultur av lokal samverkan även om man kan se till att er-

bjuda en fungerande infrastruktur, ha ett vänligt näringslivsklimat, upphand-

la privata tjänster, eller låta bli att konkurrera med de lokala företagen. Rap-

porten visar att företagen i det Gnosjö-liknande kommunerna, oftare än 

andra företagare, anser att kommunförvaltningen spelar liten roll för företa-

gande. Mycket mera avgörande är samspelet mellan andra lokala företag. 

Vad har Gnosjö och Åland gemensamt? Ett område långt från ära och red-

barhet, Gnosjö mitt i den småländska skogen, Åland ett blåshål mitt i Öster-

sjön. Långt från storstäder och högteknologiska centrum, utan de klassiska 

förutsättningarna för tillväxt och framgång som högre utbildning och ut-

märkta kommunikationer, men trots det utmärker sig med hög sysselsätt-

ning, hälsa och integration. Jag vill påstå att Åland har samma potential som 

Gnosjö med sina nästan två tusen företag. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Tack för ett fint anförande. Jag håller med om att övergri-

pande planering, inte bara nu utan på lång sikt, är nödvändig för att ut-

veckla Åland ur ett näringspolitiskt perspektiv. Det jag fäste mig vid var 

integration och Medis roll. Ledamoten Katrin Sjögren hänvisade till ett 

projekt som Medis har initierat och som är mycket bra. I budgeten står 

det dock att landskapsregeringen kommer att inleda diskussioner med 

Medis om dess roll i integrationsarbetet i framtiden, där landskapsre-

geringen vill undersöka möjligheterna att medborgarinstitutet påtar sig 

rollen att fungera som en samordnande organisation för inflyttade. Vad 

menas med det här? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det som menas och det som jag kan referera till, utbild-

ningsansvariga kan säkert ge detaljinformation, det är att Medis har en 

mycket lyckad och bra svenska undervisning idag. Nu beviljar land-

skapsregeringen stora tilläggsmedel för att man skall kunna ta ett hel-

hetsgrepp om integrationen och hjälpa till med de inflyttades kontakter 

med arbetsmarknaden. Det här är ett projekt som är initierat av Medis 

och landskapsregeringen gemensamt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att ledamoten Katrin Sjögren riktigt förkla-

rar det som står i budgeten, skrivet under integration. Jag uppfattar inte 

att det är en utbildningsfråga, utan att det är en fråga som berör alla mi-

nistrarna. Det här projektet har initierats av Medis och landskapet har 

sedan via sina fonder blivit medfinansiär. Det gick ju inte första gången, 

men andra. Vad är det här med att medborgarinstitutet skall påta sig 

rollen att fungera som en samordnande organisation för de inflyttade? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är just de diskussionerna som landskapsregeringen 

har fört och det som är mycket efterfrågat från de inflyttade. Man tycker 

att det är väldigt jobbigt och tröttande att vända sig till fem olika instan-

ser. Medis skulle kunna utveckla och ha den här första kontakten för att 

sedan kunna vägleda vidare. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag håller med om att det här anförandet var bra när det 

gäller all annan politik utom näringspolitiken. De här fem benen som är 

en förutsättning för att näringslivet skall kunna fungera på Åland är na-

turligtvis helt riktiga. I den här debatten har landskapsregeringen allde-

les uppenbart valt taktiken att visa att eftersom all annan politik förut-

om näringspolitiken är så bra, så försöker man köra fram att det är när-

ingspolitik. Men så är det ju inte. Här fick vi en uppräkning på finans-

ministerns område, trafikministerns ansvarsområde, social- och miljö-

ministerns ansvarsområde, utbildningsministerns, lantrådets och kans-

liministerns ansvarsområden. Det är ju bra och det känner vi till. Det 

här spörsmålet uttryckligen gäller näringspolitiken och den specifika de-

len i totalpolitiken som är just att befrämja förutsättningarna för de oli-

ka näringsgrenarna. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nu är det kanske förmätet av mig att debattera det här 

med lagtingsledamoten Roger Jansson, men faktum är att näringspoliti-

ken sträcker sig över alla avdelningar. Vi pratar om integrationspolitik, 

utbildning, sysselsättning av ungdomar, det är ju ingalunda så att allt 

kan styras från näringsavdelningen. Min uppfattning är att alla andra 

avdelningar också måste ha ett näringslivsperspektiv. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det finns ingen oenighet på den punkten och det har vi va-

rit överens om hela tiden och i alla år, men spörsmålet, det här gäller ut-

tryckligen spörsmålet. Så här skrivs det ”landskapsregeringen bör tyd-

ligt klargöra om man avser att utveckla sjöfartsnäringen med kring-

näringar, turismens kvalitets-, aktivitets- och evenemangsverksamhet, 

tjänsteföretagandet, diversifiering, marknadsinriktning och omstruk-

turering i landsbygdsnäringarna, hur IKT-sektorernas behov av ar-

betskraft tillgodoses och hur en affärsplan för grön teknik och service 

skall utformas.” Det som markant hör till näringspolitiken och vilka 

svar har ledamoten Sjögren på de här frågorna som spörsmålet gäller. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Om jag ser till min butik, social- och miljöavdelningen, så 

kan jag direkt konstatera att jag är inkopplad när det gäller miljöteknik 

och att jag har kontakt med företag. Vi har t.ex. kontakt mellan social- 

och miljöavdelningen och näringsavdelningen. Jag tycker att det är väl-

digt svårt, för att inte säga lite omodernt, att bara ha skygglappar på när 

man pratar om näringspolitik. Den har sina grenar i alla avdelningar.  

När det gäller sysselsättning har det otvetydigt konsekvenser för soci-

al- och miljöavdelningen, att vi har hög ungdomsarbetslöshet och att vi 

börjar få höga procenttal när det gäller arbetslösheten. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det sägs i spörsmålet att man har väntat länge på en näringspo-

litik. Det står ”landskapsregeringen bör nu tydligt klargöra hur man avser 

att utveckla sjöfartsnäringen med kringnäringar, turismens kvalitet, tjäns-

teföretagandet, diversifiering, marknadsinriktning och omstrukturering i 

landsbygdsnäringarna, hur IKT-sektorernas behov av arbetskraft tillgodo-

ses och hur en affärsplan för grön teknik och service skall utformas.” Det 

här är väldigt bra formulerat och det här håller jag helt och hållet med om. 

Det här var någonting av den röda tråden i det anförande jag höll i den nyss 

avslutade remissdebatten. Jag tycker det är lite komiskt kanske när man tittar 

på svaret på det här spörsmålet, där det skrivs under rubriken Utrymme för 

ny politik. ”Landskapsregeringens förslag till budget för år 2010 ger tydliga 

indikationer på den inriktning politiken tar här och nu”. Det där stämmer ju 

inte alls, om ens några, så var det väldigt få tydliga indikationer.  

Innan jag går in på det så vill jag nämna varför Ålands Framtid inte skrev 

på spörsmålet. Trots att jag är helt enig om att vi måste få fart på, eller kanske 

rent av få till stånd, en näringspolitik över huvudtaget. Jag bjöds in till dis-

kussionen med oppositionen, och det är jag givetvis glad för, men enligt mitt 

synsätt så blev det snabbt mera fokus på vad man var emot än vad man var 

för, som jag tycker borde vara det centrala. Det man var emot var förstås pri-

märnäringarna. En mening i spörsmålssvaret som är bra, lyder ”en långsiktig 

förutsägbar politik är en grundläggande förutsättning för företagande”. 

Det tycker jag är ett bra konstaterande och det måste gälla alla näringar, ock-

så lantbruket. Landsbygds- och utvecklingsprogrammet är på sju år och jag 

tycker att man, oavsett vilken näring man är verksam i, måste kunna lita på 

de politiska löften som ges. 

Jag skall, herr talman, ta till ett ovanligt grepp, men jag har frågat den som 

jag skickade det här mailet till om det var okej att jag citerade och det var det. 

Jag skickade ett mail till Harriet Tuominen som skrev en ledare i Nya Åland 

om den försämrade avbytarservicen, som faktiskt blev sämre än vad den var i 

Finland, då skrev jag så här: ”Jag ser en ledare av dig, du har ett påstående 

’att våra lantbrukare befinner sig i detta kan ha bara två orsaker’, men ing-

en av de orsaker du nämner är huvudorsaken enligt mitt synsätt. Av de 

kommentarer jag fått är det främst en rädsla som har lett till tystnaden, en 

rädsla för att det skall bli ännu värre om man protesterar. Vilket är 

skrämmande i sig. Höstens debatt har varit fruktansvärd för många lant-

brukare, t.o.m. jag som inte brukar lägga på mig så mycket, kände av det. 

Ekonomin för lantbrukarna är helt åt skogen, personligen har jag fyra olika 

inkomstkällor som gör att jag klarar mig rätt bra, men mitt jordbruk går 

back så det skramlar om det just nu. Så de som inte har något annat än sitt 

lantbruk måste ha verkligt tufft. I den situationen är den politiska klappjak-

ten ännu värre”. Jag skrev också så här, vilket kan få någon att reagera: ”Att 

säga sig stå på de svaga och utsattas sida, men vara ledande i höstens drev 

känns rätt märkligt, men det är förstås mycket okunskap som ligger i bot-

ten”. Det svaret som jag fick från Harriet Tuominen, var så här: ”Anders, jag 

har faktiskt fått samma reaktion från en annan i branschen. Hennes för-

klaring var att om man tiger tyst och stilla så blir det mindre skäll i spalter-

na. Visst är det skrämmande och debatten är obehaglig. Men var finns den 

människa som kan förklara enkelt, så att s.k. vanligt folk förstår. Då har 
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man ännu inte kommit tillrätta med dem som inte vill förstå”. Det sista är ju 

förstås ett bekymmer i sig.  

Frågan är, var finns den människan som kan förklara enkelt och så att s k 

vanligt folk förstår? Här tycker jag att det faller en tung skugga över närings-

ministern och jordbruksministern, som inte orkar sätta sig in i dessa frågor, 

så att han kan förklara så att vanligt folk, inklusive lagtingsledamöter, förstår 

hur EU:s jordbrukspolitik fungerar, hur mekanismerna hänger ihop och vad 

som är Ålands ansvar som en del av EU.  

Höstens debatt har skapat en stor oro, som jag sade tidigare. Som ni kan-

ske noterade så var det en insändare av företagen i livsmedelsklustret, som 

var verkligt oroliga över vart den här okunskapen riktigt för, för en viktig del 

av Ålands näringsliv. Jag vill, innan jag lämnar den här biten, understryka att 

det finns få naturtillgångar, få råvaror i det åländska samhället som kan utgö-

ra underlag för industriell sysselsättning. Skog, lantbruk och fiskeprodukter-

na är en av få. Låt oss, istället för att på populistiska grunder racka ner på 

dem, se till att också den kan utvecklas. Det är ju en skandal att vi som ö-

samhälle snart inte har någon fiskerinäring överhuvudtaget kvar, främst tack 

vare EU, men också p g a ett visst ointresse från politikerkåren.  

Herr talman, sedan över till spörsmålssvaret. Jag håller med det som har 

sagts av flera, att landskapsregeringen ger ett väldigt vitt grepp om vad som 

är näringspolitik. Det är allt från social- och hälsovård till bostadsproduktion 

till skolväsen o.s.v. Det här är viktigt, men det har inte speciellt mycket att 

göra med det som många kallar för näringspolitik. Det är också få gånger som 

det behövs sex sidor papper för att säga så lite.  

Av svaret att utläsa så tycker jag att landskapsregeringen kanske inte rik-

tigt förstår de mekanismer som skapar tillväxt och nyföretagande inom när-

ingslivet. Det är inte bara olika former av stöd och bidrag, även om det har 

sin funktion, utan det som är ännu viktigare är att skapa förutsättningar för 

näringsverksamheten och att ha en god och förtroendefull dialog med när-

ingslivet så att rollfördelningen mellan de olika aktörerna blir klarlagda för 

att med gemensamma krafter utveckla det åländska samhället. Här tycker jag 

att omvärldsanalys, utblick över vad de internationella trenderna kommer att 

leda till, är ännu viktigare i en lågkonjunktur. Därför är jag lite tveksam till 

det som jag har sett i budgeten och det som flera har påtalat, att man inte ser 

till att ÅSUB har de resurser de behöver för att kunna göra det här jobbet. 

 Landskapsregeringens vision är, om vi tittar i svaret på spörsmålet så sägs 

det så här ”Det långsiktiga arbetsmarknadspolitiska målet är, förutom att 

sträva till en hög sysselsättningsgrad och låg öppen arbetslöshet, även en 

regionalt balanserad utveckling av arbetsmarknaden, kvinnor och mäns 

rätt till arbete och lön på lika villkor, samt att underlätta för personer med 

svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning 

från arbetsmarknaden”. Det är ju mycket bra det här, det täcker allt.  

Jag hoppas nu att jag inte uppfattas som oartig från regeringsbänkens sida  

om jag som första fråga frågar hur man tänker att man skall uppnå det här? 

Visionen är ju väldigt bra. Strategier och visioner är viktiga, men de måste 

också vara greppbara, de måste vara konkreta. Tar vi handelskammarens af-

färsplan på Åland så hade vi handelskammarens ordförande, Edgar Vick-

ström, på vårt höstmöte och presenterade den här planen. Jag tyckte den var 

mycket bra. När det gäller attraktiva Åland, som Ålands turistförbund har, så 

känner jag inte till den lika bra, men det jag känner till är det också en väldigt 
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bra produkt. Näringsministern borde vara överlycklig över att någon hjälper 

till och gör regeringens jobb. Här har jag följande fråga, vad har landskapsre-

geringen gjort på basen av de här dokumenten? Jag noterade att näringsmi-

nister Mattsson sade att man har tagit det här till sig, men vad har man gjort 

konkret när det gäller de här dokumenten? Det skulle vara intressant att veta.  

Från näringslivsorganisationerna får man signaler om att de inte har fått 

någon respons på det arbete som de har lagt ner. Det är inte bra. Det tyder på 

att man inte har någon riktigt regelbunden forum för överläggningar med 

näringslivet. Har jag fel så är jag glad, men när man hör den andra sidan i det 

här oerhört viktiga samspelet så verkar det som om att dialogen inte skulle 

vara riktigt bra.  

Det jag sade här, herr talman, det gäller att skapa förutsättningar. Tittar vi 

på det första tyngdpunktsområdet som jag vill ta fram så är det ju ett skatte-

system anpassat för näringslivets tillväxt. Det är klart, man kan göra som 

landskapsregeringen gör i det här svaret. Vi konstaterar att vi inte har behö-

righet, det är beklagligt i sig, men man kan ju inte bara stoppa med det kon-

staterandet. Då måste man ju sätta fart för att få över behörigheten och göra 

någonting av det vi har. När det gäller till att sätta fart på behörigheten så 

hoppas jag att vi kan få veta lite mera när det utlovade meddelandet från 

landskapsregeringen kommer, när det gäller skattebehörigheten, skatteöver-

tagandet, skattemeddelandet som det i dagligt tal har kallats för, det är väl-

digt viktigt.  

För att göra något av det vi har så sägs det att ”landskapsregeringen bear-

betar förslag på hur kommunalskatteverktyget kan användas för att stimu-

lera företagandet”. En intressant formulering, men jag skulle vilja veta hur 

menar landskapsregeringen? Hur tänker man använda kommunalskatteverk-

tyget? Det sägs att landskapsregeringens regionalpolitik, igen från regering-

ens spörsmål, ”en regionalpolitik återspeglas i näringspolitiken genom hög-

re stödnivåer i skärgård och glesbygd. Ett annat exempel är stödet som 

motsvarar en befrielse från socialskyddsavgifter i skärgården, vilket har be-

tydelse för små arbetsgivare”. Det sista är en fullkomlig struntsak och orsa-

ken till att vi har det är att man har det i Finland, men om det har lett till nå-

gonting undrar jag om man över huvudtaget har analyserat. Det är självklart 

om vi hade den totala skattebehörigheten, om man t ex kunde peka ut skär-

gården som en ekonomisk tillväxtzon, kan man få fem års skattefrihet vid 

uppstartande av företag. Hade vi de här instrumenten i vår hand är det klart 

att vi kunde göra någonting annat. Även här är det stöd, stöd, stöd, när det 

pratas om skärgården och glesbygden. Ett litet exempel, när det gäller de stöd 

som är för att vi skall kunna ha affärsverksamhet eller detaljhandel ute i skär-

gården så den motion som Ålands Framtid lade om att man skulle ha möjlig-

het att sälja vin i skärgårdsbutikerna. Tänk tanken! Om vi ser en butik som 

ligger ganska nära en gästhamn, den ekonomiska effekten man kunde ha av 

bara en sådan liten åtgärd skulle säkert överstiga de ganska små bidragen 

som betalas ut till detaljhandeln. Det gäller att titta på nya inkomstkällor, inte 

bara betala understöd.  

Punkt två när det gäller tyngdpunktsområden är avregleringar. Minskad 

byråkrati är viktigare än stöd visar många företagsundersökningar. Jag tycker 

att man borde ta i det här med kraft och faktiskt starta upp ett avbyråkratise-

ringsprojekt där man tar in företagskonsulter eller vad man kan finna för 

lämplig kompetens, för att i första hand intervjua företagen och organisatio-
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nerna. Samla ihop alla förslag på onödig byråkrati och krångel, sedan under-

söka realismen i det och slutligen lägga fram en konkret handlingsplan. Visst 

kostar ett sådant här projekt pengar, men när det gäller det åländska företa-

gandet så skulle det spara massor med pengar istället. Miljösektorn är svår 

när det gäller byråkrati och jag har noterat att från landskapsregeringens sida 

är man beredd att titta på det och det är ju bra. För att ta ett enda exempel, 

producentansvarslagen har lett till att för ett företag som t.ex. ÅCA så är av-

talshanteringen 10-15 procent dyrare än vad det är för ett företag i Finland, 

just för att vi har lyckats krångla till den här lagstiftningen. Det är ju inte rik-

tigt bra, det borde ju vara 10-15 procent billigare istället, om man har lyckats 

med jobbet. Det sägs också i svaret på spörsmålet ”t ex har det uppmärk-

sammats att det är viktigt att företagen, användarna, kommer in i ett tidi-

gare skede i lagberedningsarbetet inom områden som har stor betydelse för 

företagens verksamhetsmiljö och som kan minska byråkratin”. Det här 

tycker jag, näringsminister Mattsson, är mycket bra. Det visar ändå, trots att 

det är en haltande dialog, att man i vissa sammanhang har lyssnat för det här 

är bra. Jag vet att det har framförts ifrån näringslivsorganisationen och det 

här tycker jag är bra.  

När det gäller avregleringar så har vi fortfarande skattegränsen. Jag har 

uppmanat förut och jag vill göra det igen. Sitt inte och vänta på det finska fi-

nansministeriet och tullen för då blir det ingenting. För ihop det finska och 

svenska tullväsendet, där jag har förstått att det finns ett intresse för att titta 

på de här frågorna. Språkutvecklingen gör det ännu viktigare att förenkla 

handeln mot Sverige. Som sagt, svenska tullen väntar. För ihop dem och ta 

initiativ, gör någonting, näringsminister Mattsson. I det här sammanhanget 

vill jag igen nämna ett mail, som jag fick i morse av en kvinnlig företagare, 

som skrev om näthandel och export. Som jag ser det så styrs småföretagares 

export till Finland och hon nämnde för det första ”från Åland kan man 

skicka små försändelser utan moms till Finland, men det kan man inte göra 

till Sverige. De företagare som har sina kunder i Sverige kommer i ett sämre 

läge. Man kan alltså köpa en produkt utan att betala moms från Sverige, 

men man kan alltså inte sälja den momsfritt dit”. Igen, om vi skall förenkla 

handeln mot Sverige så måste man göra någonting åt det här.  

Det tredje tyngdpunktsområdet är arbetskraftsförsörjningen som flera har 

varit inne på. Det är onödigt att upprepa allt klokt som har sagts. Det gäller 

inte bara IT-sektorn. Jag blev lite orolig när jag hörde näringsminister Matts-

son säga att han inte har fått det verifierat från AMS att det är en brist på ar-

betskraft inom den här sektorn. Om vi pratar med företagarna igen och har 

en diskussion med dem det berör, förstår vi att de plockar kompetens av var-

andra, flera företag jobbar konsekvent med en otrolig övertid, det finns behov 

av mycket folk.  

När det gäller arbetskraftsförsörjningen, det visar ÅSUB:s utredning, är 

det bortaålänningarna som vi skall satsa på. Värderade landskapsregeringen, 

det är klart att grundtryggheten och den småskaliga samhällsservicen är väl-

digt viktig om man skall lyckas med det. Även utbildningen har en viktig roll 

när det gäller arbetskraftsförsörjningen. Jag noterade att ledamoten Camilla 

Gunell nämnde i sitt anförande att man borde ha fokus på sjöfartsnäringen 

och se till att man får en så bra sjöfartsutbildning som möjligt. Min egen 

tolkning är att man inte kan hålla på och plocka med allt, utan den borde man 

lägga fokus på och göra den så bra som möjligt. Det håller jag helt och hållet 
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med om. Utbildningen har en mycket central roll om man skall lyckas med 

arbetskraftsförsörjningen.  

Det sista tyngdpunktsområdet är att jag ser det som viktigt att man kan slå 

fast utvecklingsstrategier för de viktigaste näringarna tillsammans med när-

ingens företrädare. Under rubriken Utvecklingsnäringar så står det att ”land-

skapsregeringen upphandlar en analys av Ålands maritima kluster som 

underlag för det fortsatta sjöfartspolitiska arbetet och för att få åstadkom-

ma en positiv utveckling och den för Åland så viktiga sjöfartsnäringen. Må-

let är inflaggning av fartyg.” Det är ju ett väldigt högt ställt mål som jag ab-

solut ställer upp på, men hur skall man lyckas med det? Jag har noterat att 

det i fredagens eller lördagens tidningar fanns en annons om upphandlingen. 

Det är bra. Jag vill igen fråga regeringsbänken, vad är detta? Det är ett sjö-

fartspolitiskt program för Åland som togs fram 1999, jag har försökt att lyfta 

upp dokumentet tidigare, det är väldigt få som har drivit sjöfartsfrågorna se-

dan dess och man har ju inte ens en tjänsteman anställd för detta mera.  

När det gällde det här sjöfartspolitiska programmet så satt sjöfartsnäring-

en in sina absolut bästa krafter i det arbetet, det är min uppfattning. Förvänt-

ningarna var stora. Det norska företaget Tomesen Krefting Grevelund AS var 

med och visade hur man kunde bygga upp ett sjöfartsregister för Åland, men 

det har inte blivit så mycket. Är det politisk prestige eller vad är det som gör 

att man inte kan använda det jobb som finns? Det måste finnas en långsiktig-

het som sades tidigare. Utvecklingen sedan det här arbetet gjordes, vi ser ut-

flaggningarna som flera har nämnt, vi vet att Ålands anrika redarförening 

inte längre heter Ålands redarförening utan det heter Rederierna i Finland. 

Jag står inte och hyllar det här programmet för att jag var delaktig i det, det 

var mitt jobb då, men dåvarande lantrådet och nuvarande lagtingsman Roger 

Jansson, ledde det här arbetet och har i alla sammanhang jobbat väldigt 

mycket när det gäller sjöfarten och har en oerhört stor respekt ute i sjöfarts-

näringen för det kunnande som lagtingsman Roger Jansson har byggt upp. 

Det här tycker jag är viktigt.  

Vi kan inte alla vara bäst på allt, utan de som är riktigt duktiga på vissa 

områden borde få möjligheter att påverka mera. Det arbete som han har lagt 

ner kan inte andra bara stoppa, om det kan uppfattas som att det kommer 

från fel håll. Jag vill fråga regeringen igen, varför kan man inte jobba vidare 

med de dokument och de väldigt genomarbetade tankar som de facto finns 

för en av de viktigaste näringarna? Den åländska välfärden står och faller 

ganska långt med sjöfarten. Jag pratade med en som jobbar inom sjöfartsnär-

ingen på ett lunchmöte förra veckan, han sade att under sjöfartsdagen är det 

två ledamöter som brukar dyka upp från lagtinget. Det är också allvarligt om 

man från lagtinget ger den signalen till den viktigaste näringarna vi har, att 

det inte är så intressant.  

Avslutningsvis, herr talman, ta vara på det goda arbetet som har funnits 

och försök att driva det vidare. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för de vänliga och i och för sig helt riktiga orden på 

slutet, när det gäller behovet av sjöfartspolitiken, menar jag naturligtvis. 

Tack också för det övriga anförandet som var bra och som jag kan skriva 

under till alla delar. Däremot inget tack för inledningen som gällde var-

för inte ledamoten Anders Eriksson är med i det här spörsmålet. San-
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ningen är den att han inte ville att vi skulle ha det andra stycket med och 

vi övriga ville ha det med. Då drog sig Anders Eriksson ur, han ville inte 

skriva på spörsmålet. Vad säger han i plenum idag? Jo, han kommer 

med mycket grova anklagelser mot oss övriga. Han sade exakt ”det man 

var emot var förstås lantbruket.” Ja, jag är inte emot lantbruket, men 

alldeles särskilt skriver vi om behovet av diversifiering, marknadsinrikt-

ning och omstrukturering av landbygdsnäringarna. Det finns ett utveck-

lingsutrymme inom den näringen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller stycke två som nämndes så är det viktigt, det 

skrevs om flera gånger. Jag skulle bara vilja, värderade ltl Roger Jans-

son, säga att det här är den känslan som jag fick, jag skulle aldrig ta till 

överord och säga att det var anklagelser och det ena med det andra, utan 

det var den känslan jag fick och som gjorde att jag valde att ställa mig på 

sidan. Speciellt efter den debatt som har varit den här hösten och som 

mycket bekymrar en hel näring, hela livsmedelsklustret som jag anser är 

ganska viktig också om vi skall prata om näringspolitik. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Den grova anklagelsen mot mig, som författade det här 

och blev godkänd av övriga i oppositionen, så var att vi förstås var emot 

lantbruket. Det kan jag inte överhuvudtaget acceptera. Vi ville fokusera 

på att den här landskapsregeringen har fokuserat väldigt mycket på 

lantbruket och det är den enda näring där man har gått in med en posi-

tiv politik. Vi ser inte några spår av näringspolitiken för de övriga när-

ingarna, utan där är det mest frågan om nedskärningar. Därav ville vi 

utforma det andra stycket som ett bevis för att vår tes om landskapsre-

geringens näringslivspolitiks fokusering är just den här. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller det sista ämnet så är vi eniga, det har jag 

sagt åt näringsministern och också åt företrädare för centerpartiet. Om 

man enbart arbetar med lantbruket, så kommer det att leda till att lant-

bruket också kommer att bli en förlorare i slutändan. Dvs. man måste ha 

en heltäckande näringspolitik, ”alla skall vara med” som Göran Persson 

sade en gång i världen. Vi har olika sätt att argumentera och jag vill inte 

ha den här typen av domstolsförfarande, de kommer med grova ankla-

gelser. Det här är en känsla som jag fick och den känsla som jag vill be-

skriva hur jag upplevde den och som gjorde att jag ställde mig på sidan 

om. Märk väl att jag ändå försöker fokusera på det viktiga, att till 95 

procent så håller jag absolut med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag känner att jag bryter in i ett väldigt känsligt förhållan-

de som har försiggått och trampade tår. Jordbrukspolitiken är öppen för 

diskussion och debatt som alla andra områden, särskilt med tanke på att 

den nationella delen av stöden, de som åländska skattebetalare står för, 

är väldigt hög här på Åland. När socialdemokraterna har lyft fram det 
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här på bordet så har många känt sig väldigt obekväma, speciellt i cen-

tern men också i Ålands Framtid, det visar hur ovan man är att diskute-

ra sin näring. Jag tror inte att man bara kan skylla på socialdemokrater-

na. Jag tror att de här uppgifterna i media om hur mycket stöd lantbru-

karna lyfter, det har chockerat skattebetalarna och särskilt löntagarna. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det sistnämnda är säkert helt sant. För mitt vidkommande 

jag har inga trampade tår och inte känner jag mig speciellt obekväm hel-

ler, men jag tycker debatten var olustig, det kan jag absolut hålla med 

om. LBU-programmet är ett program som faktiskt slogs fast av den förra 

landskapsregeringen, där också socialdemokraterna ingick, det bör man 

ha klart för sig. De signaler, när det var ute på en omfattande remiss-

runda, var att det här var ett program som skulle gälla i sju år. När det 

sedan gäller det som utlöste hela hysterin i september, överföringen från 

LFA till miljöstödet, som jag har sagt många gånger, var det en genialisk 

lösning från landskapsregeringens sida. Man behövde inte ställa upp 

med mera nationella medel, tack vare överföringen. Medan man från 

finsk sida måste finansiera den nationella delen med 20 miljoner till, 

utan att det blev något liv överhuvudtaget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vår linje har hela tiden varit att stå fast vid det vi har 

kommit överens om under den förra regeringen. Sifferexercisen visar att 

budgeten ökar med 1,6 miljoner egna medel. De tycker vi inte att man 

skall lägga till i dessa tider. Det som gör mig väldigt förvånad är när le-

damoten Anders Eriksson säger, trots de väldigt generösa bidragen, att 

man inte klarar sig. Nog borde väl branschen själv fundera om man 

överhuvudtaget skall hålla på  med bidragen. Det var för mig uppseen-

deväckande, pengarna tycks tydligen kastas rakt i sjön, om man inte ens 

kan klara livhanken på miljonerna som vi pumpar ut. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det första ledamoten Sundback säger är att ”vi från soci-

aldemokraterna står fast vid det som vi lovade i den förra landskaps-

regeringen”. Det handlar inte om sifferexercis utan står man fast vid det 

LBU-program, som de facto slogs fast av den förra landskapsregeringen, 

förstår man att det var en väldigt bra överföring som man gjorde, från 

LFA-pengarna till miljöstödet. Det ledde till att man inte behövde ta upp 

några extra medel, vilket jag gång på gång har hävdat att man inte gör, 

medan man på finska sidan var tvungen att hosta upp 20 miljoner euro 

till för att klara av sin bit.  

När det gäller det sista så är det klart att det är lätt att kalla någonting 

som man inte känner till så jättebra för en lyxtillvaro. Om jag går till mig 

själv som spannmålsodlare, 60 euro/ton när transportkostnader och 

hantering är borta, får man för kornet just nu. För två år sedan så var 

det dubbla priset. Priset påverkar jättemycket, men det jag sagt just nu 

är att ekonomin är fullständigt i botten. Vi skall hoppas att det svänger. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

  665 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ledamoten Anders Eriksson hade ett långt och mycket in-

tressant anförande. Han är lagtingets bäste talare, är det någon som 

brukar säga, och det tycker jag också. Att jordbrukspolitiken överhuvud-

taget inte har diskuterats så vill jag protestera mot. Vi har debatterat det 

jordbruksmeddelandet för lite drygt ett år sedan, där systemen med 

primärnäringarna mycket ingående diskuterades. Det intressanta i dis-

kussionen som har dykt upp har den grund som senast diskuterades 

mellan ledamoten Sundback och ledamoten Eriksson, alltså stödet som 

gjordes om. Det som har hänt före var att alla i lagtinget och regeringen 

var inbjudna på en informationsresa till det s.k. livsmedelsklustret. 

Minnet ifrån det tillgodogjorde man sig och behöll ungefär ett år, sedan 

hade man glömt bort hur viktigt den här delen av jordbruket och pri-

märnäringarna är för hela Åland. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte, herr talman, om den repliken är direkt riktad till mig, jag 

tror att jag har den delen också ganska klart för mig. Jag vill ändå fråga 

näringsminister Mattsson en sak. Jag har sagt att man fick loss, tack 

vare de här moduleringspengarna, nästan 600 000 euro ifrån EU utan 

att man behövde tillföra något nationellt, dvs. utan att några åländska 

pengar behövde föras till. Det klarade man tack vare den här överföring-

en. Är min tolkning rätt eller är den inte rätt? Ifall den är rätt, varför har 

inte jordbruks- och näringsminister Mattsson förklarat det så att lag-

tinget har förstått hur det hänger ihop? Det bara avfärdas som sifferex-

ercis. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det kan bli snabba kast i politiken, men så där snabbt tror 

jag inte att det går ändå. Just omstruktureringen inom stöden är helt 

riktigt som ledamoten Eriksson säger, man hade lagt fast nivåerna för 

LFA-stödet och de stödnivåer för de olika stöden som jordbruket erhål-

ler, dvs. miljöstöd och övriga stöd. Det man inte hade kunnat räkna var 

omfattningen av det, men det stöd som man ger per hektar står fast. Det 

var vad programmet innehöll som kärna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack herr talman! Jag vänder mig också mot vad Anders Eriksson på-

står, att socialdemokraterna driver något slags häck mot jord-

brukarkåren, det stämmer inte alls. Däremot, det som har varit aktuellt i 

debatten den här hösten är nämligen avbytarnas semester och vem som 

skall betala för den i ett längre perspektiv, lagtinget har haft olika syn på 

den saken. Det andra är LBU-programmet, där vi fortfarande inte ser att 

det finns skäl att öka programmet med totalt 2,2 miljoner eller 1,6 mil-

joner nationella medel. Det går inte att komma ifrån det faktum att detta 

sker. Frågan är när pengarna kommer till, har de kommit redan eller 

kommer de att komma när det blir godkänt? Det är bara att läsa budge-

tar och jämföra, pengarna ökar plus att vi vänder oss emot det att man 
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tar ifrån miljöstöd och för över dem till kompensationsbidraget. Därmed 

så lämnar regeringen sin morot och piska som man har i det att försöka 

få ett miljövänligare jordbruk. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var kanske dumt av mig, det är ju så när man skriver ett mail så är 

man kanske mera personlig än vad man skall vara i talarstolen, men jag 

ville ta med kommunikationen som ledarskribent Tuominen och jag 

hade, där också hon svarar att hennes förklaring är bara att om man är 

tyst och stilla så blir det mindre skäll i spalterna. Visst är det skräm-

mande och debatten är obehaglig och den har varit väldigt obehaglig för 

många. Om vi går tillbaka till LFA, det LBU-program som lades fast un-

der den förra landskapsregeringens sida, jag ser att dåvarande ansvarige 

ministern ruskar på huvudet, när det gick ut på remiss till alla organisa-

tioner överallt överhuvudtaget, var 200 euro/hektar själva grundbulten 

när det gällde LFA-stödet. Precis på samma sätt som man har i motsva-

rande regioner på finska sidan. Det kan man checka upp med jord-

bruksbyrån när man vill. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Nu var jag med i förra regeringen så jag vet hur det gick till. Det var 

nämligen så att det fanns ett förarbete som också var nedskickat och till 

det flesta delar godkänt från kommissionen, men det fanns ett politiskt 

problem i dokumentet, nämligen att det i textdelen stod att det var 200 

euro som gällde, men om man tittade på summorna så hade man inte 

räknat ut det totala beloppet för kompensationsbidraget enligt den ni-

vån på stödet. Där fanns en politisk oenighet och det slutgiltiga doku-

mentet togs av den nya regeringen på lucia 2007. Det kan ledamoten gå 

tillbaka och titta i protokollen. Det är ett faktum. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är intressant om vi håller fast vid det att det skall vara långsiktiga 

verksamhetsförutsättningar för alla näringar, inklusive jordbruksnär-

ingen, är det som ledamoten Gunell sade att det står att stödnivåerna 

skall vara 200 euro/hektar. Det är det som alla har gjort upp sina kalky-

ler efter. Jag har hävdat i många sammanhang, att det var ett misstag 

när det gällde hur stor areal som skulle utnyttja de här stöden, men det 

är en annan femma. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag kunde inte drista mig till att inte ta en replik angående 

anförandet som lagtingsledamoten Eriksson hade. Med missbruk vet 

man att tillgänglighet och efterfrågan är det som är centralt. Jag är för-

vånad över, när man pratar näringspolitik, att man måste ta till flaskan 

där igen. Det brukar vid varje debatt dyka upp att lösningen på det hela 

är att vi skall sälja sprit ute i affärerna, då har vi en framgångsväg, det 

kommer flera turister till Åland om vi får sälja sprit i affärerna. Då fun-

derar man om det är något som skall vara unikt för Åland, att bara vi 

skall vara de enda i hela Norden som skall sälja sprit i affärerna, eller är 
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det något som man vill att skall spridas över hela samhällen. Hur har 

man tänkt där? Jag tycker ändå att vi har väldigt stora missbrukspro-

blem på Åland, det är uppenbart idag. Att man kommer med ett sådant 

förslag, jag är förvånad över att man lyfter fram det så tydligt i närings-

debatten också. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag funderade länge, värderade ledamoten Mattsson, hur ltl Åke Matts-

son lyckades få in missbruksproblematiken i det här. Jag funderade 

länge, men sedan föll polletten ner när han kom in på förslaget om vin i 

butiken. Det är klart, om det inte fanns en droppe alkohol i denna värld 

så skulle den säkert se annorlunda och bättre ut, det är inte frågan om 

annat och det kan jag hålla med om. Men om vi ser verkligheten så som 

den är, oerhört många människor, när de har semester, när de kopplar 

av, när de är ute med sin segelbåt, vill gärna dricka lite vin till maten. 

Det är något jag har full respekt och förståelse för. Det behovet tillgodo-

ser man ändå på ett eller annat sätt. Det jag tänker är att det skulle vara 

en viktig inkomstkälla för framförallt skärgårdsbutiker, men även buti-

ker över huvudtaget i närheten av t.ex. gästhamnar. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Pratar man med alla som har satt sig in i den här frågan 

och som är experter på det, jag pratar om de som jobbar övergripande 

med det här, så säger man att blir tillgängligheten större så är det flera 

som dricker och så får vi flera alkoholister och vi får flera som har alko-

holproblem. Man vet också att till den åländska skärgården kan man 

söka sig för där får man tag på alkohol. Jag tycker att man borde ha ett 

bättre koncept, att man borde stimulera högre att man skall ha en pro-

duktion, förpackning eller annat som skulle vara drivande. Jag kan t o m 

acceptera att man på en gård som tillverkar alkohol så kan man ha fa-

briksförsäljning där ute av flaskor osv. Det finns det en liten förståelse 

för, men att man skall sprida ut alkoholen att den skall köpas i affärerna 

kan jag inte förstå. Skall jag köpa en gymnastikdräkt eller gymnastik-

skor, så vill jag inte att det skall finnas i varenda butik. Men när det gäll-

er sprit så finns det vissa politiker, som tror att det är det centrala och 

att det är det som alla människor vill, att gå och köpa sprit i matvarubu-

tiken. Skall jag köpa en cykel så far jag inte till andelshandeln och köper 

den, men alkoholen så.. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Åke Mattsson är beundransvärd för sitt engagemang mot missbru-

ket, det är inte frågan om annat. Jag tror också att det är bra om man ser 

till helheten och breddar synfältet och försöker se samhället i stort. Det 

är klart att det säkert kan finnas bättre koncept än det som jag presente-

rar, men jag tror att man med ganska enkla medel utan att det kommer 

att leda till något speciellt större missbruk och elände, skulle kunna hitta 

en intäktskälla för butiker som vi vet att lever på existensminimum de 

facto. Frågan är om vi öppet kan nedslå eller ska vi inte. Jag tror att det 

skulle vara ganska viktigt och jag hoppas att man från regeringsbänkens 

sida kan titta på det här med, med all respekt ltl Åke Mattsson, lite vida-

re blick. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller IT-utbildningen på Åland, så håller jag helt 

med om vad gäller tillgången på personal, våra företag vill gärna ha ny-

utbildad personal att rekrytera, men de skall ha erfarenhet. Det här har 

åtminstone tidigare varit ett problem att man rycker personal av var-

andra och bjuder över varandra och på det sättet så leder det inte till så 

mycket utveckling för hela Åland i stort.  

Från landskapsregeringens och högskolans sida har vi utvecklat ett 

fördjupat samarbete när det gäller de här företagen. Det som hittills har 

lyckats är att vi har fått en ny syn när det gäller praktikarbete och prak-

tikperioderna. Målet är att när studenterna har genomfört sin praktik-

period så skall i princip rekryteringen för IT-företagen vara klar. Man 

skall ha ett så nära samarbete att man känner de här studerande och 

därmed också vet vilka som passar in. Man kan också rekommendera in-

riktningar osv. för att man skall få den utexaminerade som man söker 

efter. Det här är en bra utveckling. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den här typen av matchning har man jobbat med länge från landskaps-

regeringens sida och den är viktig. Det är inte så lätt att få det att lyckas 

alla gånger, men det är viktigt att man har fokus på det. Jag är väldigt 

glad över det som utbildningsministern säger för det stärker den upp-

fattning som jag hade. Det är lite som att svära i kyrkan när vi har en 

näringslivsdebatt, då gäller det att skapa så mycket arbetsplatser som 

möjligt och att skapa tillväxt. Men när det gäller uppstartande av nya fö-

retag då är det alltid bättre ju mera arbetssökande man har. Dvs. att vi 

har den situationen vi har idag, att man bjuder över varandra, plockar av 

varandra och att man jobbar hela tiden på gränsen till vad arbetsmark-

nadslagstiftningen tillåter när det gäller övertid. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag vill hävda att vi har nått den utvecklingen här och att 

synsättet har lite ändrat. Man ser att praktik inte bara är sådant som 

kostar pengar för företagen utan man börjar också se att det finns en 

nytta. Det leder också till att våra studeranden tar sin praktiktid på ett 

större och mera seriöst sätt och greppar det på ett annat sätt än vad man 

har gjort tidigare. Det är en bra utveckling.  

När det gäller sjöfartsutbildningen så är det precis som med sjöfarts-

politiken, det finns väldigt många utredningar gjorda och jag tror att vi 

har hittat pudelns kärna nu. Nämligen det att sjöfartspolitiken i Europa 

bygger på STCW-konventionen. Det är egentligen en utbildning på tre 

nivåer, medan vi hitintills har hållit fast vid två nivåer, en gymnasialnivå 

och en högskolenivå. Det är det här som vi med redarna med stor fram-

tidstro stöder, den utvecklingen som vi är på väg till, nämligen att vi 

skall ha en sjöfartsutbildning som är indelad efter STCW och de interna-

tionella kraven och inte fast vid de två nivåerna, gymnasieskola och hög-

skola. Det här tror jag är en mycket lyckad utveckling. 



  

  669 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är viktigt det som utbildningsminister Lundberg säger, 

om jag vågar svara på det här nu för på talmanskonferensen pratades 

om att man inte skulle få byta ämne från den ena repliken till den andra, 

men när det gäller det sista att det är bra, det är väldigt bra. Det har tagit 

oerhört lång tid för att komma hit, men det finns också mera som man 

bör göra och vara lyhörd för hur näringen ser på det här. Det har varit 

lite dålig kommunikation här, men jag vet att den har blivit bättre och 

det skall ministern ha en eloge för. När det gäller praktikanter, trainee-

verksamhet som det heter på nysvenska, så är det viktigt att man från 

näringsavdelningen och utbildningsavdelningen är på de åländska före-

tagen på ett positivt sätt och förklarar vilken nytta det har om man får in 

folk väldigt tidigt. Här vet jag att det åländska näringslivet inte har varit 

så duktiga på det, om jag säger som det är. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Efter näringsministerns anförande så måste jag säga att det var 

väldigt svårt att förstå begreppet näringspolitik. Det blev kanske lite klarare 

när lantrådet steg fram och tog till orda, man kan skönja ännu en dimension 

efter att social- och miljöministern har talat. Någon slags enhetlig och koncis 

uppfattning om regeringens näringspolitik har vi inte sett. Jag undrar om nå-

gon här kan sammanfatta diskussionen, jag skall göra ett försök. Lantrådet 

hade något att säga av relevans, hon sade att marknaden skall sköta det mesta 

och staten, i det här sammanhanget landskapet, skall gå in och skapa förut-

sättningar för företagande. Sedan har jag man vissa verktyg som olika eko-

nomiska stödåtgärder och även rådgivning. Det är en ganska allmän rollför-

delning inom näringspolitiken som ingen idag ifrågasätter. Det har förekom-

mit otydlig diskussion om att allting är näringspolitik, att social- och miljöpo-

litik är näringspolitik och barnomsorgslagstiftningen är näringspolitik osv. 

Kanske indirekt så har det en påverkan på näringslivet, men jag tror inte att 

vi blir klokare i diskussionen om vi drar in de här dimensionerna och gör det 

till innehållet i själva näringspolitiken. 

Nej, herr talman, det måste vara någonting mera. Nu är inte lantrådet här 

idag, men hon har ytterligare försökt formulera sig och har sagt vid flera till-

fällen att regeringen har samma ekonomiska uppfattning som de frisinnade 

och i budgetdebatten framförde hon att man åtminstone till 70 procent har 

beaktat de frisinnades krav på budgeten. De frisinnade låter sig inte falla för 

de här intensiva uppvaktningarna, de tycker att bara 50 procent av deras 

åsikter har beaktats. Jag tycker att den ideologiska slutsatsen är den att re-

geringen i sin uppfattning om näringspolitik är ganska långt högerut och kan-

ske t o m höger om frisinnad samverkan idag. Det blir resultatet om man bara 

säger att vi skapar förutsättningarna och sedan får marknaden sköta resten. 

Jag uppfattar inte att frisinnad samverkan ser på näringspolitiken på det sät-

tet. Det som händer är nämligen att man tror att marknadens osynliga hand 

skall ställa allting till rätta. Då blir det just den osynliga politiken som här har 

kritiserats, inte bara ifrån lagtinget utan också ifrån de organisationer som 



  

670 

företräder näringslivet. Dvs. man vill inte från regeringens sida aktivt ingripa 

utan man vill hålla sig utanför den egentliga marknaden. 

Herr talman, i praktiken är det ändå inte så. Jag vill ta som exempel det att 

landskapet är aktieägare i många bolag. I debatten har man lyft fram t ex pos-

ten som ett aktiebolag, som driver en marknadsföring som av många närings-

idkare på Åland uppfattas som illojal konkurrens. Tar vi ett sådant bolag som 

Ålands Radio & TV, som också är ett aktiebolag helägt av landskapet, så är 

det så att distributionsbolaget, programbolaget Ålands Radio & TV, också 

äger infrastrukturen dvs. sändningsnätet. Detta samhällsägda bolag konkur-

rerar inte på lika villkor med de privata aktörerna på mediemarknaden utan 

det är monopolbolaget som bestämmer villkoren för de övriga aktörerna. Är 

det bra förutsättningar, minister Jan-Erik Mattsson? Är det bra att man har 

olika konkurrensvillkor för landskapets företag och privata företag? Är det en 

bra förutsättning av driva näringspolitik på? 

Vi har Ålands industrihus, det är i och för sig ett bra projekt, men många 

tyckte att det var tveksamt om landskapet skulle bygga affärslokaler. Skall vi 

bygga affärslokaler för vissa företag men inte för andra? Är det bra förutsätt-

ningar? Det är ju de förutsättningar som landskapet har ställt upp. Vi har bo-

lag som delar ut bonusar, ägaren har ingen åsikt om det? Är det bra? Skall bo-

laget självt få bestämma hur de gör i de här sammanhangen? Ute i omvärlden 

är det en stor fråga, men jag tror inte att vår regering har någon uppfattning i 

den här frågan heller. 

Med andra ord, herr talman, så är det så att regeringen är, mot eller med 

sin vilja, inte bara en som skapar förutsättningarna utan man är en aktiv före-

tagsägare och man bedriver företagsverksamhet genom sina bolag. Det finns 

fler, men det är ingen idé att gå in på det nu. Man kunde nog analysera på vil-

ket sätt ägaren agerar, för i många fall tycker jag det är ytterst tveksamt. Vi 

från socialdemokraterna tycker att både den ekonomiska politiken och ar-

betsmarknadspolitiken är viktiga verktyg för att hålla uppe efterfrågan och 

aktiviteten i ekonomin och sysselsättningen. Det behövs också en samman-

hållen näringspolitik, som ökar produktionsförmåga och konkurrenskraft, 

samt bidrar till att anpassa ekonomin till förändringar som sker på Åland och 

i vår omvärld. 

Just nu så lever vi i en lågkonjunktur och det normala för de nordiska eko-

nomierna, med en ganska utbyggd offentlig sektor, är att man låter de offent-

liga utgifterna öka ofta genom lån och skattesänkningar. De här offentliga ut-

gifterna använder man för att stimulera ekonomin. Det tycker jag inte att vi 

har sett spår av hos oss, utan man gör nästan tvärtom. Nu skär man ner, nu 

skall de offentligt anställda ta ett stort ansvar genom försämrade löneinkoms-

ter, nu skall man köra ner den offentliga sektorn på sparlåga. 

Man säger visserligen att man har investeringar på gång för att stimulera 

den åländska byggsektorn, men herr talman, om det är så att den vinnande 

entreprenören outsourcar projektet, är det då en stimulans för den åländska 

ekonomin? Om entreprenören tar hit sin arbetskraft från andra länder me-

dan de egna åländska företagen och arbetarna måste permitteras, är det sti-

mulanspolitik? Jag är tveksam. Det har att göra med den dåliga lagstiftningen 

som vi har om offentlig upphandling. Om man ser totalekonomiskt på det 

hela så är det givetvis så att landskapsregeringen i samband med upphand-

lingen borde beakta att de som bygger skall i första hand sysselsätta den 

åländska arbetskraften. Jag tror inte att regeringen har sett på frågan på det 
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här sättet. I samband med förra budgeten så påpekade finansutskottet att det 

är viktigt när man upphandlar byggprojekt, att vi verkligen ser till att det är 

ålänningar som blir sysselsatta. 

Herr talman, när man talar om företagande så är det många som talar om 

entreprenörer och innovationer. Allt är naturligtvis viktigt men det är två fak-

torer som alltid måste föreligga, det ena är kapital och det andra är arbets-

kraft. Utan de här två faktorerna så blir det inte så mycket. Just frågan om 

vem som skall tillhandahålla kapital är en fråga som ideologiskt delar parti-

erna. Här har förts en diskussion att landskapet t.ex. inte skall ge ut enhets-

lån för bostadsbyggande för det är bankverksamhet. Med det vill man säga att 

det är bankerna som skall finansiera bostadsproduktionen. Sedan finns det 

andra som säger att det är nödvändigt, bl.a. vår social- och arbetsmarknads-

chef, och därför skall samhället ta större ansvar. Det här tycks svaja lite bero-

ende på regeringsmajoriteten. 

Det finns också pengar som är direkt riskkapital. Landskapet har ett bolag 

som fördelar riskkapital för att stimulera företagande. Eftersom man bara ta-

lar om förutsättningar, inte att man själv skall direkt gå in och vara en part i 

företagandet, så tycker jag att det är konstigt. Regeringens resonemang att 

bara skapa förutsättningar borde, om man är någorlunda konsekvent, leda till 

att man helt lämnade sitt uppdrag för att t.ex. dela ut riskkapital. Nu tycker 

inte jag som socialdemokrat att det är en så god idé och speciellt inte under 

en lågkonjunktur, men min poäng är den att definitionen som regeringen har 

av näringspolitik inte riktigt är proportionell. Man föreslår lite här och lite 

där och så tror man att man har täckt in det mesta. 

Jag tänkte säga någonting om arbetsmarknaden eftersom det är en så cen-

tral fråga i den socialdemokratiska ideologin. Det är ytterst sällan, om någon-

sin, som vi har diskuterat den åländska arbetsmarknaden här i lagtinget. Det 

är lite tråkigt för det är ganska intressant, speciellt eftersom vi har en så rörlig 

arbetskraft. Idag finns det drygt 15 000 arbetsplatser som är åländska, av 

dem är drygt 2 000 sådana som inte finns på Åland. Vi har ca 13 000 syssel-

satta ålänningar, sedan har vi ålänningar som jobbar som pendlare i Sverige. 

Dvs. vår arbetsmarknad är inte bara på Åland utan den finns också i närregi-

onerna i Sverige och Finland. 

Det andra som jag tycker att är karaktäristiskt för den åländska arbets-

marknaden är det att vi inte har haft arbetslöshet på otroligt lång tid. Det be-

tyder att vi inte har några arbetskraftsreserver heller. För de flesta arbets-

marknader finns det grupper som går in och ut som en sorts reserv, särskilt 

kvinnorna. På Åland har vi en hög sysselsättningsgrad, det har vi haft länge, 

det betyder att kvinnorna är på arbetsmarknaden i lika hög grad som män-

nen. Vi har inte heller grupper som studerande i någon högre grad, som står 

utanför arbetsmarknaden, nu just på grund av lågkonjunkturen ja, men om 

man ser över tid, eftersom vi exporterar i så hög grad vår akademiskt utbilda-

de arbetskraft. 

Det tredje är att vår arbetsmarknad i hög grad karaktäriseras av tjänste-

produktion. De varuproduktioner som vi har, dvs. speciellt inom primärnär-

ingen blir allt mindre och mindre. Som alla samhällen i Europa så förändras 

befolkningen så att det blir allt färre som skall försörja allt fler, eftersom be-

folkningen åldras. Till det här kommer att pensionsavgångarna är stora, dvs. 

det finns ingen arbetskraftsreserv. För att vi skall ha konkurrenskraft och till-

växt i våra ekonomier så behöver vi mera ung, kompetent arbetskraft. Inom 
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den offentliga sektorn kommer avgångarna att vara stora, det kommer att be-

hövas, det behövs redan inom hälso- och sjukvård och inom utbildningen, 

många nya löntagare. Det här kan bli ett jättestort problem för Åland och ef-

terfrågan på arbetskraft kan betyda, om utbudet är för litet, att arbetskraften 

blir väldigt dyr och det har en inflatorisk effekt på hela vår ekonomi. Det enda 

möjliga är att vår arbetsmarknad kompletteras genom inflyttning. Det vet vi 

alla att inflyttningen har varit omfattande de senaste åren. Den bromsas igen 

nu av det skälet att man inte kan köpa sin bostad och tillgången på hyresbo-

städer är väldigt begränsad. Man kan givetvis köpa en tomt på planerad 

mark, men det är inte så många som har sådana tillgångar och det är inte så 

många som är beredda att göra det i ett första skede när man flyttar in utan 

de vill pröva på. Inflyttningen är ändå ganska liten i relation till behovet av 

arbetskraft. Sedan är det inte okomplicerat med en arbetskraft som kommer 

från länder där man har ett annat språk än svenska. Vår integrationspolitik är 

ännu bara i sina barnskor och det finns inte några tecken på att man i reger-

ingen skulle satsa riktigt på det här. Det är Medis och ibland skall det vara 

landskapets, ibland skall det vara kommunernas, ibland skall de syssla med 

integration, ja, regeringen vet inte vad de vill i den här frågan. 

Herr talman, hur gör man? Ett som är säkert är att det inte finns några 

snabba lösningar, men socialdemokraterna tror, som vi alltid har gjort, på ut-

bildning. Då är det centrala att vi måste satsa mycket och stort på Ålands 

högskola. Det är det viktigaste på lång sikt att göra Ålands högskola till en in-

ternationell högskola med dubbelt mera elever åtminstone. Det andra är att 

vi skall ta tillvara de ungdomar som utbildar sig på Åland, för deras vilja att 

stanna kvar är mycket stor. Sedan måste vi förbättra vår integrationspolitik. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattson, replik 

Herr talman! Trots väldigt många negativa åsikter om det här så finner 

jag ändå att det finns en hel del gott att diskutera vidare utifrån ledamo-

ten Sundbacks anförande. Det första tycker jag att är rollfördelningen 

som vi har varit inne på. Det är väldigt viktigt att vi klargör rollfördel-

ningen mellan regeringen, näringslivet och övriga invånare.  

När det gäller de olika bolagen som ledamoten Sundback tar upp så 

vill jag säga att ursprungstanken för posten, eller tron bland många här i 

salen var, att det skulle bli en belastande faktor för det åländska samhäl-

let, det skulle bli en utgiftspost varje år i landskapets budget. Så har det 

inte blivit och det tycker jag är intressant. Nu är det mindre än ett år se-

dan posten blev AB och det är klart att vi måste utvärdera och fundera 

på hur det fungerar. När det gäller Ålands Radio så är det knappast ett 

sådant bolag som vi har så mycket ägarsyn i eftersom alla är med så är 

det ingen som styr. När det gäller Ålands industri återkommer jag i en 

andra replik. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill ta det här med Ålands Radio & TV. Ministerns svar 

visar på total okunskap om hur mediemarknaden ser ut. Skall de privata 

medieproducenterna ha tillgång till sändningsnätet, som är skattefinan-

sierat, på samma villkor eller inte som Ålands Radio? Det är det som är 

frågan, det är det som ägarna skall ta ställning till. Eller skall Ålands 
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Radio & TV ha en särskild förmån att säga på vilka villkor de övriga får 

nyttja nätet. Det är det som ägarna skall ta ställning till. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är så illa att vi betalar t o m till andra sändare, till de 

svenska och finska programmen betalar vi med skattemedel för att vi 

skall sända ut dem. Till de privatfinansierade så får vi återkomma vid ett 

annat tillfälle. När det gäller Ålands industri så vill jag påstå att det har 

varit en, av alla partier, mycket bra och god stödform för att starta före-

tag och tillgodose behovet av industrifastigheter. Det hoppas jag för 

egen del att inte skall behöva kritiseras i dagsläget. 

Ledamoten Sundback sade ”man kan inte köpa bostad när man flyt-

tar till Åland”, men det är absolut att handskas illa med sanningen för 

man kan köpa en bostad direkt när man flyttar till Åland, det finns inget 

hinder för det, bara det att den måste vara på en planerad tomt. Vad jag 

vet så är hela Mariehamn i den formen av planering. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det med Ålands Radio & TV visar att näringsministern 

inte vet vad han pratar om. För att få sända de här svenska programmen 

så måste radion betala upphovsrätt, men ingen särskild avgift för att 

sprida programmen i nätet. Det måste, hör noga på nu ministern, de 

åländska privata aktörerna betala till Ålands Radio & TV. Är det lika 

villkor? Är det bra förutsättningar för att främja åländska mediebolag? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Det har varit en intressant och viktig debatt och spörsmålssva-

ret gör att många nya frågor väcks. Berättar spörsmålssvaret om hur det verk-

ligen är eller hur det borde vara? Man berättar om visioner, men det är svårt 

att få ett grepp om den konkreta näringspolitiken. I svaret finns också en del 

faktafel som borde ha korrigerats och som jag nu försöker rätta till.  

Det vi nu ser är att arbetslösheten ökar för varje månad. Nu är snart 10 

procent av ungdomar under 25 år på Åland utan arbete. Det är främst unga 

som precis har blivit klara med sina studier, som står utan sysselsättning. Det 

är svårt för dem att få ett jobb. Landskapsregeringen säger så här i svaret på 

det näringspolitiska spörsmålet, ”vid sidan av det betydligt utökade utbudet 

av utbildningsplatser och arbetsförmedlings- och vägledningstjänster, kart-

läggs gruppen arbetslösa under 25 år för att kunna erbjuda lösningar som 

ger ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. Sysselsättningsåtgärder ge-

nom europeiska socialfonden för i första hand unga arbetslösa är Ung-

domslotsverksamhet och projekt Katapult. Landskapsregeringen kommer 

tillsammans med företag och kommuner att föreslå särskilda aktiviteter för 

att motverka en ökande långtidsarbetslöshet”. Här nämns två projekt som 

jag tidigare har ansvarat för och jag har även varit med och startat ett av dem. 

Katapult har funnits i elva år nu och projektet borde kanske ligga under 

den sociala avdelningen eller under utbildningsavdelningen, men under de 

senaste åren har det funnits mest pengar under AMS och därifrån har Kata-

pult finansierats till 80-85 procent samtidigt som de har varit en del av Em-
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maus returprojekt. Projektet Katapult är inte finansierat via europeiska soci-

alfonden och det är tveksamt om det är en ren sysselsättningsåtgärd. Det är i 

alla fall inget projekt för unga arbetslösa med yrkesutbildning. 

Ungdomslotsen är däremot ett ESF-projekt, men inte heller det är ett ren-

odlat sysselsättningsprojekt. Syftet med ungdomslotsen är att fånga upp ung-

domar som inte har kommit in i utbildning efter högstadiet, som vill hoppa av 

pågående yrkesutbildning eller som vill ha hjälp med att hitta ett jobb, en 

praktikplats eller en studieplats på eller utanför Åland. Ungdomslotsen är en 

uppsökande verksamhet som kompletterar och samarbetar med AMS och 

studievägledarna i skolorna. Det är en jättebra och viktig verksamhet. 

Jag ställer mig frågande till varför man i spörsmålssvaret säger att reger-

ingen skall samverka med företag och kommuner för att motverka en ökande 

långtidsarbetslöshet. Det är säkert bra, men varför nämner man inte med ett 

ord den tredje sektorn, föreningarna? Emmaus är huvudman för både Kata-

pult och Ungdomslotsen samt Emmaus bygg- och möbelretur och så har 

Emmaus ett tiotal arbetsplatser på Köpmansgatan för personer som har svårt 

att få jobb på den öppna arbetsmarknaden. 

Bästa regering, se också den tredje sektorn som en viktig resurs till att bi-

draga med aktiviteter för att motverka en ökande långtidsarbetslöshet. Tredje 

sektorn kan med andra ord vara en viktig aktör i det här sammanhanget. Som 

jag ser det så har inte landskapsregeringen några konkreta svar på vad som 

skall göras för att motverka ungdomsarbetslösheten. Nu börjar det bli hög tid 

att inte bara kartlägga utan även agera. Det finns ingen enkel lösning på pro-

blemet, varken för de som är unga och utan jobb eller de som är +58 och har 

några viktiga arbetslivsår kvar innan pensionen. 

Till en annan fråga. Visionen för ett hållbart Åland 2020, lyder ”ett tryggt 

självstyrt ö-samhälle där medvetna medborgare gör hållbara val”. Man sä-

ger i spörsmålssvaret ”en utveckling som bygger på hållbara val görs av 

människor med goda insikter av naturens begränsande bärkraft, samhäl-

lets sociala utmaningar och vikten av en stark dynamisk ekonomi i balans”. 

Vi fick för en stund sedan höra minister Sjögren tala väldigt insiktsfull om 

näringspolitik och behovet av ett helhetsgrepp, om behovet av planering osv. 

Om man har det här som ledstjärna, hur motiverar regeringen då att man i 

budgeten har i beredskap att arrendera ut mark för en golfbana på Stornäset i 

Sund? Jag förstår att det här är en av de få infrastrukturella satsningarna för 

den viktiga turistnäringen, men Stornäset? Är det ett hållbart val? Är det klok 

och långsiktig näringspolitik? Vad tänker den här regeringen göra med det ti-

digare principbeslutet om markanvändning från 1992? 

När man lyssnade på minister Sjögren så verkade det som att regeringspar-

tierna har mycket olika åsikter i frågan. Den tidigare biskopen i Borgå stift 

sade ofta i olika sammanhang, en kyrka som predikar kärlek men inte omsät-

ter den i praktiken är inte trovärdig. Socialdemokraterna anser att den som 

talar om hållbar utveckling men som inte omsätter det i praktiken är inte tro-

värdig. 

En mycket viktig sektor är byggbranschen. Att hålla igång byggandet är ett 

säkert sätt att skapa sysselsättning, eftersom man brukar räkna att varje 

byggnadsarbetare genererar jobb åt fyra-fem personer till. Här vet säkert när-

ingsministern hur många som får sin sysselsättning på Åland, tack vare bygg-

sektorn. Vi vet att det finns ungefär 1600 arbetare inom livsmedelsklustret. 

Det är bra, men hur är det inom bygg? 
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Sjöfartsmuséet, ÅHS och renoveringen av självstyrelsegården är de största 

projekten som landskapet skall bjuda ut under den kommande treårsperio-

den. Det är synnerligen viktigt, som vi ser det, att landskapsregeringen tar ett 

samhällsekonomiskt ansvar. Det måste finnas ett samhällskontrakt, mellan 

politikerna som beställare och näringslivet som utförare, som bygger på att 

man tillsammans skapar jobb och tillväxt på Åland. Bygguppdragen måste 

ges åt företag som också i första hand väljer det lokala framom billigt och ut-

ländskt. Om vi tillsammans skall försöka klara av lågkonjunkturen och för att 

minimera de skador på byggsektorn som den ekonomiska krisen kommer att 

innebära, så måste man tillförsäkra att det är åländska byggjobbare och loka-

la underentreprenörer som hålls i arbete. Visst unnar jag polacker, ester, ru-

mäner och byggjobbare från andra delar av världen jobb, men inte på bekost-

nad av att våra egna byggjobbare permitteras eller blir arbetslösa och inte på 

bekostnad av att man inte följer säkerhetsnormer. Om man på ett bygge inte 

monterar upp byggnadsställningar eller struntar i att följa andra säkerhetsfö-

reskrifter så är det klart att det blir billigare. Är det den utvecklingen vi vill 

ha? Nej, säger socialdemokraterna.  

Det gör mycket på slutnotan om man kan få in bemanningsföretag från 

Baltikum som kommer med byggjobbare som jobbar vardag som helg, t o m 

på midsommarafton, för betydligt mindre löner än en som skall bo och leva 

på Åland. Här bör landskapsregeringen i samband med byggentreprenörer 

och representanter för facket, samlas till ett möte för att se hur man kan ut-

veckla ett samhällskontrakt för att så många åländska jobb som möjligt kan 

bibehållas. 

Det borde också finnas beredskap för sysselsättningsskapande åtgärder om 

vi går mot tider då det åländska byggfirmorna får det svårt. För att målet att 

95 procent av de över 75 år skall bo hemma skall kunna uppfyllas, så krävs 

det att flervåningshus får tillgång till hiss. Idag finns det många äldre flervå-

ningshus, speciellt i Mariehamn, som saknar hissar. Räntestöd finns men det 

skulle också kanske behövas ett direkt understöd i likhet med det system för 

hissinstallationer som man har i riket. Även andra reparationer, underhåll, 

stambyten, osv. borde utföras under en lågkonjunktur. 

En annan sak som jag vill avsluta med är turlistorna för skärgårdstrafiken 

inför nästa säsong. Matka-mässan i Helsingfors i januari är en otroligt viktig 

försäljningsmässa, i synnerhet för skärgårdens turistföretagare, då delas 

skärgårdsturlistorna ut till potentiella besökare. Nu måste regeringen skynda 

på och ta beslut om nästa års turlistor, annars kan det få stora ekonomiska 

konsekvenser för skärgårdens turistföretagare. Tack herr talman! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det var igen många åsikter och synpunkter som ledamoten 

Carina Aaltonen räknar upp och jag kan svara bara på en par stycken. 

När det gäller Stornäset, om vi tänker gå ifrån principdokumentet från 

1992, har vi inte tagit ställning till, det finns alltså en förfrågan och re-

geringen vill testa lagtinget hur man ser på det här. Till saken hör att re-

geringen med lantrådet Roger Jansson i spetsen, planerade hela Grelsby 

kungsgård till golfbana och diverse. Då var det samma principdokument 

som låg till grund för det, det torde gå att göra likadant igen. 
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Vad är då regeringens hållning i frågan? Jag har en be-

stämd uppfattning om att det finns olika åsikter i de två regeringsparti-

erna och jag anser inte att näringsministern bara kan hänföra det här till 

lagtinget. Näringsministern måste väl ha en egen uppfattning när han 

har skrivit in det i budgetmomentet under sitt område, att man har be-

redskap att bygga en golfbana eller att upplåta mark för en golfbana på 

Stornäset. Det är väl det som är regeringens uppfattning? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ärendet är under beredning, ledamot Aaltonen. På torsdag 

kommer vi att ha en överläggning i frågan och ta till oss protesternas in-

nehåll. Jag vill kort kommentera byggsektorklustret, vi måste väl kalla 

det för det då allting handlar om kluster. Jag kan inte säga exakt hur 

stort det är, men det är definitivt mycket omfattande och man har kun-

nat identifiera just byggsektorn som lite av motorn i sysselsättningsef-

fekter för det här. Regeringen har cirka 20 miljoner i stimulanseffekter 

som investeringar för kommande året, ungefär på samma nivå som i år. 

Det finns en plan att kunna upprätthålla den. Utöver det så är de inve-

steringsstöd som ges till lantbrukare och övriga företag i storleksord-

ningen också en par miljoner per år, som är ren stimulans till sysselsätt-

ning. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är oerhört viktigt att samhället under en lågkonjunktur stimulerar 

byggsektorn för det ger också arbete till chaufförer, till andra mindre fö-

retag som importerar eller säljer byggnadsmaterial osv. Då anser jag 

också att man bör ta ett ansvar att se till att det är lokala underentrepre-

nörer och lokala byggarbetare o.s.v. som får jobben. Här bör samhälls-

kontraktet upprätthållas och få tillstånd en diskussion mellan byggföre-

tag och landskapsregeringen. Jag tycker inte det känns rätt om pengarna 

skall föras ut från Åland om byggprojekten skall vara de stimulansåtgär-

der som man säger att de skall vara. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ett engagerat anförande, som vanligt när ledamoten Cari-

na Aaltonen står i talarstolen. Det är två saker som jag vill ta fasta på. 

Det ena är den reglering, s.k. pro-åländsk som ledamoten Aaltonen vill 

införa, dvs. det som går emot gällande avtal och det som går emot EU:s 

lagstiftning och det som troligtvis kan vara frågan om direkt diskrimine-

ring, det att bara ”riktiga ålänningar” skall få jobb här. I den bästa av 

världar så drar vi alla hemåt, men landskapsregeringen avser att följa 

gällande regelverk.  

När det gäller skärgårdsturlistorna, så är jag den första att beklaga att 

de fortsättningsvis inte är färdiga. Min förhoppning är att de skall finnas 

tillstädes i januari. 
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det vore intressant att se om landskapsregeringen kan pröva det här och 

kan se till att upphandlingarna efterföljs, att det talas svenska på bygg-

arbetsplatserna, att man gör kontrollerna, att man kräver av byggnads-

kontrollanterna att se till att det finns byggare som verkligen kan tala 

det svenska språket på arbetsplatsen. Vad skulle hända om man skulle 

ha en mera pro-åländsk, som minister Thörnroos säger, att man verkli-

gen ser till att det är de lokala byggnadsfirmorna och underentreprenö-

rerna som skall få jobb och sysselsättning i första hand? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! I den bästa av världar så vill vi naturligtvis att de som finns 

i vår närmaste bekantskapskrets och i vår närhet, skall ha det bra och 

skall få byggena. Tittar vi på byggnadssektorn idag och på de riktigt sto-

ra byggföretagen på Åland, så är det inte landskapsregeringens sak att 

komma med pekpinnar och döma vem en privat företagare väljer att an-

ställa. Det är landskapsregeringens sak att ta fram ett regelverk, sedan 

är det andra myndigheters sak att efterfölja det. Självklart borde det ta-

las svenska på byggena, absolut.  

Jag tycker ändå att det känns lite skrämmande att socialdemokrater-

na, som jag alltid har hållit som ett väldigt öppet parti, nu står och talar 

för det stängda dörrarnas princip. Nu när det börjar bli lite spänt eko-

nomiskt, då stänger vi dörren och det är bara vi som sitter här. Det tyck-

er jag är både skrämmande och förvånande. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Nej då, absolut inte. Vi ser till det som är totalekonomiskt, samhällseko-

nomiskt, bäst för Åland. Det är väl att de åländska byggnadsarbetarna, 

det kan vara andra människor som kommer från andra delar av världen, 

som bor här, har arbete och sysselsättning. Rent företagsekonomiskt så 

kan jag förstå ledamoten Thörnroos inställning, men rent samhällseko-

nomiskt, totalekonomiskt, så är det absolut bäst att hålla igång de lokala 

företagen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Under kompletteringsanförandet så skulle jag vilja, i den mån 

förutom näringsministern också kansliminister Roger Eriksson har möjlighet 

att delta, men har han inte så har han inte. Först några kommentarer om när-

ingsministerns okunskap i frågor som gäller hans ansvarsområde. Åkrarna i 

Grelsby nämnde han, när det gällde den andra golfbanans planering efter 

Kastelholm. Åkrarna i Grelsby lyder inte under några skyddsdokument från 

1992, som alla vet.  

Sedan vill jag också säga att diskussionen om byggklustret inte är likadan 

som den var för 20-30 år sedan, att man har den stora klustereffekten i sam-

hället, den har betydligt minskat. Nu vet jag inte om det har gjorts någon mo-

dern utredning de senaste tio åren om effekten, men den är inte jämförbar 

med t ex sjöklustret eller livsmedelsförädlingsklustret. Eftersom i stort sett 

allt byggmaterial numera köps utifrån och också stora färdiga element köps 
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utifrån så ser klustret helt annorlunda ut än tidigare. Vi kunde också säga att 

vi absolut inte har någonting emot att ester får jobb i våra byggjobb. Det vet 

jag att socialdemokraterna inte heller har utan ni talar om att man skall ha 

samma arbetsvillkor. Till den delen håller vi med, att man inte utestänger folk 

för att man prioriterar att lokala personer får jobb, därigenom skulle man 

utestänga byggnadsarbetare utifrån. Sådant tänk går vi naturligtvis inte med 

på, men jag förstod att tanken inte var den trots att det tidvis hördes så. 

Herr talman! Debatten börjar lida mot sitt slut. Jag är sista på talarlistan, 

hoppas att det ändå kommer någon till i anledning av det jag tänker säga av-

slutningsvis. Det förefaller alldeles klart att partierna centern och liberalerna 

inte har en tillräcklig vilja att diskutera näringspolitik. Varför det är så här vet 

jag inte, men jag skall komma med någon gissning i sammanhanget. Centerns 

och liberalernas lagtingsledamöter har suttit tysta under de här två dagarnas 

debatter efter de korta gruppanföranden. Jag kan förstå att landskapsreger-

ingens agerande i debatten bygger på dåligt samvete. Man har dåligt samvete 

för att man inte sköter näringspolitiken. Därför har man inte velat tala när-

ingspolitik, inte ens i svaren, men allra minst i debatten. Man har bara talat 

om andra politikområdens betydelse för näringslivet och näringspolitiken. 

Jag tycker det är en lite ful taktik som även lantrådet ägnar sig åt i det här 

sammanhanget. 

Läser man spörsmålet får man väldigt klart för sig vad vi var ute efter. Det 

står på första sidan i sjätte stycket. ”Landskapsregeringen bör nu tydligt 

klargöra hur man avser att utveckla sjöfartsnäringen med kringnäringar.” 

Det enda vi har fått veta är det som står i budgeten är att man skall göra en 

klusterutredning, men ingenting annat om näringens utveckling trots att den 

har enorma utvecklingsförutsättningar. ”Landskapsregeringen bör nu tydligt 

klargöra hur man avser att utveckla turismens kvalitets-, aktivitets- och 

evenemangsverksamhet.” Jag tror inte att vi har fått nästan någonting alls till 

del annat än att det finns de pengar som alltid har funnits för turismens ut-

veckling. När det gäller krafttag för att utveckla kvaliteten, särskilt på stugsi-

dan och utveckla aktivitets- och evenemangsverksamhet så har vi inte fått nå-

gon information. 

Man skall klargöra hur man avser att utveckla tjänsteföretagandet. Det har 

varit några spridda synpunkter, men inget sammanhållet grepp om det heller. 

En av de allra viktigaste frågorna som vi efterlyser i spörsmålet är att man 

skall klargöra hur man avser att utveckla diversifieringen, marknadsinrikt-

ningen, omstruktureringen i landsbygdsnäringarna. En av de grundläggande 

näringspolitiska frågorna i landskapet. Det enda man kommer med är bi-

dragstänkandet, det är det som man skall utveckla. 

Nej, det låter som om jag skulle leva med er här på 70-talet, möjligen 80-

talet, men inte 2000-talet. Vi ser den neråtgående trenden för den EU-

delfinansierade lantbrukspolitikens utveckling, i viss mån avveckling, föränd-

ring. Nu gäller det verkligen för lantbrukets del att vara på vågens framkant 

så att man om fyra-sex år är verkligt konkurrenskraftiga i den nya bidrags-

världen man då lever. Det måste vi få ett program för från landskapsregering-

ens sida.  

Vi har också efterlyst en affärsplan för grön teknik och service. Vi vet att 

AICIS och tankeverkstaden jobbar med de frågorna, men det är så att säga 

utanför landskapsregeringens sida. Jag börjar nu efter två år återkommen i 
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lagtinget, vänta på att vi måste få se några resultat presenterade av land-

skapsregeringen.  

Är det så att centern som parti och liberalerna som parti har ett riktigt då-

ligt samvete för den osynliga näringspolitiken? Den här debatten har visat att 

det synes vara på det sättet. Då tycker jag att det var väldigt bra att vi väckte 

det här spörsmålet. Man vill naturligtvis inte erkänna att det är på det här 

sättet och man kommer att säga emot mig naturligtvis, men i hela den långa 

debatten har man inte lyckats med en sådan marknadsföring av sin osynliga 

eller till delar obefintliga näringspolitik. 

Innan jag kommer till avslutningen av mitt anförande, så har jag några 

särskilda synpunkter. Den första gäller särskilt ansvarsområdet som minister 

Roger Eriksson har. Ni kommer ihåg att jag tog upp frågan om jordförvärvs-

tillstånden och att man inte hade beaktat den parlamentariska kommitténs 

resultat i den debatt som var. I det sammanhanget fick jag höra, att reger-

ingspartierna har en beredning av ett ärende på gång när det gäller kommit-

téns betänkande. Med regeringspartiernas hjälp i lagtinget har jag kunnat ta 

del av beredningsarbetet och det är rimligt, det här är en typisk lagtingsfråga. 

Som medlem i den parlamentariska gruppen är det synd att jag inte har fått 

se det tidigare. Nu har jag fått se det och det är ingen bra läsning, kära vän-

ner. Det ger underlag för att den debatt som har förts, den inskränkta och in-

skränkningsdebatt som har förts, är korrekt.  

I dokumentet öppnas tre väsentliga saker, att regelverket vi har skall bygga 

på lagstiftning och inte på någonting annat. I beredningsarbetet talar man om 

att man skall ändra på praxis, möjligen. Vad kommittén sade så tydligt var att 

det måste grunda sig på lagstiftning, det måste komma via lagtinget. I det do-

kumentet kan man sedan tala om att man ändrar i viss mån på praxis, men 

det bör underställas parlamentet. Sådana förslag ser jag inte mycket av.  

Huvudreglerna för jordförvärvstillståndsbeviljning är någorlunda klara i 

dokumentet, men de väsentliga undantagen för näringspolitiken saknas. Jag 

säger det här för jag vill att centern och liberalerna skall ta sitt förnuft till 

fånga och återinföra det som den parlamentariska kommittén var överens 

om, undantagen när det gäller turistiska satsningar, s k strandbar dit också 

hotellverksamhet kan inräknas. Jag sade att man tydligen inte har förstått 

vad man sade i kommittén och den uppfattningen förstärks nu när jag tar del 

av beredningsarbetet, man har inte förstått.  

När det gäller möjligheterna att underlätta för fast bosättning så talar 

kommittén om att lagstiftningen bör klargöras när det gäller den delen så att 

kommunerna får klart för sig när de planerar områden för fast bosättning, 

vilka regler som gäller, bl.a. när det gäller strandnära boende. Det fordrar 

också lagstiftning och klara besked ifrån lagtinget. Jag såg inte heller någon-

ting av det. Det är allvarligt, herr talman och jag tror vicetalman Gunnar 

Jansson, som sitter talman just nu, håller med om det. 

Jag har för min del valt att tillsammans med gruppen titta på rådgivningen 

till näringslivet. Inte stöden, utan rådgivningen till näringslivet. Jag har 

kommit fram till att om jag räknar landsbygdscentrum, det som organisatio-

ner får för rådgivning till lantbruket och försöksstationen, in i bilden så blir 

det lite över en miljon som man ger för utveckling av lantbruket och lands-

bygdsnäringarna. En miljon ungefär. Till resten av näringslivet räknar jag 

rådgivningen i budgeten på 130 000 och ÅTC:s hela verksamhet, då blir det 

380 000. Vi ser de här balanserna, de är inte bra. Själva organisationsrådgiv-
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ningen till lantbruket får 320 000 och resten av näringslivet får 130 000. Jag 

antar att alla summorna kunde sänkas ordentligt, men någon slags balans bör 

det naturligtvis finnas. Man bör klargöra hur diversifieringen av landsbygds-

näringarna och särskilt lantbruket, vem som har ansvar för det och hur det 

skall gå till i praktiken. Den undersökning vi har gjort visar att det är relativt 

misskött. Det är också en osynlig näringspolitik som är ytterst allvarlig, inte 

minst för lantbruket och för landsbygden.  

Från en del av livsmedelsindustrin har jag fått information om att de inte 

har ett jämlikt kostnadsläge överhuvudtaget med Sverige eller Finland. När 

det gäller elpriserna som är ungefär 35 procent högre för våra livsmedelsföre-

tag, vattenpriserna, 50 procent högre, avloppspriserna, 50 procent högre, av-

fallshanteringen, dubbelt högre, riskavfallet, 200 procent högre, veterinär-

kostnaderna för slakteriet, väldigt mycket högre per producerad enhet. Det 

här är näringspolitik, att jobba med de här frågorna så att man får ungefär 

samma konkurrensförutsättning. I svaret från landskapsregeringen såg jag 

ingenting om resonemang kring det.  

I debatten i onsdags så sade näringsminister Jan-Erik Mattsson ”det ser 

väldigt positivt ut för det åländska näringslivet”. Det motiverar han med att 

man har ett väldigt stort antal bidragsansökningar på näringsavdelningen. 

Låt det sjunka in. 

I Ålandsdelegationens beräkning, som också finansutskottet har fått, över 

flitpengen, eller skattegottgörelsen, så ser vi att mellan 2007 och 2008, det 

torde vara året efter Chipsaffärens verkningar på samfundsskatten, så gick 

den åländska samfundsskatten ner med 54 procent. De redovisade företags-

vinsterna gick ner med 54 procent på ett år, från 2007 till 2008. Det är det 

sista beskattningsåret vi har, 2008. I riket gick de ner med 24 procent. Dub-

belt mera har de gått ner på Åland. 

Näringsministern säger att det ser väldigt positivt ut för det åländska när-

ingslivet. Jaha. Det är alltså resultaten och sysselsättningen inom näringslivet 

som anges, som är termometern på hur bra det går för det åländska närings-

livet. Det här är en mycket viktig del av landskapets finansiering, skattegott-

görelsen, när den har varit över 30 miljoner. Borde normalt ligga på mellan 

15 och 25 miljoner. Till 2008 gick den kraftigt ner, 54 procent. Också det är 

en näringspolitisk intressant fråga, men den är också naturligtvis på många 

andra sätt väsentlig för landskapsregeringens möjligheter att kunna sköta 

Åland på bästa möjliga sätt.  

Vi ser också i inkomsterna via flitpengen när det gäller statsskattens stor-

lek, som inkluderar förvärvsinkomsterna och kapitalinkomsterna. De har gått 

ner i riket med fem procent och med 15 procent på Åland, alltså 10 procent-

enheter mer. Det är därför som skattegottgörelsen har sjunkit tre miljoner. 

Det har också att göra med företagens lönsamhet, med utdelningen på basen 

av redovisade vinster och därmed inte bara på samfundsskattens storlek men 

också på kapitalskattens storlek i landskapet jämfört med riket. 

Inte minst, herr talman, med tanke på de frågor som finns på sidan ett i 

spörsmålet och som jag läste upp det sjätte stycket med de obesvarade frå-

gorna när det gäller näringspolitiken. Jag kommer efter att diskussionen har 

avslutats att föreslå en kläm Klämmen är utdelad på lagtingsledamöternas 

bord. Den lyder ”att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att 

hållbara åtgärder vidtas som återställer näringslivets förtroende för land-

skapsregeringens näringspolitik och som igen inriktar politiken på tillväxt, 
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ökad sysselsättning, bättre lönsamhet och lantbrukets allt högre behov av 

marknadsanpassning”. Vad betyder då detta? Ett förlorat förtroende hos 

näringslivet är i allmänhet nästan omöjligt att bygga upp på nytt. I den situa-

tion vi befinner oss nu i landskapet, så är det omöjligt. Det är omöjligt utan 

kraftfulla och synliga åtgärder. Tro mig och tro oss, vi diskuterar med så 

många näringslivsmänniskor kontinuerligt. Det här är en mycket stor fråga 

för centern och liberalerna. Hur bygger man upp detta förtroende på nytt? 

Jag tror att det finns orsak att diskutera landskapsregeringens samman-

sättning. Vi i frisinnad samverkan hör inte till dem som vill fälla den här 

landskapsregeringen, utan vi menar att valresultatet ställer krav på centern 

och liberalerna att kunna regera Åland. Om man misslyckas på någon punkt 

så måste man vidta åtgärder. Den här debatten har visat att det som vi hör 

från näringslivets sida är klart och tydligt besked på att man har misslyckats. 

Den utjämningen av sysselsättningen som nu drabbar offentlig sektor, kräver 

att privatsektorn bryter sin nedgång och får det till uppgång. De siffror vi har 

fått ta del av lönsamheten i det åländska näringslivet kräver att vi kan få upp 

lönsamheten i näringslivet. Både på sysselsättningssidan och avkastningssi-

dan är det nödvändigt att vi får en kraftfull näringspolitik från landskapsre-

geringens sida. Det klart att den inte kan göra allt, långt därifrån, men det 

måste finnas. Det är företagen själva som sedan skall skapa både sysselsätt-

ningen och lönsamheten. Tack. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Med retorisk kunskap och metodik så vill ledamoten Roger 

Jansson avsätta mig, verkar det som. Jag har också diskuterat med när-

ingslivet och den tidigare näringsministern hade inte heller byggt upp en 

särskilt hög nivå i förhållande till det som finns nu. När han säger att jag 

säger att det går bra för det åländska näringslivet, ja utifrån deras inve-

steringsbehov och investeringsvilja, det var det jag anförde. Man har en 

väldigt hög investeringsvilja i det åländska näringslivet just nu. Det är en 

positiv sak att komma ur krisen som ingalunda är tillställd av närings-

avdelningen på Åland. Jag tycker vi befinner oss i en jätte världskris 

egentligen, i synnerhet i våra grannländer. Han säger att skatterna och 

inkomsterna har gått ner, ja företagsförsäljningar. Skulle vi ha stoppat 

Chipsförsäljningen ifrån regeringen nu, när den gjordes 2007? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var det här svaret jag var rädd för, att näringsminis-

tern tror att man kan mäta aktiviteten i näringslivet med hur många bi-

dragsansökningar det ligger på näringsavdelningens bord. När jag var 

näringsminister själv i början av 2000-talet så gjorde jag ett överslag 

över hur stor del av produktiviteten i det åländska näringslivet som var i 

behov av och hade möjlighet att söka bidrag från landskapsregeringen 

och kom fram till att det rörde sig om mellan 5 och 15 procent, alltså 85-

95 procent var oberoende av landskapsregeringens bidragsportfölj. Så 

säger näringsministern att beviset för att det åländska näringslivet går 

bra är för att vi har så många ansökningar. Otroligt. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ja, det är otroligt för ledamoten Jansson kommer inte att 

vilja förstå det jag säger någonsin, tror jag. Jag skall gå vidare på utveck-
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lingen av vår ekonomi. En företagsförsäljning, som vi ingalunda kunde 

stoppa, vad jag vet, så skapade ett skattebortfall som var enormt. Det 

här är den stora risken vi har om vårt näringsliv väljer att sälja ut. Ett 

annat exempel är den utflaggning som har skett, kunde vi ha stoppat 

den? Inte vet jag, men den har nu ändå skett p g a den svaga svenska 

kronan, men den har givit upphov till en nedgång av BNP på två år med 

5,6 procent, istället för om den inte hade skett så hade det varit en svag 

uppgång av BNP.  

Jag vill ännu en gång säga att jag ser att investeringsviljan i det 

åländska näringslivet oavsett om det är med bidrag av landskapet eller 

rena bankingen, är stor och det ger framtidstro för det näringsliv som vi 

har. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Först vill jag säga att jag har ingenting emot ledamoten 

Jan-Erik Mattsson som människa och politiker. Vad vi nu diskuterar är 

näringspolitiken som landskapsregeringen för och som Mattsson är hu-

vudansvarig för tillsammans med lantrådet. Det är det vi diskuterar och 

inte person, men om det visar sig att, för att återställa förtroendet, det 

måste ske personbyte så är det i Mattssons intresse att diskutera den 

frågan rimligen. Här gäller det Ålands framtid, Ålands näringslivsut-

veckling.  

När det gäller Chipsaffärens effekter på skattegottgörelsen så kom de 

inte 2007 utan de kom tidigare. Vi var uppe i det året, då det var som 

bäst, i 35 miljoner i skattegottgörelse. Det är inte det som har skett nu 

till 2008. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Ledamoten Jansson återkommer igen till parlamentariska 

kommitténs för hembygdsrätt, jordförvärv osv. betänkande. Jag vill 

ändå erinra om att vi var faktiskt alla i kommittén eniga om skrivningen 

som säger så här ”att kommittén föreslår att landskapsregeringen stäl-

ler villkor som syftar till att hindra att en fysisk eller juridisk person 

med stöd av aktieförvärv, kommer i åtnjutande av rättigheter till fas-

tigheter som skulle ha förutsatt jordförvärvstillstånd om en juridisk 

person inte hade fungerat som mellanhand”. Det var vi alla överens om, 

men vi var också överens om att de här förslagen och vår slutsats kräver 

tydliga villkor och det är dessa villkor som nu diskuteras och som tydli-

gen ledamoten Jansson kommenterar. De är viktiga därför att skall vi 

fortsätta att följa jordförvärvslagen så bör vi fastslå vilka förvärv som 

kräver tillstånd och vilka som kan godkännas. Är det då besittningsför-

värv eller aktieförvärv? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi var överens om att likställa ak-

tier med direkt förvärv av mark, när det gäller aktier avsedda för jord-

förvärv, bolag som bildas för att kringgå jordförvärvsbestämmelserna. 

Det var huvudregeln och den skall vara tydligt lagfäst. Vad jag talar om, 
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är inte det. Utan jag talar om dels nödvändigheten av lagstiftningen, 

men det hoppas jag att vi är överens om i de här frågorna och flera 

andra som ingick i betänkandet. Vad jag talar om är de undantag som vi 

var överens om när det gäller turistiska ändamål. De saknas i bered-

ningen tills vidare och de måste in och också befrämjandet av fast boen-

de genom en ökad planering och klara regler för den planeringen. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tolkar i alla fall att ledamoten Jansson är med kom-

mittén i slutsatserna. I kommittén diskuterades aldrig huruvida reglerna 

skulle till lagtinget för diskussion, enbart när det gäller lagstiftningsåt-

gärder naturligtvis, de kommer per automatik till lagtinget, men i övrigt 

var det aldrig diskussion om att kommittébetänkandet som sådant skul-

le diskuteras i lagtinget. Det har inte jag något som helst minne av. Det 

är viktigt att vi är klara över vad vi diskuterar. Det papper ltl Jansson 

har fått tag på är ingalunda färdigt. Det är en början på hur man skall 

tydliggöra detta villkor, som är en förutsättning för att vi skall kunna 

leva efter jordförvärvslagen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Jag har inte talat om att det här betänkandet på något sätt skulle föras 

till lagtinget, det vet jag inte var ledamoten Carlson fick ifrån. Däremot 

har lantrådet sagt att hon gärna skulle föra någon form av meddelande 

till lagtinget i det här sammanhanget, det sade hon i onsdags. Mitt be-

kymmer är att jag är med kommittén till alla delar, medan det finns flera 

ledamöter här, även ledamoten Carlson, som inte har varit medveten om 

att kommittén har föreslagit de här undantagsbestämmelserna och ut-

vecklingsfrågorna när det gäller turismen, Havsvidden t ex och när det 

gäller den fasta bosättningen, utan bara har noterat om skärpningarna 

till de delar som kommittén har varit överens om. De är naturligtvis rik-

tiga, men det är inte den totala bilden, undantagen måste med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det onekligen finns saker som 

kan och ska förbättras i näringspolitiken och jag har i flertal tillfällen i 

landskapsregeringen, diskuterat och tagit beslut om stora strukturom-

vandlingar i jordbrukspolitiken. Vi har tagit beslut och diskuterat ÅCA, 

ett fantastiskt koncept där man drar nytta av vasslan och gör biogas och 

gödsel. Vi har diskuterat och tagit beslut om en torkanläggning vid Färj-

sundet, som drivs med miljövänlig teknik. Vi har också tagit flera beslut 

inom förädlingsindustrin, t ex när det gäller äppelodling. Vi har tagit be-

slut om att påbörja turiststrategin, evenemangsstöd, PAF Open, sjö-

fartsmuséet. Jag delar överhuvudtaget inte uppfattningen som ltl Roger 

Jansson anför. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är ju synd det, eftersom det som jag framför är bevisli-

gen korrekt. Att landskapsregeringen diskuterar, som ledamoten Sjö-

gren säger, det tror jag också. Det är resultatet av de diskussionerna som 
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vi efterlyser, det är våra frågor under de olika näringarna. Jag har inte 

heller uteslutit att vissa strategiska beslut är tagna av landskapsreger-

ingen, men volymen på dem i förhållande till det behov som finns är 

väldigt litet, det kritiserar vi. På det sättet hjälper det inte att komma 

dragande med några enstaka goda förslag som här har kommit, utan det 

är hela näringspolitiken i hela dess bredd som blir i det här spörsmålet 

och sysselsättningspolitiken inkluderat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag glömde en sak, vi har också tagit beslut om att arren-

dera ut marker i Bomarsund och Grelsby för verksamheter med turistisk 

inriktning. Jag räknar upp tio saker på ett bräde som vi har tagit beslut 

om och som för näringspolitiken framåt. När jag tittar på budgeten för 

2006, 2007, 2008 så kan jag inte precis påstå att jag hoppar jämfota av 

glädje för den sprittande näringspolitiken som de budgetarna innehål-

ler. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Nja, det är uppenbarligen så att vi som hela vårt liv har 

jobbat med näringslivet och näringspolitik på olika sätt och de männi-

skor ute i näringslivet som tycker att regeringen är riktigt dålig på att 

föra näringspolitik lever i en helt annan värld än den som sittande land-

skapsregering med sina ledamöter är i. Förr har vi haft flera gånger per 

år diskussioner mellan det övriga näringslivet och landskapsregeringar-

na, nu har jag förstått att sådana diskussioner inte mera förs. Okej, det 

är bra om det ytterligare kallas till sådana diskussioner, men frekvensen 

hittills åtminstone är mycket mindre än vad den har varit tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman!  I mångt och mycket så delar jag den oro som ledamoten 

Roger Jansson har för näringspolitiken. Det beror inte på att landskaps-

regeringen inte skulle ha goda intentioner eller vilja att arbeta med frå-

gorna, utan snarare från det att vi står i ett väldigt svårt ekonomiskt läge 

för tillfället, som gör att resurser och prioriteringar ser avsevärt annor-

lunda ut i dagsläget än vad de gjorde för några år sedan när ledamoten 

Roger Jansson satt på den stolen. Jag skulle också vilja komma med en 

komplettering eller min synpunkt på jordbruket och de resurser till råd-

givning som sätts där, man måste komma ihåg att det är EU-regelverk 

som vi satts att förvalta, vare sig vi vill eller inte och det upptar en stor 

del av de resurser som sätts mot jordbruksbyrån. Det är fråga om ren 

förvaltning. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ingenting i spörsmålet har riktat sig mot näringsavdel-

ningen och dess förvaltning av befintliga medel och fullföljande av de 

program som är fleråriga och som tidigare landskapsregeringar har 

grundlagt, utan uttryckligen mot den näringspolitik som vi inte får svar 

på vad innehåller när vi ställer spörsmålet, vi ställer tydliga frågor. Jag 

betraktar ledamoten Thörnroos som ny i landskapsregeringen, så hon 
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kan inte ansvara för det här utan jag betraktar henne mera som en lag-

tingsledamot. Det är som lagtingsledamot hon har kunnat titta på hur 

näringspolitiken har utvecklats, men vad som är markant är att ledamo-

ten Thörnroos är centerns ordförande. Som centerordförande måste 

man känna ett tungt ansvar för att näringspolitiken är maximalt god 

ifrån landskapsregeringens sida. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det är sant. Som centerns ordförande men också som le-

damot i landskapsregeringen så känner jag ett stort ansvar. Jag vet pre-

cis, tillika som ledamoten Roger Jansson, att det är det privata närings-

livet, speciellt sjöfarten, som har skapat det välstånd och den välfärd 

som vi har idag. Jag vet mycket väl, precis lika väl som ledamoten Roger 

Jansson, att det är det privata näringslivet som fortsättningsvis skall 

driva Åland framåt. Till den delen kan vi tillstå att vi har en samsyn. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill mycket kortfattat bara konstatera att från den socialde-

mokratiska gruppen så stödjer vi den kläm som nu är framlagd. Jag tolkar 

också den här två dagars långa diskussionen i lite samma termer som leda-

moten Roger Jansson, det är ganska tyst från regeringspartiernas sida. Det är 

så att regeringens näringspolitik blir inte bättre eller sämre än totalsumman 

av näringsministerns insatser. 

Jag vill kort beröra frågan om byggsektorn och stimulans av de åländska 

företagen. Jag tror att alla som följer med åländsk politik vet att socialdemo-

kraterna är det parti som kanske har haft den högsta profilen av alla vad gäll-

er integration och hur viktigt det är att ta hand om de inflyttade och behandla 

dem med respekt och värdighet, även på arbetsmarknaden. Det är absolut 

inte frågan om någon diskriminerande verksamhet. Däremot är det viktigt 

om man kallar åtgärder för stimulans, då måste man se till att man prickar 

målet. Det är väl det som är min uppmaning till landskapsregeringen att fun-

dera över de projekt man vill att skall stimulera åländska företag och syssel-

sätta den åländska arbetsmarknaden, så behöver man analysera hur man får 

den maximala effekten av det så att det totalekonomiskt gynnar vårt samhälle 

på bästa sätt. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ja visst är det så, ledamoten Gunell, att arbetstagare som 

också återfinns inom byggsektorn skall behandlas med värdighet och re-

spekt och visst vill vi också ha en gynnsam samhällsutveckling, men det 

var ju inte det som togs upp tidigare. Det som har framförts från social-

demokratiskt håll var att vi skall bortse från gällande regelverk, vi skall 

stänga gränserna mot Åland och vi skall gynna det som är åländskt. Den 

tiden är förbi, vi lever i en ny värld nu, en globaliserad värld där grän-

serna är öppna och där det är upp till de åländska aktörerna själva att 

skapa verksamhetsförutsättningar som gör att de själva har greppet om 

den åländska marknaden. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är bra att alla partier har kommit till den insikten, att vi lever med 

öppna gränser i ett EU och naturligtvis är det så att man skall följa re-

gelverket och på icke diskriminerande grund, anta de anbud som är gäl-

lande. Jag har också jobbat med regelverket, över och under tröskelvärl-

den och tror mig veta någorlunda vad det innehåller. Det är nog så att 

om vi vill stimulera vår egen byggsektor och vår egen marknad så måste 

vi fundera hur vi gör det så att man på bästa sätt sysselsätter den egna 

verksamheten, annars skall vi inte kalla det för sysselsättning och stimu-

lans, då är det bara vanliga byggprojekt, inte stimulans. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Fru talman! Visst är det så, men den värld som vi lever i nu, med det re-

gelverk som vi har, så är det väldigt begränsat vad vi kan styra och ställa 

med när det gäller det privata näringslivet. Min bedömning är att vi var-

ken skall eller försöka styra det privata näringslivet, vem de anställer el-

ler hur de verkar. Det är inte ens lagligt mera, det går inte. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror att regeringen och socialdemokraterna har samma målsättning 

här, att se till att den åländska arbetsmarknaden rullar på och att vi på 

bästa sett ser till att stimulera den. Därför talar man också från reger-

ingens sida om stimulansprojekt. Det är vårt gemensamma intresse att 

se till att pengarna träffar rätt, så att det faktiskt sysselsätter, i så hög 

grad som det bara går, underleverantörer som också är verksamma i 

landskapet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Det var ju det vi har sagt härifrån att de åländska företagen 

kan inte ha en prioriterad fil in. Det var det som ledamoten Sundback 

var inne på, att vi måste välja åländska, vi måste välja bort utländska fö-

retag. Jag är glad över att samtliga entreprenörer för sjöfartsmuséet var 

åländska i grunden. Jag vet att alla åländska byggföretag har utländsk 

arbetskraft till sitt förfogande, dock inte inom el och VVS till någon hög-

re grad, men inom byggsektorn så är det så. Vad skulle vi ha gjort om 

det hade varit ett rent polskt företag som hade haft det lägsta anbudet? 

Skulle vi då ha sagt nej till det? Det tycker jag är en berättigad fråga. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, vad skulle näringsministern ha gjort om det hade varit ett polskt fö-

retag som hade fått det? Skulle han ha gett det eller skulle han tycka att 

det var bättre om det var ett åländskt företag som fick bygga sjöfartsmu-

séet? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Med lite retorik så tycker jag att man måste ha sagt nej med socialdemo-

kraternas inställning, men EU har ålagt oss att vi inte kan säga nej. Vi 

ska anta den som har lägsta anbudet och hela Europa är öppet idag. Det 
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har just fallit en dom i Sverige där man har försökt att sätta sig över det 

här, men det funkar inte. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror att det är så att hela systemet för upphandling, både under och 

ovanför EU:s tröskelvärden, är en sådan process som är levande hela ti-

den. Den växer och förändras och den tar ställning efter eventuellt olika 

domslut längs med vägens gång, men inget är på det sättet hugget i sten 

de här regelverken lever och förändras efter tidernas gång. Jag skulle 

inte tro att vi på Åland är sämre att följa det än vad man är i andra län-

der. Naturligtvis, för mig är det viktigt att man inte diskriminerar, men 

jag tycker också att regeringen bör reflektera kring om man vill ha sys-

selsättning och stimulans för sitt eget samhälle, hur gör man det då på 

allra bästa sätt? Det är kanske dags att fundera på det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Under överläggningen har lagtingsledamoten Roger Jansson understödd av lagtingsle-

damoten Camilla Gunell lagt följande förslag till hemställan: ”Lagtinget hemställer hos 

landskapsregeringen om att hållbara åtgärder vidtas, som återställer näringslivets 

förtroende för landskapsregeringens näringspolitik och som igen inriktar politiken på 

tillväxt, ökad sysselsättning, bättre lönsamhet och lantbrukets allt högre behov av 

marknadsanpassning”. 

Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behand-

ling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till hemställan 

bordläggs till plenum 9.12.2009. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum 9.12.2009. 

Föredras 

5 Hembygdsrätten 

Landskapsregeringens svar (EF 2/2009-2010-s) 
Lagtingsledamoten Roger Janssons enkla fråga (EF 2/2009-2010)      

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger 

lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med an-

ledning av svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan an-

slutna 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 yttran-

den samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minu-

ter. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv 

och näringsrätt föreslog vid sitt betänkande den 2 april 2009 Åländsk utred-

ningsserie 2009/4, bl a enhälligt avseende förvärv av hembygdsrätt följande, 

se sidorna 41-43, ”Kommittén föreslår ett avskaffande av finskt medborgar-

skap som en förutsättning av förvärv och innehav av hembygdsrätt. Kom-

mittén föreslår att landskapsregeringen hos Finlands regering initierar en 

ändring av självstyrelselagen, så att den kan antas av riksdagen under in-

nevarande mandatperiod”. Motivet för ändringen angavs främst vara ojäm-

likheten och olika behandling av personer bosatta på Åland. Den tid, riksda-
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gens innevarande mandatperiod, som kommittén anger som tidsram för änd-

ringen i självstyrelselagen börjar nu snabbt rinna ut. Med hänvisning till 48 

paragraf 2 moment lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av 

landskapsregeringen följande enkla fråga: ”På vilket sätt har landskapsreger-

ingen inlett och hur avser man genomföra kommitténs enhälliga förslag och 

dess angivna tidtabell?” 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Fru talman! Ledamot Jansson har i sin fråga koncentrerat sig närmast på 

medborgarskapet i förhållande till hembygdsrätt. Det är riktigt som ledamot 

Jansson återgav att det var en fråga som var föremål för debatt i parlamenta-

riska kommittén som såg över de för självstyrelsen, väldigt viktiga frågor. Det 

var också så att kommitténs betänkande var enhälligt, vi har alla samma åsikt 

om frågan, dvs. att medborgarskapet skall kopplas bort från beviljad hem-

bygdsrätt. Det är också en fråga som har debatterats i tidigare landskapsre-

geringar. Frågeställningen kräver en ändring av självstyrelselagen, en lag som 

är beroende av två parlament. Med anledning av frågeställningen är det rik-

tigt att kommittén som lämnade sitt betänkande, hade åsikten som jag 

nämnde.  

Om vi tittar på landskapsregeringens handlingsprogram, anser vi att en 

översyn av självstyrelselagen skall inledas under mandatperioden som pågår 

nu. I regeringsförslag till budget för 2010 anges det att landskapsregeringen 

avser att fortsätta förhandlingar med Finlands regering om att en gemensam 

kommitté tillsätts med uppdraget att komma med förslag på hur självstyrel-

selagens innehåll anpassas till EU-rättens krav, bl a vad gäller finskt medbor-

garskap för erhållande av hembygdsrätt. Arbetet leds av lantrådet och det 

finns flera frågor än bara den här frågan som vi har orsak att återkomma till i 

självstyrelselagsändringar. Enligt uppgift, nästa riksdagsval skall hållas tredje 

söndagen i april år 2011. Vår strävan, enligt förslaget till budgeten, är att ar-

betet skall kunna slutföras under den här mandatperioden. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Först en korrigering, i den parlamentariska kommittén var det 

inte en debatt som redovisades i betänkande utan det blev till ett förslag, ett 

tidsatt tydligt förslag och det är riktigt att vi var alla partier i lagtinget överens 

om det tydliga förslaget. Svaret var också tydligt på det sättet att landskaps-

regeringen avser att få en förändring av självstyrelselagen tagen i den sittande 

riksdagen, så som förslaget ligger från kommitténs sida, då uppstår tidspro-

blemet. Avser landskapsregeringen att bara den här frågan skall anhängiggö-

ras i en förändring av självstyrelselagen, eller är det också andra frågor? Obe-

roende av vad svaret är i båda fallen är det väsentligt när arbetet kommer 

igång tillsammans med riksmyndigheten. Det brukar vara så att en blandad 

kommitté eller en blandad grupp går genom frågorna och sedan kommer man 

överens om det och sedan är det en remissomgång i riket och sedan först kan 

det resultera i en framställning till riksdagen. Oberoende vilken väg man väl-

jer, om man bara avser att ta den här delen eller den här delen tillsammans 

med andra delar, hur skall man klara tidtabellen? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Fru talman! Det är riktigt. Kanske jag var oklar i inledningsanförandet, det 

var ingen debatt utan det var närmast ett ställningstagande. Ltl Jansson säger 
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vi var alla eniga om punkten, det kanske bör nämnas att det sedan tidigare 

var den politiska viljan att vi skulle frikoppla hembygdsrätten från medbor-

garskapet. Själva startfrågan, ambitionsnivån är den som jag just nämnde, 

debatten skall inledas under mandatperioden och hoppeligen kommer man 

till ett resultat som vinner så att man får bort medborgarskapet från hem-

bygdsrätten. Det är förstås ett resultat med förhandlingar med den finska re-

geringen, men ambitionen är att debatten skall träda ikraft och arbetet påbör-

jas. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Vi vet att det har funnits personer som i sin längtan efter det 

åländska medborgarskapet inte ändå har velat gå in i ett finskt medborgar-

skap och därför vänt sig till rättsmyndigheterna inom europeiska unionen för 

att få en förändring till stånd. Svaret har slutligen blivit att det är en nationell 

fråga för Finland att hantera. Vi vet att regeringarna i Helsingfors, jag har 

själv varit inblandad i flera förhandlingar om frågan, absolut har motsatt sig 

kravet och menar att någon fördel skall man väl ha i förhållande till andra 

medborgare om man är finsk medborgare avseende självstyrelsens innehåll. 

Synsättet resulterar i olika behandling av ålänningar, sådana som inte väljer 

att ansöka om finskt medborgarskap av olika skäl, vissa kanske inte heller 

kan göra det, de blir definitivt i en ojämlik situation gentemot övriga som in-

nehar finskt medborgarskap.  

Eftersom det är en nationell fråga att lösa så gäller det att få regeringen i 

Helsingfors med. Om det är så att landskapsregeringen inte ännu har inlett 

arbetet med finska regeringen så är det alarmerande på det sättet att det har 

gått en tid sedan parlamentariska kommittén var klar med sitt arbete och vi 

insåg alla att det är jätte bråttom med frågan. Kan det vara så att man inte 

ännu har inlett beredningsarbetet med justitieministeriet i Helsingfors? I så 

fall tror jag att löftet om att landskapsregeringen skall försöka få det gjort in-

nan mandatperioden, blir nästan omöjligt att uppfylla. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Fru talman! Det är som det beskrevs att det har fungerat tidigare att den poli-

tiska viljan i Helsingfors att ändra det här inte är för, det är säkert lika hårt 

motstånd nu också, som ledamoten Jansson redogjorde för här. Vi måste vara 

envisa, vi måste hålla på. Det är många saker som redan tidigare ändrat, bl a 

självstyrelselagens 59 paragraf har ändrat. Det gäller att hålla på och inte ge 

upp, det är vår ambition att vi skall fortsätta med arbetet. Man kan bara lova 

att försöka, att uppnå resultat kanske tar lite längre tid, men ambitionsnivån 

är densamma. Jag kan också nämna,  fru talman, att det är ett nationellt 

ärende, det framkommer direkt från finsk sida att det anses som en nationell 

fråga. Vi har fortfarande argumentationen att det är ojämlikt, olika behand-

ling av olika personer som är bosatta på Åland. Det är en del av vår argumen-

tation. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.      

För kännedom 

6 Invalidpensionärers återgång i arbete 

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 9.12.2009 kl. 13.00.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 9.12.2009 klockan 13.00. Plenum är avslutat.  (Plenum avslutades 

kl. 15.48). 
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Om ledighet från dagens plenum anhåller talman Roger Nordlund på grund av privata 

angelägenheter, lagtingsledamoten Jan Salmén på grund av deltagande i Folktingets 

styrelsemöte samt lagtingsledamoten Runar Karlsson på grund av sjukdom. Beviljas.  

Meddelande  

Meddelas att val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 

2010 kommer att förrättas vid plenum måndagen den 14.12.2009. Kandidatlistor ska 

inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 11.12.2009  klockan 15.00. Anteck-

nas.   

Meddelas  vidare att en frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsord-

ningen hålls vid ett särskilt plenum fredagen den 11.12.2009 kl. 9.30. Landskapsreger-

ingen har meddelat att samtliga ministrar utom lantrådet kommer att vara närvarande 

vid frågestunden. En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska 

anmäla sig till lagtingets kansli senast fredagen 11.12.2009 kl. 8.30. Antecknas. 

Remiss 

1 Invalidpensionärers återgång i arbete 

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår i denna framställning en lagstift-

ning som underlättar för invalidpensionärer att återgå i arbetet. Normalt har 

pensioner reglerats via en blankettlagstiftning, som gäller här på Åland, men 

just denna  åtgärd vidtas via en speciallagstiftning, en temporär sådan, i riket 

och därför krävs det en speciell lagstiftning av oss här. Den föreslås vara tem-

porär med samma tidsdräkt som den lagstiftning vi har som har tagits på 

riksnivå. Avsikten är att åtgärden ska genomgå en utvärdering på rikshåll och 

lämpligen här hos oss också för att se om åtgärden har haft önskad effekt el-

ler om den behöver utformas på något annat sätt.  

Det är tänkt så att det ska kunna underlättas för de tidigare landskapsan-

ställda, som åtnjuter invaliditetspension, att återgå i arbetet genom att det in-

förs en eurogräns på hur mycket man kan tjäna förutom sin pension, utan att 

det ska påverka pensionen. Samtidigt ska möjligheten finnas att pensionen 

ska kunna bli vilande om man överskrider dessa inkomstgränser. Tidigare 

har det varit så att det har funnits en möjlighet till en procentuell intjäning av 

pensionen, men har man gått över den har det  krävts en ny bedömning av 

invaliditeten för att man ska kunna komma i åtnjutande av pensionen igen. 

Det är bra för individen och det är bra för samhället om människor kan utföra 

ett arbete. Det här ligger helt i landskapsregeringens linje med att människor 

ska arbeta och kunna förtjäna sin inkomst.  

En liten jämställdhetsbedömning har gjorts, eller egentligen en grundläg-

gande sådan, men det är svårt att på förhand bedöma vilken effekt det här har 

på människor, vilka människor som väljer att återgå i arbetet under sin inva-

liditetspensions tid. Faktum är att det är fler kvinnor än män i dagens läge 

som åtnjuter denna pension. I framställningen framgår hur många personer 

som kan beröras av det här och jämställdhetsanalysen finns där också. Tack, 

herr talman. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Vi från obunden samling ställer oss positiva till att man kom-

mer med lagframställningen och vi ser även att det finns en kompetens 

hos dem, som kan  komma till användning. Det är jättebra. En liten 

undran har jag, det står att under giltighetstiden kommer en uppföljning 

att göras huruvida lagen i tillräckligt hög grad främjar sjukpensionärers 

återgång i arbetet. Hur är tanken att det ska göras här på Åland. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det har vi inte i detalj diskuterat, men ursprunget till den-

na skrivning ligger i att riksmyndigheten avser att göra den här bedöm-

ningen också. Visar det sig att det har fallit väl ut så avser man att införa 

det i den vanliga pensionslagstiftningen och då kommer den att gälla för 

oss också via blankettlagstiftningen. Vi kommer också att göra en analys 

efter ett tag för att se hur utfallet har varit här på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson 

Herr talman! Den liberala lagtingsgruppen anser att denna landskapslag om 

tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärernas 

återgång till arbetet, är mycket viktig. Det är också viktigt att de sjukpensio-

närer som har varit landskapanställda och de som har landskapets pensions-

system, också får de rättigheter som alla andra invalidpensionärer i Finland 

och på Åland.  

Pensionslagarna kan kännas svåra och därför vill jag berätta lite allmänt 

om innehållet i denna lag. Lagens syfte är att göra det lättare för sjukpensio-

närerna att återgå till arbetet utan att behöva vara rädda för att förlora sjuk-

pensionen i framtiden. Den nuvarande lagstiftningen ger bara dem som har 

invalidpension från FPA rätt att lämna sin pension vilande mellan 6 månader 

och 5 år utan att riskera att förlora pensionen. De andra sjukpensionärerna 

har inte haft denna möjlighet och rättighet, dvs. sjukpensionärerna som har 

ett arbetsliv bakom sig har inte haft rätt att lämna pensionen vilande utan att 

riskera att förlora rätten till sjukpension i framtiden.  

Vilka rättigheter får alla sjukpensionärer i Finland och på Åland? Hel- och 

deltidssjukpensionärerna får rätt att lämna sin sjukpension vilande i tre må-

nader till två år och får omedelbart tillbaka pensionen om de slutar att arbeta. 

Ingen ny bedömning av arbetsförmågan behövs. I allmänhet är detta mycket 

viktigt, speciellt för personer med utvecklingsstörning och för personer med 

psykiska besvär, för att komma in i arbetsmarknaden utan att riskera sjuk-

pensionen.  

De sjukpensionärer som har haft rätt till bostadsbidrag från FPA har fort-

sättningsvis rätt till det även när pensionen är vilande. Detta är en mycket bra 

förbättring.  

De sjukpensionärer som har vårdbidrag för pensionstagare har rätt till fullt 

handikappbidrag när de arbetar och lämnar pensionen vilande. Med andra 

ord sagt får en person, som har haft det lägsta vårdbidraget på 57 euro, efter 

att ha börjat arbeta handikappbidrag som är ca 387 euro, dvs. 330 euro skat-

tefritt mer i månaden. Det är mycket bra.  
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Alla sjukpensionärer som har haft låga arbetsinkomster eller inga inkoms-

ter alls har rätt att tjäna 600 euro i månaden vid sidan av pensionen. Detta är 

en bra nyhet och gynnar de personer som har haft ströjobb, varit vårdlediga 

mm före insjuknandet. Det betyder i praktiken att de som har förtjänat mind-

re än 1 500 euro månaden alltid är garanterade att kunna tjäna 600 euro i 

månaden utan att det påverkar sjukpensionen.  

Vad betyder denna lag för personer med sjukpension från landskapet? Det 

betyder att t ex hel- och deltidssjukpensionerade, ÅHS anställda kan ta tre 

månaders vikariat utan att förlora rätten till pension i fortsättningen. Bo-

stadsbidraget och handikappbidraget sporrar också att ta ett vikariat i mån av 

möjlighet. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att detta är en bra lagstiftning och vi ska titta noga på 

den. I socialdemokraterna har vi länge diskuterat den här bristen inom den 

finländska socialpolitiken och också den åländska eftersom vi inte har någon 

egen socialpolitik att tala om. Personer som är sjukpensionärer, speciellt dem 

som har blivit sjukpensionerade när de är unga och har en väldigt kort arbets-

livserfarenhet och därmed en väldigt låg sjukpension, har så begränsade möj-

ligheter att fylla ut sina små pensioner med extra inkomster. Man får tjäna 

lika mycket som man har i pension, så har man en väldigt låg pension så får 

man tjäna väldigt lite extra och det sporrar alltså inte till arbete.  

I Sverige har man egentligen ett annat system. Det regleras på det sättet att 

den som är invalidpensionär får rätt att arbeta ett visst antal timmar. Hur 

mycket man förtjänar är inte någonting som samhället lägger sig i, men här 

är det ganska noga kontrollerat hur mycket man får förtjäna och lite statlig 

kontroll är nog det här systemet starkt belastat med som vi har i Finland.  

Det är i alla fall ett framsteg detta, men efter presentationen skulle jag 

ändå be att få bordlägga ärendet, herr talman, till måndagen den 14e för att 

titta lite närmare på förslaget. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? 

Under diskussionen har ltl Barbro Sundback föreslagit att ärendet bordlägges till ple-

num på måndagen den 14 december. Vinner förslaget understöd? 

Ltl Camilla Gunell 

Ja. 

Talmannen 

Gäller det också tiden för bordläggning? Utmärkt. 

Ärendet bordläggs till plenum måndagen den 14 december. 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.    

Andra behandling 

2 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Aruba 

Lagutskottets betänkande (LU 6/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  
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Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Det i republikens presidents 

framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagut-

skottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Andra behandling 

3 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Nederländska Antillerna 

Lagutskottets betänkande (LU 7/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Det i republikens presidents 

framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagut-

skottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

4 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av 

dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 8/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Det i republikens presidents 

framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagut-

skottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Första behandling 

5 Ny lag om ordningsvakter 

Lagutskottets betänkande (LU 18/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2008-2009) 

Första behandling 

6 Blankettlag om privata säkerhetstjänster 

Lagutskottets betänkande (LU 19/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2008-2009) 

Första behandling 

7 Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland   

Lagutskottets betänkande (LU 4/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2008-2009) 

Första behandling 

8 Blankettlag om sammankomster 

Lagutskottets betänkande  (LU 5/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 2/2009-2010) 

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts beträffande de fyra ärendena 

som nära anknyter sig till varandra. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 
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Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ett ärende skall remitteras till stora ut-

skottet. Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Vi lever i ett modernt samhälle som präglas av risker och det är 

väl kanske en gemensam sak med de här fyra lagarna, att de är till för att re-

glera risker och för att skapa ordning och säkerhet. I vardagen ser vi alla des-

sa risker och ordnings- och säkerhetsmekanismerna alltmer i form av säker-

hetsvakter, olika undersökningar av väskor och bagage på flygplatser och till 

och med tåg osv.  Vi ser det också i polisväsendet, men det är i och för sig 

gammalt och vant och kanske inte lika synligt som ordningsmän och –vakter 

och säkerhetsvakter. Samhället måste alltså regleras för att vi ska skapa ord-

ning och säkerhet. Det räcker inte med moral och känsla för vad som är rätt 

och orätt. Alla har inte samma känsla, alla har inte samma moral och saker 

och ting händer. Det händer små och stora saker, det är terrorattacker och 

stölder och allt mellan himmel och jord kan man säga.  

De här fyra lagarna är gemensamma på det sättet att de behandlar det här 

området och olika aspekter inom detta, olika verksamheter som polis- och 

säkerhetstjänster. Det som utskottet har gjort är att vi har fört en dialog med 

landskapsregeringen. När de här lagarna har producerats har det varit en viss 

osäkerhet huruvida det ska vara nya lagar eller blankettlagar och vi har också 

särskilt fört en diskussion inom utskottet om blankettlagstiftningen i allmän-

het. Det finns ingen given mall för hur man ska göra utan man kan resonera 

att lagar som ska kunna tillämpas av allmänheten också ska vara tydliga och 

egna, medan speciallagar som kräver särskild kompetens i beredningen och 

som ändras med jämna mellanrum kan göras som blankettlagar för att med 

automatik få en modernisering av lagstiftningen.  

Här har vi frågan om nya lagar och blankettlagar. Jag tänker kort presente-

ra dessa. Vi har alltså inte gjort några stora ingrepp i lagarnas innehåll, men 

däremot har lagen återtagits för att göras om. För det första har vi lagen om 

ordningsvakter. Det gäller personer som upprätthåller ordningen vid offentli-

ga nöjestillställningar. Det som också är viktigt för oss är passagerarfartygen 

till den del de är registrerade på Åland och då reglerar lagen bestämmelserna 

om ordningsmän där. Det vi har gjort i lagen är vissa ändringar av språket av 

teknisk natur, vi har preciserat vilken myndighet som avses på Åland, det är 

ju Ålands polismyndighet, och den geografiska avgränsningen är till Åland. Vi 

föreslår att lagen godkänns med vissa smärre förändringar. 

Den andra lagen, framställning nr 17, gäller en blankettlag om privata sä-

kerhetstjänster och bestämmelser om bevakningsrörelser, alltså bolag som 

idkar den här typen av tjänster.  Det gäller krav på utbildning och tillstånds-

förfarande. Också här har vi gjort smärre ändringar av teknisk natur och vi 

har, när det gäller utbildningen, hänvisat till möjligheterna att godkänna an-

nan utbildning än den som finns i riket. Vi har också en uppmaning till land-

skapsregeringen att följa verksamheten och se på behovet av ytterligare re-

glering av utbildning t ex i länder utanför Finland. 

När det gäller personuppgifter har vi konstaterat att den lagstiftning som 

gäller i riket också har bäring på åländska förhållanden. Ytterligare en sak 

med den här lagen är att myndigheterna, i det här fallet landskapsregeringen, 

ska biträdas av en delegation för sådana här ärenden när det gäller krav på 
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utbildning, godkännande osv. Vi ber då att landskapsregeringen ska överväga 

att använda den befintliga polisdelegationen som delegation för säkerhets-

tjänster, för att undvika onödig byråkrati. 

Herr talman, för det tredje, framställning nr 18 är alltså ordningslagen som 

är den mera övergripande stora lagen och det gäller äventyrande av ordning 

och säkerhet, störning på allmänna platser, föremål och ämnen som är för-

bjudna osv.  Det här blir reglerat i en lag och lagstiftningen är viktig för myn-

digheterna som har att övervaka detta och regleringen och deras ingripanden. 

Det här gäller rätten att utse ordningsvakter och liknande.  

Här finns det några politiska markeringar, kunde man kalla det, som vi har 

gjort, det gäller t ex 4 paragraf i ordningslagen där det är frågan om att ut-

nyttja alkohol på offentliga platser. I lagförslaget finns en öppning för att man 

ska kunna ha en viss frihet i parker och liknande områden, medan utskottet 

har intagit en mera restriktiv linje och inte i lagen talar för undantag direkt, 

utan hänvisar till att det finns platser som är avsedda för konsumtion av mat, 

alkohol, dvs. restaurangplatser och andra rastställen. Det här innebär inte i 

praktiken att polisen ska ägna tid åt att övervaka om det är någon picknick 

någonstans i någon park utan det är frågan om att vissa saker rapporterar 

man, dvs. när det faktiskt är störande. Som all lagstiftning ska den utnyttjas 

inom rimlighetens gränser, men utskottet har velat markera att det här är nå-

gonting som gäller i allmänhetens intressen. Det ska vara en restriktiv håll-

ning när det gäller alkoholkonsumtion.  

Herr talman! Den fjärde lagen gäller blanketten om sammankomster. Där 

är också en reglering om ordningsmän och ordning och säkerhet i offentliga 

tillställningar. Där har vi inte gjort några särskilda ändringar utan konstate-

rat att lagstiftningen är av vikt på det sättet att den sammanfattar regelverket 

på ett tydligt sätt.  

Det var i stort sett presentationen av de här lagarna, men om folkets med-

lemmar tillåter vill jag göra en lite allmän utvikning här med en fråga som vi 

har ägnat lite tid åt. Det gäller människornas och djurens rättigheter och fri-

heter. I lagstiftningen har det varit uppenbart diskriminerande. Hunden sägs 

vara människans bästa vän och vi behandlar hundar och människor ungefär 

lika, vi har restriktioner på vad de får göra. I lagstiftningen sägs att hundar 

förbjuds att springa in på motionsspår och liknande och i barnparker och 

sandlådor. Vi utgår från att hundar nog ska omfattas av djurens fri- och rät-

tigheter, men det behövs begränsningar, dvs. i klartext säger vi att hundens 

moral inte räcker till för att bedöma var den ska springa och göra sina behov 

osv.  

När det gäller kattor är det annorlunda. Varför har vi en annorlunda be-

handling? Ja, vi i utskottet har bedömt det enhälligt på det sättet att visserli-

gen kan katten vara människans bästa vän, men det är katten som väljer. Det 

är alltså det som är utgångspunkten för lagstiftningen. Vi kan inte reglera vad 

en katt ska göra. Vi motiverar det med att om man inte kan övervaka lagstift-

ning ska man inte heller lagstifta. Därför behandlar vi hund och katt på olika 

sätt. 

Herr talman! Sammanfattningsvis, de här lagarna är en modernisering, de 

är till stor nytta framför allt för dem som är tillsatta att bevaka säkerhet och 

ordning, det gäller polisen, säkerhetsvakter, ordningsmän och här har vi en 

lagstiftning som är moderniserad och vi kan också se ett behov av att man föl-

jer upp utbildning, övervakning och liknande. Också att man ser på lagarna 
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dels som nya lagar och dels som blankettlagar i perspektivet av lagstiftnings-

teknik. Redan nu finns det i riksdagen någon framställning som gäller ord-

ningslagen, men lagutskottet har här dragit strecket och det är upp till land-

skapsregeringen att återkomma med reformer vid behov. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! När de här frågorna var aktuella i remissdebatten fanns det en 

hel del frågeställningar kring detta och som lagutskottets ordförande också 

senare har redogjort för, så har vi då dragit tillbaka viss lagstiftning och ny 

har lagts på nytt. I det stora hela tycker jag att det som nu föreslogs från lag-

utskottet är bra. Om vi först tar diskussion om blankettlag eller inte, så är vår 

inställning den att normalt sett borde man så långt det bara är möjligt undvi-

ka blankettlag, när det gäller att göra det så överskådligt som möjligt för 

medborgarna, precis som ordförande i lagutskottet nu beskrev.  

I samtliga fyra lagar följer man detta utom i den sista, dvs. blankettlagen 

om sammankomster, som är en sådan lagstiftning som medborgarna kan ha 

ett visst behov av att faktiskt stifta bekantskap med. Där blir det nu ett rätt 

stort bläddrande, först går man till den åländska lagboken och ska titta på det 

och sedan får man en hänvisning till den finländska lagboken och då ska man 

söka upp det där. När det gäller den tycker jag att man faktiskt kunde ha haft 

den grundtanken att den kunde ha varit en fulltextlag på samma sätt som 

man har valt med framställning nr 16 och 18.  

När det gäller lagtexten om privata säkerhetstjänster har jag en större för-

ståelse för att man där väljer en blankettlagstiftning. Det är en lagstiftning 

som framför allt riktar sig till företagande och där har man lite lättare att följa 

med. Det finns ett intresse att följa den på ett annat sätt, att söka upp var den 

finns.  

Tillbaka till grunden är fulltextlagstiftning, i de fall de inte helt och hållet 

gör en egen lagstiftning, ändå att föredra utgående från att ge medborgarna 

en möjlighet att på ett bra sätt kunna följa med hur lagstiftningen är upp-

byggd. 

Går vi sedan in på de specifika lagstiftningarna så finns det egentligen ing-

enting speciellt att säga om punkterna 5, 6 och 8 på föredragningslistan, dvs. 

det som gäller ordningsvakter, privata säkerhetstjänster och sammankoms-

ter. Däremot när det gäller ordningslagstiftning för landskapet Åland finns 

det några saker som jag vill lyfta upp och där jag till viss del också har en an-

nan åsikt än vad utskottet nu har kommit fram till.  

Till att börja med vill jag lyfta upp upphävande av kommunallagens 11 pa-

ragraf där man nu föreslår, vilket jag i grunden tycker är bra, att man inte ska 

ta bort 11 paragrafen i kommunallagen som innehåller möjligheten att utfär-

da kommunala stadgar.  Samtidigt säger man att man inte är riktigt nöjd med 

det arbete landskapsregeringen har gjort och det var också någonting som 

framkom i remissen redan första gången som ordningslagen kom som blan-

kettlagstiftning. Jag hade hoppats på när man kom med ett helt nytt förslag, 

att man då skulle ha tänkt igenom sakerna helt och hållet, men det visar sig 

nu att så är inte fallet. Utskottet skriver t ex : ”Utskottet under behandlingen 

av ärendena har erfarit att förslaget till ordningslag i kombination med an-

nan lagstiftning torde täcka de flesta områden som idag regleras i Marie-

hamns stads ordningsstadga”. Torde tycker jag är ett vagt begrepp i det här 

fallet. Det är inte riktigt tillfredsställande att det står så.  
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När man går vidare ser man att den största oklarheten som finns är det 

som gäller stadens hamnordning. Det finns nu ett uppdrag från utskottet till 

landskapsregeringen att analysera det här närmare. Jag tror att det hade varit 

bra om man från utskottet faktiskt hade analyserat också för egen del lite 

närmare. Nu har landskapsregeringen i två omgångar haft den här möjlighe-

ten att göra det och inte gjort den här granskningen till fullo. Jag vet att det 

från Mariehamns stads sida, när det var på remiss, förde fram hur man såg på 

rättsläget och där var synpunkterna ganska klara och tydliga, men landskaps-

regeringen valde att inte i det läget egentligen gå in och göra några föränd-

ringar. Man hänvisade till att det fanns annan speciallagstiftning som kunde 

täcka det här, men att det fortfarande var oklarheter i det hela.  

Redan det här gör att man borde titta lite närmare på den här biten förrän 

vi lämnar den ifrån oss från lagtingets sida. Jag vill redan nu, herr talman, 

avisera att jag kommer att, när vi kommer till behandling i de enskilda fallen, 

föreslå att frågan ska föras till stora utskottet för att ytterligare belysas. 

När det gäller ordningslagen har man som ordförande sade, gjort en för-

ändring av lagstiftningen rent materiellt sett och det gäller 4 paragrafen. I det 

förslag som kom från landskapsregeringens sida fanns en text där man skulle 

tillåta att när jag eller någon annan sitter i en park och har en picknick, skulle 

man kunna dricka ett glas vin utan att det skall vara förbjudet och olagligt. 

Skrivningen i paragrafen var sådana att man ger ordningsmaktsuppehållaren, 

dvs. polisen, ett uppdrag att se till att det här sköts på ett snyggt och vackert 

sätt. Jag tror att överlag är rättsmedvetandet så att det är få som har någon-

ting emot det. Jag tror också att det är få som har någonting emot att när 

man t ex har tagit studenten och vill dricka ett glas champagne i ett parkom-

råde då skulle man få göra det, det är få som har någonting emot det. Det kan 

hända att 4 paragrafen skulle ha skärpts till på något sätt så att det skulle 

vara klart och tydligt, att detta måste skötas på ett väldigt snyggt sätt, men att 

däremot stryka det helt och hållet känns i det här läget väldigt fel. Jag tycker 

att landskapsregeringen där var inne på en rätt linje. Även den här biten bor-

de man ytterligare analysera från lagtingets sida. Det är ytterligare ett motiv 

till att, som jag nämnde tidigare, jag kommer att senare i behandlingen att fö-

reslå att det här ärendet gällande ny ordningslagstiftning förs till stora ut-

skottet för fortsatt behandling. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! I min presentation glömde jag faktiskt bort att ta upp 

hamnstadga och hamnordning, men när jag hör att ltl Johan Ehn från 

frisinnad samverkan redan före diskussionerna kommit igång avser att 

föra det här till stora utskottet, anser jag det helt meningslöst att föra 

någon vidare debatt i frågan för min del. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Betänkandet som lagutskottet har gjort är bra och koncist, 

det är lättfattat. Det som ltl Ehn framför under kommunala ordnings-

stadgan hade vi en omfattande utredning i landskapsregeringen om, de 

kommunala ordningsstadgandenas varande eller inte varande och även i 

samma veva hamnstadgandena. Tanken med själva lagstiftningen är att 



  

700 

straffstadganden inte ska finnas på lägre nivå än på lagnivå, det är det 

som är själva ratio, dvs. förnuftet i det hela. Då har vi konstaterat att 

mycket av det som regleras i hamnstadgan och i ordningsstadgan, regle-

ras i annan lagstiftning, miljö-, lag-, avfalls-, social- och hälsovårdslag-

stiftning, allt möjligt annat. En kommun kan även i många fall som 

markägare sätta upp vissa krav. Området regleras även i andra lagar. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jo, jag är väldigt medveten om den här biten och jag vill 

erinra ministern om att den farhåga som jag har och som jag gjorde mig 

till tolk för här delas också av lagutskottet. Man säger att 11 paragrafen i 

kommunallagen bör vara kvar, eftersom man fortfarande anser att det 

råder oklarheter i hur rättsläget egentligen är. Jag är helt och hållet in-

förstådd i det att vi behöver få dessa regleringar som betyder strafföre-

läggande på lagnivå för att uppfylla de krav som finns i grundlagen, men 

det gör inte att man kan släppa det på det här sättet. Det är anmärk-

ningsvärt att man, trots att landskapsregeringen först hade fört blan-

kettlagstiftningen hit och sedan efter det tog tillbaka den och kom med 

en helt ny lagstiftning, att man ändå inte drog slutsatsen fullt ut. Jag 

minns också de resonemang vi hade i det skedet. Det fanns ytterligare 

oklarheter som inte var klara och det är inte tillfredsställande när man 

lägger det här förslaget till lagtinget. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Vi har dragit de slutsatser att kommunala ordningsstad-

gorna egentligen har levat över sin tid. Det får inte finnas några straffre-

gleringar i dem, så det enda man kan ha dem till är en lista på önskvärt 

beteende som inte är sanktionerat och vi kan naturligtvis diskutera om 

det är förnuftigt. Lagutskottet har kommit fram till den här slutpunkten 

att vi ska titta närmare på frågorna och det har vi redan gjort flera gång-

er. Det finns ett HFD-fall, det finns uttalanden av professorer, som är 

motstridiga, det håller jag med om, men grundlagen är helt klar, man 

kan inte ha straffstadganden på lägre nivåer än på lag. Visst kan man 

fundera på det och ta det till stora utskottet, men man kommer inte 

längre fram i den här frågan. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som jag sade är jag helt överens om den juridiska gången, 

dvs. att det som gäller att gå in och ha någon straff eller tvingande effekt 

krävs på lagnivå. Det som jag är otillfredsställd med i det här fallet är att 

vi går in för en situation där vi inte är helt på det klara med vad konse-

kvenserna blir, enligt utskottets betänkande och en åsikt som delades 

under remissdiskussionen tidigare. Det visar ytterligare på det jag sade 

tidigare i mitt längre huvudanförande och i en tidigare replik att i och 

med att lagutskottet nu föreslår att  § 11 i kommunallagen ska vara kvar 

finns det fortfarande någon typ av oklarhet. Om jag inte minns helt fel 

kunde man också hämta exempel på den finska sidan och också använda 

sig av ordningsstadgan för att upprätthålla ordningen t ex i hamnar och 

liknande. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Det är ingen hemlighet att utskottet har tvingats brottas 

hel del med nämnda ordningsstadga, hamnordning etc. Problemen är 

att inte ens hörandena, inte ens begäran om skriftliga utlåtanden har 

kunnat bringa klarhet i hur vi ska hantera detta. Egentligen borde ltl 

Ehn, med tanke på hans centrala roll i Mariehamns stad, hälsa beskedet 

att utskottet vill ha kvar 11 paragrafen i kommunallagen med glädje. Det 

innebär att det ger oss tid att tillsammans se hur rätt instrument ska ut-

formas, att det är i paritet med grundlagen etc. Varför det har varit så 

svårt är naturligtvis att det har funnits olika åsikter och inte ens de pro-

fessorsutlåtanden som har legat till grund har kunnat bringa någon stör-

re klarhet i hur vi borde hantera det här. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Såsom jag sade i mitt huvudanförande är jag glad för att 

man föreslog att 11 paragrafen är kvar, men fortfarande är det otillfreds-

ställande att man har kvar oklarheten. Jag hör nu också vad ltl Harry 

Jansson säger att det har varit svårt att få det utrett, men jag tycker inte 

att vi från lagtingets sida ska lämna det förrän vi faktiskt har kommit 

steget vidare. Det betyder att vi får leva ytterligare en tid i oklarhet kring 

dessa frågor och hur de ska tolkas. Jag skulle vilja se att stora utskottet 

skulle ta en titt på den biten, om det är så att man inte i det här fallet 

kan ge klara svar, som ltl Harry Jansson här antyder. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Det är lite det som är tanken med utskottets skrivning om 

att man låter 11 paragrafen i kommunallagen leva kvar. Då har vi ett 

prövat rättsområde, det är prövat en gång i tiderna och att omständighe-

terna har förändrats är en sak, men vi vet att Mariehamns stad kan age-

ra utgående från den paragrafen och därmed ha en hamnordning med 

de rättsinstrument etc. som ingår där. Behandlingen i stora utskottet 

kommer inte att bringa mer ljus i den här frågan, men det är ingenting 

som hindrar att man får en större trygghet i att lagutskottet har hanterat 

den här frågan rätt om man för det till stora utskottet. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det som gör mig än mer osäker i det här fallet är att ansva-

riga ministern, kansliminister Eriksson sade i en replik att det finns 

HFD-utslag som går åt motsatta hållet och som säger att när det gäller 

att utdöma straff och att använda det som tvingande redskap finns det 

exempel på. Det gör, fast jag hör vad ltl Harry Jansson säger och jag har 

förstått vad som framkommit under behandlingens gång i lagutskottet, 

att det fortfarande finns oklarheter kvar i det här fallet. Inte är jag heller 

100 procent säker på att vi kan bringa det till rätta i stora utskottet, men 

det ger åtminstone ytterligare en möjlighet till att få den här biten. Det 

finns rätt knapphändigt beskrivet i det betänkande som nu har lagts 

fram för lagtinget. Där är det en väldigt knapp insyn från oppositionens 
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sida i utskottets arbete så det är bra om vi får informationen nu, men jag 

skulle ändå vilja se att vi kan bredda det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Mycket har sagts redan och jag är helt övertygad om att 

stora utskottet inte kommer att kunna lösa den här problematiken för 

den är så pass komplicerad. Kort och gott är det enda vettiga att göra så-

som lagutskottet säger, nämligen att låta landskapsregeringen reda ut 

det här ordentligt och komma med en lösning på det hela. Den lösning-

en kommer inte i stora utskottet. Varför vi lämnar kvar paragrafen i 

kommunallagen är för att det ska finnas en legal grund för stadens 

hamnordning fortsättningsvis, men där är då skillnaden att det inte får 

innehålla straffstadgande. Vad jag minns så innehåller inte Mariehamns 

stads hamnordning några direkta straffstadganden, men i varje händel-

se så är det därför som 11 paragrafen nu inte föreslås slopad i kommu-

nallagen. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vad gäller hamnstadgan finns det inte några direkta straff-

förelägganden, men däremot finns det tvingande saker där. Om jag har 

förstått hela tolkningen rätt, åtminstone när jag har lyssnat på ansvariga 

ministern tidigare, så är även tvingande åtgärder som man sätter in på 

det här sättet som klinkar möjligheten för en enskild person att göra sa-

ker och ting, satta på samma linje som leder till ett straff för annars 

finns det ingen möjlighet att föra det här vidare. Vad gäller att bringa 

klarhet i det här, kanhända kan det vara så, men tittar vi på motivering-

arna i det skriftliga betänkande som idag ligger på bordet, så finns inte 

det som vi nu senare har fått reda på. Vi kan inte heller göra den be-

dömningen här eftersom inget av de skriftliga inlagor, som har kommit 

till lagutskottet finns refererade i det här betänkandet. Då blir det väl-

digt svårt för oss att bedöma huruvida vi kan komma vidare eller inte. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt att i lagutskottets betän-

kande finns inte alla kringelikrokar beskrivna och det är väl inte me-

ningen heller, så jag kan förstå ltl Johan Ehns betänkligheter i det avse-

endet.  Samtidigt är det därför som lagutskottet ger landskapsregeringen 

i uppdrag att gå till botten med det hela och vid behov se till att man på 

lagnivå kan återkomma med de bestämmelser som behövs. Det är riktigt 

som ltl Ehn anför att om det finns tvingande bestämmelser måste det 

också finnas en koppling till grundlagen och dess bestämmelser. Jag tror 

inte att rundan till stora utskottet ger någon lösning. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Går det på det sättet att jag skulle uppfatta att landskaps-

regeringen på allvar skulle vilja titta vidare på frågan så kanske jag till 

slut skulle ha kunnat nöjt mig med den biten, men den information vi 

har fått under gång i det här ärendet är det klart och tydligt att land-

skapsregeringen har gjort bedömningen att det egentligen inte finns nå-
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got mera att utreda. Man ser att saker och ting är klara, det stod i fram-

ställningen och i ett replikskifte här så återupprepar ansvariga ministern 

just den biten. Utgående från det så tror jag att det vore bra att få med 

en omgång via stora utskottet just för att penetrera den här frågan dju-

pare och då också se till att man kanske ytterligare skärper upp det som 

står i betänkandet så att landskapsregeringen verkligen måste komma 

med de förslag till lösningar som finns. Det var inte bara den här biten 

som jag vill att stora utskottet ska titta på utan det gäller också föränd-

ringen rent substantiellt vad gäller 4 paragrafen i ordningslagen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Först och främst vill jag understöda förslaget om remiss till stora ut-

skottet. Om någon vill att det ska även penetreras där och tittas på från olika 

håll vill jag för vår del understöda ett sådant initiativ.  

Några reflektioner angående de olika betänkanden till landskapsregering-

ens framställningar. Det var ett bra sätt av talmannen att man klumpar ihop 

dem och att vi kan diskutera dem gemensamt och också kanske till vissa delar 

lite generellt. När det gäller frågan om blankettlagstiftning eller egen lagstift-

ning säger man i framställningen att man tycker att blankettlagstiftning inte 

är någon hit egentligen utan man tycker att man borde ha möjligheten att 

stifta egna lagar, men man säger också att möjligheten inte finns för tillfället 

på lagberedningen. Det kan man väl konstatera att trycket har varit länge 

väldigt hårt på den avdelningen och jag tror inte heller att vi kan se någon 

förändring. Är det så att vi prioriterar att ha egen lagstiftning ska man också 

ge förutsättningar för den avdelningen att kunna arbeta utifrån vårt önske-

mål.  

Blankettlagstiftning är ett lindrigt sätt att börja med, men när det är frågan 

om ändringar i lagstiftningen där man gör det på finsk sida har vi ju sett med 

all sin tydlighet att man inte följer upp det och det har ibland mera katastro-

fala följder, jag tänker på barnomsorgslagstiftningen, eller socialvårdslag-

stiftningen, där man inte hade stöd att ta ut de avgifter man gjorde runt om i 

kommunerna. Det gäller också blankettlagstiftning, men man måste också ha 

resurser att göra förändringarna som kommer och att någon kontinuerligt 

gör den uppföljningen. Allra helst skulle man ha den resursen att man hade 

egen lagstiftning på de områden där vi har behörighet att stifta lagar.  

En reflektion som slog mig när jag läste igenom betänkandena från lagut-

skottet, det finns ingenting sagt att man har hört, jag tänker nu på lagfram-

ställningarna 16 och 17 framförallt, de som har med ordningsmakter och sä-

kerhetstjänster, de som kanske är ytterst berörda. Ytterst berörda är väl kan-

ske vi som ska bli vaktade, om vi säger så, men de som erbjuder tjänsterna, 

det finns faktiskt väktarbolag och dem har man inte hört. Vi har inte heller 

någon representation i lagutskottet, men vi har på egen hand från vår grupp 

talat med människor som arbetar inom den här sektorn och man kan bra leva 

med resultatet av framställningarna, men man borde ha från lagutskottets 

sida också hört människor som arbetar med detta. 

Sedan till lagframställning nr 18 och betänkandet som lagutskottet har 

gjort där man har en strängare hållning än landskapsregeringen har i sin 
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framställning vad beträffar det att man ska kunna inmundiga alkoholhaltiga 

drycker på olika ställen, alltså i parker t ex. Från vår sida vill jag säga att de 

flesta av oss tycker att den framställningen som kom från landskapsregering-

en är att föredra, att man alltså fortsättningsvis vid en picknick, skolavslut-

ning eller nyårsaftonfirandet skulle få ha den möjligheten att kunna utbringa 

en skål tillsammans även på sådana här områden och platser. En fråga beträf-

fande det: Har det framkommit i lagutskottets arbete att det har varit stora 

problem ifråga om sådana här tillställningar på offentliga platser att kunna 

utbringa en skål tillsammans? Har det framkommit i ert arbete och därför 

har ni haft en strängare hållning än landskapsregerings framställning. I öv-

rigt är det här en välkommen lagstiftning på samtliga områden. Det är ett 

område som har saknat lagstiftning och därför är det bra att det nu äntligen 

har kommit. Tack herr talman. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag är lite fundersam på en sak där jag vill ha ett förtydli-

gande. Vem vill att vi ska ha egen lagstiftning på det här området? Efter 

vad jag har förstått är ordningsmakten, polisen,  inte intresserade av det, 

de tycker att det här är en bra lösning, juristerna som företräder dem 

som blir utsatta för detta tycker att blankettlagstiftning är en bra lös-

ning. Varifrån har man fått att det finns ett allmänt tryck på att man vill 

ha egen lagstiftning här? Är det politikerna eller vissa grupper här i sa-

len som vill ha det, eller finns det folk här utanför?  De som ska jobba 

med lagen och tillämpa den tycker att det är bra med blankettlagstift-

ning. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det är från politiskt håll, det är från den obundna grup-

pen, som tycker att det skulle vara bra om vi hade de musklerna att vi 

kunde ha egen lagstiftning. Det har jag utgått ifrån att hela den här för-

samlingen gemensamt och generellt tycker. Det är viktigt i vårt självsty-

relsesystem att vi har den möjligheten, annars tycker jag inte att vår exi-

stens helt och fullt är berättigad 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det är en annan sak i sammanhanget, detta med resurser-

na. Naturligtvis måste man ha resurser och satsa kraft på det området, 

lagstifta bra och effektivt, ha en tydlig lagstiftning där det föreligger 

stort behov och där man efterfrågar den, men i det här sammanhanget 

är det så mycken annan lagstiftning som är knuten till detta och jag tän-

ker på tvångsmässighetslagen, förundersökningslagen och strafflagen 

osv.  Det här är en mycket komplett lagstiftning där man går in på ord-

ningslagen också. Det är bättre att man har alla brott mot allmän ord-

ning och säkerhet i samma område. Där kommer också polislagen in, 

där vi tog en egen lagstiftning, vilket jag vet att man från polishåll tycker 

är ett ganska olyckligt hopkok av lagstiftning, där större delen de facto 

är inom rikets behörighet. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är väldigt viktigt att man i självstyrelsesystemet har de re-

surser till hands att vi i vårt system faktiskt också har möjlighet att ha 
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egen lagstiftning. Det finns kanske områden som man inte behöver hju-

let på nytt, men man kan ändå skriva det i form av en egen lagstiftning. 

Jag vet från tidigare att liberalerna har en annan hållning vad beträffar 

blankettlagstiftning, man vill gärna ha det som vi från vår sida har sagt 

att man är väldigt angelägen att man vill ha det som i facit, alltså i den 

finska lagstiftningen, medan vi anser att det är väsentligt att vi också har 

egen lagstiftning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Vtm Lindholm frågar om utskottets stränga hållning till 

spritkonsumtionen. Jag tycker personligen att det var med tillfredsstäl-

lelse jag noterade att utskottet enhälligt ansåg att om vi som lagstiftare 

kan ge en signal om behovet av att minska den allmänna spritkonsum-

tionen så ska vi ta tillfället i akt. Det som underlättade mitt ställningsta-

gande var att det i Mariehamns ordningsstadga ingår ett uttryckligt för-

bud mot förtäring av alkohol och andra rusdrycker på allmän plats. Den 

linje som staden tillämpar sedan 1976, eller när ordningsstadgan kom i 

kraft, är en linje som vi som lagstiftare väl kan följa. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Den här diskussionen kommer alltid upp och det är väldigt in-

tressant att man försöker göra punktinsatser. Ibland är man väldigt an-

gelägen om att stränggera, medan man i andra sammanhang, och då 

tänker jag t ex på spritkonsumtionen inom kultur, idrott, där man på 

alla olika evenemang, fotbollsmatcher, kulturevenemang, teater så har 

man möjligheten att konsumera sprit. Skulle man då gå in för att gene-

rellt och allmänt dra ner det är jag den första att understöda det, men 

när man ska göra ibland för att det ska kännas lite bättre i samvetet, 

men sedan tillåter man den att flöda på många andra ställen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Olyckligtvis blandar vicetalmannen in den mycket stränga 

försäljning av sprit som förekommer i samband med t ex idrottstävling-

ar. För alla dem som tvingas tenta alkohollagstiftningen och avlägga 

prov måste vicetalmannens åsikter vara lite förbryllande här. Det är 

mycket stränga regler och det är framför allt ett övervakat område där 

det t o m  finns ordningsmän. Det ska inte sammanblandas med behovet 

att ha en viss ordning på allmän plats i övrigt. Vi vet att det som man har 

tänkt i framställningen är mycket svårt att upprätthålla i praktiken. 

Ordningsmakten ska klara av att dra gränser när ett sällskap är så pass 

störande på grund av alkoholförtäring att det påverkar andra männi-

skors vistelse i parken. Vi vet själva hur det är på småtimmarna, det är 

inte lätt att i fritt tillstånd dra den rätta gränsen som individ. Kan vi som 

lagstiftare göra en insats tycker jag personligen att vi ska göra det. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det blir alltid den här dubbelmoralen när man diskuterar 

sprit och spritkonsumtion på Åland eftersom vi också till stora delar le-

ver på spritkonsumtionen i det här samhället och har gjort det väldigt 
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länge  och är måna om att också i fortsättningen göra det. Det skulle ha 

varit intressant att höra vad man har upplevt från lagutskottet när man 

har hört t ex tidigare polischefen Björn Andersson, om man har fått 

uppfattningen att det här verkligen har varit ett problem. Det har inte 

framkommit åtminstone till mig, men det kanske har framkommit till 

hörande att det faktiskt har varit ett problem. Den uppfattningen och 

analysen har man heller inte gjort i landskapsregeringen eftersom fram-

ställningen är mer tillåtande än lagutskottets betänkande. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag tittade på remissen till lagutskottet av det här ordningspa-

ketet. Det var en kort remiss, men en par målsättningar hade man från land-

skapsregeringens sida. För det första var det att lagstiftningen skulle vara så 

överskådlig som möjligt och att det skulle vara ett paket, som skulle träda i 

kraft samtidigt och man ville minska byråkratin och få en så modern lagstift-

ning som möjligt. Det var det man kunde ta del av i presentationen. Tittar vi 

på det första när det gäller att ha det så överskådligt som möjligt kan vi kon-

statera att två av lagarna, som redan flera har sagt, är egen lagstiftning och 

två är blankettlagstiftning. Den målsättningen fullföljer man inte från land-

skapsregeringens sida. Jag hoppas att lagutskottets värderade ordförande Er-

land kan ta del av diskussionen fast det pratades om att det skulle remitteras 

till stora utskottet. Det kan eventuellt vara så att om vi alla tar del av diskus-

sionen så kanske frågetecknen redan här och nu kan redas ut.  

När det gäller blankettlagstiftningen vore det intressant att höra från re-

geringsbänken eller rent av från lagutskottets sida, hur pass mycket mera ar-

bete det är med egen lagstiftning. Jag tycker det är en relevant fråga, vi säger 

alltid att det är mera jobb med egen lagstiftning och givetvis är det så med 

blankettlagstiftning, men uppföljningsproblematiken som vi hamnar i ofta 

förr eller senare när det gäller blankettlagstiftningar, leder också till en hel 

del problem. Det vore intressant att höra om man har diskuterat det.  

Blankettlagen om sammankomster. Först måste jag säga man kan fundera 

på vad sammankomster handlar om. Man kan se från framställningarna att 

tillställningarna fortfarande kommer att indelas i två olika kategorier, all-

männa sammankomster och offentliga tillställningar. Vad är skillnaden med 

det? När det gäller allmänna sammankomster sägs det att det avses demon-

strationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfrihe-

ten och när det gäller offentliga tillställningar avses det nöjestillställningar, 

tävlingar, uppvisningar och andra med dem jämförbara tillställningar som är 

öppna för allmänheten. När det gäller allmänna sammankomster och demon-

strationer är frågan om vi på åländsk mark behöver ha en blankettlagstiftning 

för att reglera. Jag har inte upplevt det som något större problem.  

Det är intressant som landskapsregeringen säger under motiveringarna 

under 2.2 blankettlag: ”I princip anser landskapsregeringen att sådan lag-

stiftning som är viktig för ålänningarna i deras vardagsliv borde stiftas i 

form av en egen lag. På så sätt blir lagen även tillgänglig i den åländska 

lagsamlingen”. Det är helt sant, det har flera varit inne på, men sedan byter 

man spår helt och hållet: ”Blankettlagstiftning är dock en ändamålsenlig 
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lagstiftningsteknik då lagberedningsresurserna är begränsade”. Det är 

märkligt att man inte från lagutskottets sida, som är vårt expertorgan, när 

man får ett helt paket, som enligt mig är lite haltande, att man inte för en 

principdiskussion om blankettlagstiftning kontra egen lagstiftning. Det sak-

nar jag.  

När det gäller målsättningen att minska byråkratin och göra en modernare 

lagstiftning, det är säkert aktuellt ifråga om lagen om nöjestillställningar som 

är från 1969, men det är inte särdeles modernt det som man kommit fram till 

i lagutskottet. Man får inte ha, såsom ltl Ehn med flera varit inne på, en pick-

nick med vin eller ha möjlighet att skåla på nyåret utomhus. Lagutskottets 

ordförande sade att man var restriktiv, men de facto är man inte restriktiv 

utan på det sätt som lagutskottet utformat paragrafen förbjuder man. Det är 

något helt annat än att vara restriktiv, åtminstone i min värld. Det är inte all-

deles modernt. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Det var närmast alkoholförtäring på allmän plats, det var 

otroligt angeläget att dricka alkohol i tid och otid. Det är bra att vi från 

politiskt håll, som Danne Sundman som tog ett helt år nyktert, att man 

kan ha nyktra områden, att man kan markera att det är helt okej att vara 

utan sprit på något ställe. Vi har de facto tax-free spriten och vi är väl-

digt omflutna av sprit i många sammanhang, så varför inte politiskt 

markera att vi tycker att det är bra utan alkohol. Det skulle också vara 

bra och klädsamt om man från lagtingets sida markerade här inför ung-

domarna att okej vi vuxna behöver inte heller dricka sprit överallt och 

springa runt på stan och dricka. Vi klarar oss utan alkohol de här gång-

erna. Vi kan sitta inne i soffan och ta vin till maten osv. Man kan fira 

utan champagne, man kan fira utan sprit och det borde vi från politiskt 

håll visa signaler om. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är alltid viktigt att politiskt markera vad man tycker att 

är rätt och riktigt. Jag tror, med den största respekt ltl Mattsson, att vi 

har lite olika grundläggande värderingar. Jag tror inte på regler och för-

bud i alla sammanhang, att man ska vara tvungen att smyga osv. Tvärt-

om, ser vi det från en ungdomlig horisont, tror jag att det gör det mera 

spännande. Jag tror inte att man uppnår det man vill uppnå när det 

gäller en restriktiv hållning till alkohol genom att förbjuda det i alla 

sammanhang. Jag vet att det finns alkoholforskning, som visar både det 

ena och det andra, men det finns också länder där man har en mycket, 

mycket mera frisläppt alkohollagstiftning än vad vi har som de facto har 

mindre problem än vad vi har. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Forskning hit och forskning dit, men vi borde kunna ge en 

signal till ungdomarna att man inte behöver ha spriten, alkoholen, vinet 

eller champagnen, allt vi har på den här holmen, utan att man kan ac-

ceptera en lagstiftning där det inte har den mest framträdande rollen. 

Jag är inte förvånad över att man hugger med en gång så fort som det 

handlar om alkoholen, då ska vi ha en sorts frihet. Det påminner lite om 

USA och vapnen, ta inte vapnet ifrån mig, det är det viktigaste, det ingår 
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i de mänskliga rättigheterna. Här är det alkoholen. Så fort man nämner 

någonting om den så ska man försvara rätten för alla att dricka sprit. 

Ålänningarna klarar nog av att få i sig tillräckligt mycket alkohol utan att 

tvunget dricka på allmän plats. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Om vi drar filmen tillbaka, tittar man på framställningspa-

ketet var målsättningen att man skulle ha en modern lagstiftning, med 

mindre byråkrati, med mindre regler. Det är mot den bakgrunden som 

jag undrar varför man från lagutskottets sida går tillbaka. Vilka signaler 

vi vill ge kan vi värdera olika. Jag tror att vi alla i det här parlamentet vill 

göra allt som står i vår makt för att ungdomarna inte ska börja utnyttja 

droger och alkohol av olika slag, men jag undrar om det här är rätt sig-

naler, att försöka förbjuda det i alla sammanhang, att göra det så spän-

nande, så mystiskt som möjligt? Jag tror inte det. Med all respekt ltl 

Mattsson, vi har olika värderingar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det är intressant att diskussionen kontra egen lagstiftning 

har lyfts. Det är lätt att gå vilse i tanken att bara för att man tar en blan-

kettlagstiftning är det väldigt enkelt och lite arbete. Så är det inte. Om 

man går in för en blankettlagstiftning kräver det att man noggrant går 

igenom hela den finländska lagstiftning för att se om den är tillämpbar 

på Åland och till vilka delar man behöver göra om den. Det är inte en-

bart en resursfråga när det handlar om blankettlagstiftning eller inte, 

förutom det att det finns en enklare teknik när lagstiftning förändras på 

finska sidan. De lagstiftningarna ändras då automatiskt i den åländska 

blankettlagstiftningen om man har beslutat att så ska vara. Vi har fört 

väldigt många diskussioner inom regeringspartierna om blankettlag-

stiftning eller inte och vi har därför också gjort ett ganska grundläggan-

de arbete och kommit fram till en checklista. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är intressant som vicelantrådet säger och jag håller med 

om att det är lätt att gå vilse i resonemanget. Därför vore det intressant 

om lagutskottet, om man inte har gjort det nu, men i ett annat samman-

hang, för en ordentlig principdiskussion om det här. Visst är det bra 

mycket arbete också med blankettlagstiftning. Tar vi filmen tillbaka till 

det som landskapsregeringen ville uppnå, dvs. man vill ha en så över-

skådlig ordningspaketlagstiftning, som möjligt och då blir det väldigt 

haltande om man har två egna lagar och två blankettlagar. Även med 

egen lag kan man sköta det ganska praktiskt, man kan rent av kopiera 

finsk, svensk, EU-lagstiftning, vad man vill. Problemet  med blankett-

lagstiftning är att den lagstiftningsbehörighet som detta parlament har 

vi har lämnat över till den finska riksdagen. När det görs ändringar där 

införs de ändringarna per automatik på Åland. Det är det som är det 

största problemet. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag minns inte alla detaljer i våra diskussioner inför blan-

kettlagen i detta ärende, eftersom det är ganska länge sedan, men jag 

minns tydligt att när det gäller lagen om ordningsmakt och också ord-

ningslagstiftningen ansåg vi att det fanns så mycket som var av eget 

åländskt intresse att vi absolut ville ha egen lagstiftning. Däremot såg vi 

när det gällde lagstiftningen om sammankomster och säkerhetstjänster 

att där fanns mera förändringar som skulle ske. Bedömningen blev då 

att det här skulle vara den rimligaste vägen att gå.  

Dessutom är genomgången av principen för när blankettlagstiftning 

och inte blankettlagstiftning ska användas gjordes precis mitt under ar-

betet så till vissa delar var säkerhetstjänstlagstiftningen påbörjad. Det 

var också en resursfråga, men vi gjorde bedömningen att vi inte börjar 

om från början utan vi låter den bli en blankettlag. Vi får ha väldigt seri-

ösa diskussioner i regeringen kring detta när vi startar upp en lag, om 

det ska vara en blankettlag eller en åländsk lagstiftning. Det är viktigt att 

det inte bara är utskotten som ska diskutera det här utan vi alla ska göra 

det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är riktigt, jag har önskat att vi skulle kunna ha en prin-

cipdiskussion också i parlamentet. Det är de facto Ålands lagting som 

stiftar lagarna sist och slutligen. Blankettlagstiftning tycker jag att är det 

största självstyrelsepolitiska otyget, om uttrycket tillåts. Det är alltså ett 

annat parlament som ser till att våra lagar ändras så småningom. Prin-

cipdiskussionen vore mycket, mycket intressant. Nu ser jag att lagut-

skottets ordförande har begärt ordet så då kanske vi kan få höra mera 

hur de har resonerat i lagutskottet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Blankettlag eller inte, sådana lagar som allmänheten har ett in-

tresse av att bör finnas i någon slags fulltextform i vår lagbok så att man hit-

tar all åländsk lagstiftning på en plats. Det finns en rad lagar, t ex växt-

skyddsmedel och andra gödselmedel, vilket berör en ganska liten grupp som 

dessutom har hög specialitet, de kanske inte i samma utsträckning är intres-

santa för allmänheten och där kunde man ha ett ganska rutinmässigt blan-

kettlagstiftande, särskild med tanke på att lagarna ofta ändras. De är viktiga 

ur miljösynvinkel för det gäller ofta farliga ämnen. En sådan här lagstiftning 

som det här paketet innehåller är väl lagar som berör allmänheten på många 

sätt och vis. Det är också många inom byråkratin som ska tillämpa dem.  

Det paket vi har är ganska välbalanserat och särskilt efter att vi fick ord-

ningslagen i fulltextlag. Däremot fattar jag inte att landskapsregeringen re-

flekterar så mycket om själva innehållet i lagen utan det kom i samma form 

som rikslagen till lagutskottet. Vi har gjort de två ändringarna i sak om kat-

tens frihet på Åland, vilket vi tycker i och för sig var väldigt glädjande att det 

fanns så mycket kattvänner i lagutskottet. Man får ta vara på allting som kan 

förbättra relationerna. Det var lite löjligt i den finska lagstiftningen om hur 

man skulle hålla kattorna från motionsslingor och kopplade på olika sätt. Det 
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var absurt, det går inte att efterleva en sådan lag, om man har respekt för kat-

tens fria natur, vilket jag tror att man har på Åland. Jag brukar säga att det är 

ett riktigt kattland. Det måste bo lika många kattor på Åland som det bor 

människor. Det skulle vara intressant om de var registrerade och få veta var 

de bor allihopa.  

Frågan om alkoholen var också bra av utskottet att komma fram till den 

här lösningen. Jag var själv inspirerad av talmannens tal inför lagtingets 

öppnande där han vände sig till lagtinget och önskade att alkoholbruket skul-

le minska, speciellt att vi äldre skulle vara goda förebilder. Lagtinget kan inte 

agera på så många sätt, det kan vara frågan om hur mycket representations-

sprit det ska vara, men det brukar inte vara så populärt. Det kan minska till-

fälligt lite, men sedan sakta men säkert så ökar det igen. Å andra sidan har 

under min tid i lagtinget representationsdrickandet minskat väldigt mycket. 

Det fanns nog tider när det fanns groggbord uppe på följande plan där vissa 

dröjde sig kvar efter olika formella tillställningar, men det är helt borta.  

När det gäller det finska drickandet konsumerar man enligt de senaste 

rapporterna mest sprit i Finland jämfört med Europa, 13 liter per person och 

då räknar man in alla, barn från liten ålder och högst upp. Det finska drick-

andet är förödande för hela nationen. Det som är väldigt karaktäristiskt för 

det finska drickandet och som tyvärr också förekommer i vissa former även 

på Åland, är att man ganska ofta dricker sig kraftigt berusad och att det dess-

utom är kopplat till vissa positiva värderingar och en viss beundran inför den 

som dricker väldigt mycket. Det här är förödande för dem som dricker myck-

et för det leder ofrånkomligt till beroende. Det brukar ofta spekuleras i alla 

möjliga arvs och genusuppsättningar att man ska bli alkoholist. Kanske det 

finns någon förklaring på den grunden, men det enda säkra är att om man 

dricker tillräckligt mycket och tillräckligt ofta så blir man beroende.  

Den här normeringen att inte gå in på det finska drickandet i den mån som 

det öppnas upp för i 4 paragraf tycker jag att är åländskt ställningstagande i 

frågan. Det är inte att följa det finska mönstret. Den som lite reflekterar över 

skrivningen kan läsa under 4 paragraf Intagande av berusningsmedel. Det 

som skulle vara centralt är att nordbor dricker sin alkohol på restauranger 

och på ställen där man äter. Det är en del av måltiden, inte att sitta och dricka 

sprit i alla upptänkliga ställen och bli på fyllan. Den här skrivningen går ut på 

det. Man säger: ”Det gäller inte intagande av alkoholdrycker i parker eller 

på någon annan därmed jämförbar allmän plats”. Det är en jättelång me-

ning, men om bryter här och säger: Vad är allmän plats? Jo, det är vägar, ga-

tor, gångbanor, torg, parker, badstränder, idrottsplatser, vattenområden, be-

gravningsplatser och andra motsvarande områden som kan användas av all-

mänheten. Det är alltså på de platserna, vad som är jämförbart, knappast 

menar man begravningsplatser, men badstränder och idrottsplaner. Det skul-

le då vara möjligt att ha en egen flaska med sig på någon läktare, eventuellt.  

Frånsett det som vicetalmannen sade är det mycket bättre att den alkohol 

som serveras i samband med fotbollsmatcherna, serveras inne i en restaurang 

inte att man ska ha egen flaska med sig. Nu kontrolleras besökarna ganska 

restriktivt, men med den här skrivningen kan det bli lite oklart. Det finns 

också ett tillägg, man kan i parker eller på motsvarande allmän plats ha med 

sig egen flaska och då kommer det flera restriktioner: ”Så att intagandet 

samt den vistelse på platsen och det beteende som hör samman därmed inte 

utgör ett hinder eller gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att 
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använda platserna för deras egentliga ändamål”. Kortfattat menar lagstifta-

ren att om man är på ett torg ska det inte förekomma något fyllebeteende där, 

det stör de övriga människorna. Det är ganska svårt för allmänheten att åläg-

gas ansvaret att bedöma när det är störande och när det inte är störande och 

vem ska göra det.  

Skrivningen har tillkommit, det vet jag för jag har läst om det eftersom 

man i Helsingfors har ganska mycket problem med det offentliga drickandet 

och polisen inte i alla situationer klarar av att kontrollera det. Vi vet alla som 

besöker Helsingfors, åtminstone jag blir lika chockerad varje gång, att man 

ser så starkt berusade människor mitt på ljusa dagen inne i staden. Det är 

mera sorgligt än modernt, som någon sade.  

Fru talman, vi ska inte införa den finska normeringen av alkoholbeteendet, 

det är inte någonting att sträva efter. Man vill ofta föreställa sig att det är bra 

med friheten för då skulle vi ha det som de har i Italien och andra länder. I 

Italien har man inte sådana förutsättningar att bli aspackad när man dricker 

och det har inte heller ansetts vara något typiskt manligt beteende att dricka 

sig full. Hos oss har det länge varit så att vi kvinnor inte ska dricka sig beru-

sade, men tyvärr har den normen kraftigt förändrats så att unga kvinnor idag 

dricker till och med ibland mera än unga män. Vi har i vår kultur ett väldigt 

tråkigt drag att glorifiera fylledrickandet. Jag hoppas för min del om det här 

går till stora utskottet, att man verkligen rannsakar vårt alkoholbeteende, inte 

bara ytliga floskler. Det är komplicerat och naturligtvis hoppas man att folk 

skulle kunna hantera alkoholen på ett vettigt sätt, men med den finska lag-

stiftningen legitimerar  man ännu mera offentligt drickande än att man för-

bjuder det som vi ju har i den ordningsstadga som vi har idag i Mariehamn.  

En liten kuriositet, fru talman, ordet picknick har jag hört många gånger i 

det här sammanhanget. Picknick låter lite 50-talsaktigt och det är det också. 

Det är egentligen ett indiskt ord, det kommer från hindi. Jag har varit i Indi-

en och indierna kan jag berätta för er, de älskar picknick. Hela familjen ska 

med och det är inte små sällskap som åker på picknick, men skillnaden är den 

att de aldrig dricker alkohol. De är ute med familjen och har trevligt. Det kan-

ske vi också kan lära av, vi behöver inte ha alkohol. Om man dessutom vill 

åka på picknick med t ex ltl Johan Ehn, så kan man åka lite ut i naturen, det 

är ingen allmän plats och då får man ha sina vinflaskor och ölburkar med sig. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag tycker att det om och om står i framställningarna när det 

gäller blankettlagstiftning att de kan ersättas av en egen lag när lagbe-

redningsresurserna det medger. Det kommer ju bara mera lagstiftning 

hela tiden och jag har inte sett några åtgärder för att öka resurserna hos 

lagberedningen. Tanken att man prioriterar områdena under fulltextlag 

är att föredra, när det gäller områden där en stor del av allmänheten be-

rörs, det är en tanke jag vill understöda.  

När det gäller alkoholanvändningen måste man tänka på fria indivi-

ders rätt att ta ett glas vin i parken ett par gånger i året till kontrast till 

de faktiska problem som vi har i det åländska samhället när det gäller 

alkoholkonsumtionen i stort. 



  

712 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag vet inte om det sista var en invändning mot mitt inlägg 

eller ett stöd, men jag skulle vilja veta hur många människor har ltl Mika 

Nordberg i sin bekantskapskrets som har uttalat ett önskemål att några 

gånger i året få sitta i Mariehamns parker och ta ett glas vin. Jag har ald-

rig hört mina vänner diskutera att det skulle vara ett problem. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Nej, jag hann inte riktigt med min andra fas, men jag var inte 

säker på om jag skulle få en andra replik, därför tänkte jag att jag var 

tvungen att få in det i den första. Det är helt klart ett stöd till lagutskot-

tets åsikt i den här frågan och jag tror att man klarar sig utan det där 

glaset vin i parken ett par gånger i året med tanke på de problem som 

alkoholen för med sig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, allt annat skulle ha förvånat mig om ltl Nordberg skulle 

ha haft en annan åsikt än att stöda lagutskottet i det här. Jag kan inte 

förstå vad det är för sorts Mariehamnare eller ålänningar som ska sitta i 

våra parker och dricka ett glas vin. Vem skulle komma på den idén? Ja, 

ltl Johan Ehn, men han är den enda i så fall som jag har hört uttala ett 

sådant behov. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Jag begärde replik för att ge mitt fulla stöd till ltl Sundbacks 

anförande, framför allt när det gäller alkoholförtäring på allmän plats. 

Vi brukar ha divergerande åsikter, men i det här sammanhanget så skri-

ver jag under det till 100 procent och framför allt att man lyfte fram det 

med tydlighet och konkret. Nu har vi en enkel, tydlig och klar lagstift-

ning, man dricker inte sprit. Förut skulle polisen eller någon annan av-

göra om man är störande eller vad det handlade om. Vi har också haft en 

lagstiftning som jag själv upplevt, det var förbjudet att avnjuta alkohol 

på allmän plats. Det var en svår sak för då hävdade de bestämt att jag 

njöt inte, det var stark sprit och det smakad illa. Det är otydlig lagstift-

ning. Förbjuder man det helt och hållet så har man gjort det här klart, 

tydligt och enkelt, man ger en signal utåt att man inte dricker sprit. Man 

försöker hålla vissa gränser, inte före kl. 12 på dagen eller kanske inte 

före kl. 16 eller 14 men framför allt inte före kl. 12. Man har inte en öl-

flaska med i sovrummet när man går och lägger sig. Det finns vissa 

normer och det är samma sak, man dricker inte sprit på allmän plats. 

Därför är det här en bra lag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Huruvida man ska ta en öl till sängen eller inte tänker jag 

inte ta ställning till, jag är en stor öl vän nämligen. Ifråga om allmän 

plats är det i alla fall enkelt. Till alla de exempel ledamot Mattsson tog 

upp vill jag tillägga det som jag ändå tycker att är lite problematiskt här i 

Mariehamn, Lilla holmen området, där det förekommer ganska mycket 

alkoholdrickande. Skulle man gå inför den finska lagstiftningen skulle 
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det bli ännu svårare att övervaka det. Där stör man inte riktigt någon 

annan, man skulle inte kunna använda sig av det kriteriet. Möjligen att 

det är minderåriga, men det är mycket lättare om det är klart sagt att 

där får man inte dricka alkohol.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag ska låta bli att svara med samma raljerande ton som ltl 

Sundback, jag har inget behov av att jobba för saker och ting för egen del 

utan jag har en grundläggande ideologi och tror på att människor i det 

här fallet klarar av att också göra bedömningen huruvida de ska dricka 

eller inte. Vi har ett allmänt, generellt förbud om att supa på allmänna 

platser, det räcker. Om någon sedan vill sitta ner och dricka ett glas vin 

till en bit mat i en park, där man kanske sitter och lyssnar på någon som 

spelar musik eller samtidigt håller på med någon fritidssysselsättning så 

stör det inte mig. Det är därför jag inte heller tycker att det är något pro-

blem att tillåta det i lagstiftningen. Det är att dra generella slutsatser när 

man säger att det här skulle leda till att vi får ett allmänt supande. Om vi 

tittar på vad som händer idag, det är förbjudet idag att supa på allmän 

plats. Hur tycker ledamoten Sundback att det fungerar ute i Marie-

hamns stad idag när man går på staden en fredag eller lördag kväll. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag skulle säga på den sista frågan att det här gäller väl 

framför allt den varma tiden av året. Det skulle väl inte falla in för någon 

att dricka i parken idag, någon som inte är alkoholiserad. Då skulle jag 

säga att det följs ganska bra. Nuförtiden har vi på somrarna i stadshus-

parken många ungdomar som spelar olika spel och vad jag uppfattar är 

de inte berusade. Det är någon sorts lek och sådant skulle jag gärna se 

mera av. Jag tror att det är viktigt att vi har klara normer att det inte ska 

drickas i de här sammanhangen. Det är inte frågan om att det leder till 

alkoholism utan det är att vi har redan stora alkoholproblem i vår kul-

tur. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Den information som både ledamot Sundback och jag sitter på 

från t ex polisen, som är rapporterad från senaste sommar, är inte den 

bild som ledamot Sundback målar upp, att vi inte skulle ha problem 

med drickande på allmän plats utan snarare tvärsemot. Framför allt när 

det gäller yngre människor som har använt stadens gator ganska flitigt 

under den senaste sommaren. Om jag inte minns fel var det ganska sto-

ra rubriker om det här senast. Det visar på att förbuden i sig inte leder 

till att det minskar supandet utan det leder snarare till, det också andra 

har varit inne på i den här debatten, att man skapar en stämning runt 

det här när det är lite häftigt att bryta mot regler osv. Vi har ett ansvar 

som vuxna och det ansvaret sträcker sig också till att visa på hur man 

gör det här på ett ansvarsfullt sätt, men att gömma undan det och göra 

det i lönndom vet jag inte om är speciellt mycket mera ansvarsfullt. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ltl Johan Ehn säger nu att vi har problem med alkoholen 

och det är det som jag också tycker att vi har till vissa delar. Då går vår 

uppfattning isär hur man stävjar det här. Jag tror att det är viktigt att 

man har alkoholfria miljöer och att det finns normer enligt man vilka 

upprättar dem, inte att det är några poliser som går och jagar enskilda 

människor. Det är platsen som man ska reglera. Det är lite som prostitu-

tion, inte tar den slut fastän man reglerar eller förbjuder den, inte slutar 

folk ta livet av varandra fast vi har lagstiftning som normerar att man 

inte får ta livet av varandra. Lagstiftningen är ett uttryck för en sorts 

normer och värderingar som vi har och jag tycker att på allmän plats ska 

man inte dricka alkohol. Därför tycker jag att förbjudet är i kongruens 

med den synen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Fru talman! Det ställdes några frågor och kommentarer här. När det gäller 

blankettlag så förde ltl Anders Eriksson en diskussion. Lagutskottet har 

egentligen behandlat frågan ganska ingående i dialog med landskapsreger-

ingen som har utformat underlag. De har diskuterat saken och om jag förstår 

det rätt så är avsikten att komma med ett principdokument som reder ut det-

ta. Jag vill säga att under det halvår, kanske ett år där man har diskuterat en 

blankettlag är det två missuppfattningar som märkligt nog kvarstår fortfa-

rande trots att jag har sagt vad jag tycker flera gånger. Det första med en 

blankettlag är att man tar rikets lag och så låter man den rulla på här. Jag tror 

att vtm Gun-Mari Lindholm sade att liberalerna vill ha facit. Vad liberalerna 

vill bestämmer vi naturligtvis själva, men det är inte fråga om facit när man 

har en blankettlag utan en blankettlag är uttryckligen öppen för alla tänkbara 

självstyrelsepolitiska val och åtgärder. Man väljer hur mycket man vill ha 

kvar av blanketten och så väljer man vad man vill föra in. På det sättet kan 

det vara ett pragmatiskt och effektivt instrument.  

Sedan har vi den andra frågan som jag också tycker att figurerar när det 

sägs att vi vill ha fulltextlag för att människorna ska kunna läsa den. Det finns 

ingenting som hindrar, särskilt inte med dagens teknik, att man skriver ut 

hela lagen, med blandningar av fulltext och annat som eventuellt kan finnas 

med, med hänvisningar, med dokument, referenser osv. Alla möjligheter när 

det gäller att informera allmänheten och de som ska använda lagen finns obe-

roende av lagstiftningsteknik. Då har vi kvar bedömningen om vad resursbe-

hovet är. Man kan säga att en blankettlag kan vara lika mycket självstyrelse 

progressiv som något annat och då är frågan om vad som är lättare och enkla-

re. Då är det ett övervägande som lagberedningen ska göra. Vad det krävs för 

att göra lagen och för att bevaka den. Där finns det ingen enkel mall som sä-

ger att här gör vi så här och här gör vi så här. Det måste vara ett resonemang, 

en bedömning från fall till fall. Det här med blankettlag kommer att åter-

komma och det kanske är bra så att det utmejslas en praxis så småningom. 

Det andra är alkoholkonsumtion på allmänna platser. Lagutskottet har inte 

gjort någon alkoholpolitisk utredning och bedömning utan vi har gemensamt 

i utskottet bildat oss en uppfattning om att här har vi lagstiftning som gäller 
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ordning och säkerhet. Vi har ett problem, som t o m ledamot Johan Ehn har 

sett, och då ser man möjligheter att här kan vi faktiskt med den uppfattning 

vi har i bakgrunden, göra en reglering som är ganska enkel och som inte på 

något märkbart sätt skulle inskränka på enskilda människors frihet. Det finns 

ingen ofrihet när det gäller att konsumera alkohol, tvärtom bygger hela det 

offentliga samhället, restauranger och serveringar, barer och så vidare på det. 

Hela verksamheten med konsumtion är väl kulturbetingat. I hemmet gör man 

vad man gör och man gör det uppenbart alldeles för mycket. Det här är ett 

hälsoproblem som vi som bakgrundsfaktor har med i bedömningen, men det 

är också det allmänna perspektivet att man måste markera här och där när 

man kan. Det är inte så märkligt ur lagutskottets synpunkt och jag hoppas att 

lagtinget ska omfatta den här markeringen, signalen, men naturligtvis en sig-

nal inom ett större system. 

När det gäller 11 paragraf, måste jag verkligen säga återigen att jag är 

mycket överraskad över att ltl Johan Ehn säger att det här ska redas ut i stora 

utskottet. Det här är en komplicerad fråga, den har att göra med lagstift-

ningsmetoder,  den har att göra med hela vår grundlag, den har att göra med 

hela ordningspaketet. Det som landskapsregeringen har föreslagit är att man 

ska ta bort 11 paragrafen i kommunallagen för att den inte längre behövs i 

förhållande till lagarna i övrigt och i förhållande till de möjligheter som finns 

i dessa lagpaket. Mariehamns stad har ju en ordningsstadga som ersätter 

hamnordningen. Eftersom det finns oklarheter i det här var den första tanken 

att man måste lagbereda ytterligare och det är det vi säger, ingenting blir 

sämre, däremot öppnar vi för möjligheterna att hitta lösningar. Den lösning-

en ska hittas genom lagberedning även om stora utskottet kommer med en li-

ten skvätt och hittar en lösning är det ändå så att landskapsregeringen bör 

bereda det här. Jag tycker, om jag nu ska vara ärlig för en gångs skull, som en 

del säger, men om jag fortsättningsvis ska vara ärlig är det dålig parlamenta-

rism. Jag ser framför mig hur frågor bollas runt i utskott på grund av att man 

inte gör sin hemläxa. Det kommer att förringa detta parlament stegvis och det 

är synd. Jag har ingenting emot att saker och ting förs till utskottet, men ge 

då vägledning och vägkost, utred det här och det här och det här i punktform. 

Säg inte bara jag vet inte, jag tycker inte och jag vill ha det så här. Det är för 

enkelt. Det är för att parlamentarism ska respekteras. Det betyder att man 

sätter sig in i sakfrågorna för att argumentera, för att ge vägledning.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Erland förefaller veta mer än mig vad som kommer att hända i stora 

utskottet, så jag går inte in dess mera på det utan jag får fråga sedan ef-

teråt vad som kommer att hända. Det intressanta i anförandet var det 

han sade om blankettlag kontra egen lagstiftning. Att man har fört en 

dialog med landskapsregeringen och att det kommer ett principdoku-

ment till lagtinget. Det kommer jag att med stort intresse att ta del av. 

Det var en intressant information. Visst är det som ltl Erland säger att 

med blankettlagstiftning kan man göra egna ändringar i den och man 

kan t o m vara självstyrelseprogressiv som det nämndes, men nog blir 

det mera en Följa John-problematik med blankettlagstiftning. Ltl Er-

land berörde inte alls problematiken, men det blir automatiskt ändring-

ar i vår lagstiftning. Det viktiga är att man har en lagstiftningsprocess 

där vi själva bestämmer och att vi gör ordentliga avvägningar vad som är 
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bäst för Åland. Den typen av avvägningar blir sällan gjorda när det gäller 

blankettlagstiftning. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag kan hålla med om att när det gäller blankettlagstiftning 

bör också lagtinget skärpa sig på den punkten och naturligtvis också 

landskapsregeringen. Det är både och. Om man inte vill att rikets änd-

ringar ska vara automatiska, enligt blankettlagstiftningens principer, 

sätter man in en egen åländsk paragraf och säger t ex att reseavdraget i 

kommunalbeskattningen ska vara summa det och det, det ska inte vara i 

enlighet med vad man bestämmer i statsbeskattningen eller något an-

nat. Det är det som är det viktiga, att man blir medveten om att blan-

kettlagstiftning ger alla möjligheter, sedan finns det avvägningar med 

fulltextlag som har andra fördelar, men kan vara mera resurskrävande. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! En kort kommentar från min sida i det här skedet. Vi kom-

mer synbarligen att ha en speciell principdiskussion om den här pro-

blematiken. Den hälsar jag med tillfredsställelse för jag tycker att blan-

kettlagstiftning många gånger på självstyrelsepolitiska grunder är av 

ondo. Det tror jag att ltl Erland och jag ser lite olika på. Det har jag re-

spekt och förståelse för. Igen, det var väldigt bra att vi fick information 

om att ett principdokument är på gång till lagtinget. Det hälsar jag med 

tillfredsställelse än en gång. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Om principdokumentet är på gång eller inte vet jag inte, 

men vi har fört dialogen med landskapsregeringen i samband med ord-

ningslagen. Den kom ju först som en blankettlag, sedan fördes en lång 

diskussion och sedan gjorde landskapsregeringen en ny framställning. 

Jag kan mycket väl föreställa mig att lagutskottet vid lämpligt tillfälle 

kommer att dela ut det här med blankettlagstiftning lite mera ingående, 

men nu har det varit en sådan process där vi i lagutskottet har påverkat 

landskapsregeringen att ta tillbaka en lag och ändra inriktning. Det är 

alltså en dialog som har varit fruktbar till den delen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Först lite historiebeskrivning. Först lades en blankettlag vad 

gällde ordningslagstiftningen. Det blev en ganska belysande problembe-

skrivning i lagtingets remissdebatt. Den remitterades, men resulterade i 

ett återtagande. En del av den problembeskrivningen var just det som 

gäller skrivningarna till 11 paragraf i kommunallagen och hur man ska 

komma åt de problem som finns där. Nu kommer man med en ny lag-

stiftning. Då hade jag som lagtingsledamot förhoppningarna att nu har 

man tagit det här på allvar och man kommer att analysera det i grunden 

och man kommer att föreslå hur man ska göra förändringarna. Så kom-

mer en ny lag, men fortfarande finns problembeskrivningen kvar, men 

man har inte kommit med förslag till hur man ska lösa det. När det se-

dan kommer tillbaka till lagtinget är problembeskrivningen kvar från 
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lagutskottets sida och det man föreslår är att status quo ska ligga, dvs. 

man har inte kommit till en problemlösning. Jag försöker nu genom att 

föreslå remissen till stora utskottet, eftersom det inte finns skrivet i det-

ta betänkande, som nu ligger på vårt bord på något sätt på vilket sätt 

den här problematiken ser ut och hur man eventuellt ska lösa den i 

framtiden, man skjuter det ifrån sig. Jag vill därför att stora utskottet 

ska titta närmare på det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Den korrekta historiebeskrivningen är den att till den fram-

ställning som kom senast till lagtinget så är 11 paragraf i kommunalla-

gen föreslagen att strykas. Det är lösningen på problemet. Går man se-

dan in i det paket som kallas ordningspaketet så finns det vissa fråge-

tecken med hänsyn till annan lagstiftning och till rättsfall, som gör att 

lagutskottet säger att okey, antagligen kommer det här att ordna sig, 

men vi vill ändå ge möjligheten att syna det här kortet en gång till. Lös-

ningar har funnits, men lagutskottet har sagt att vänta lite, tänk efter en 

runda till och kanske ytterligare se på det hela. Då förväntar jag mig att 

ltl Ehn kommer med vägkost, varför det här ska gå till stora utskottet. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! På sidan två i betänkandet under rubriken Kommunalla-

gens 11 paragraf står det större oklarheter råder dock ifråga om de be-

stämmelser som idag ingår i stadens hamnordning. Större oklarheter 

finns alltså kvar vad gäller den biten. Det är frågor som borde utredas 

här förrän vi sätter den här lagstiftningen i kraft. Det tycker jag att man 

borde ha gjort i lagutskottet och när man inte har gjort det i lagutskottet 

tycker jag att man ska göra det i stora utskottet. Det kom fram tidigare 

att man skulle ha begärt in olika typer av utlåtanden vad gäller beskriv-

ningen. Det går inte heller att läsa ut av utskottets betänkande, de som 

är hörda här handlar om folk som jobbar inom den kommunala sektorn. 

Jag tror att det också skulle behövas ett resonemang på en mer principi-

ell juridisk nivå också. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! De dokument som lagutskottet har haft för att bilda sig en 

uppfattning inkluderar juridiska dokument, promemorior, rättsfall osv. 

och på grund bara av det så bildar utskottet sig en uppfattning. Jag tyck-

er att den uppfattningen är klar, vi håller fast vid 11 paragraf tills man 

har rett ut vad hamnordning och hamnstadga kan betyda. Sannolikt är 

det så som landskapsregeringen har kommit fram till i sin beredning att 

man kan stryka 11 paragraf. Men naturligtvis för att gå vidare i det här så 

bör man ha ytterligare lagberedning och då är det naturligt att bolla det 

tillbaka till landskapsregeringen. Finns det politiska osäkerheter, saker 

och ting som borde redas ut vet jag inte om stora utskottet är det rätta 

när det gäller utredningssidan. Däremot de politiska frågorna, vill ltl 

Ehn stryka 11 paragraf och möjliggöra alkoholkonsumtion i parkerna så 

då är stora utskottet rätt adress.    

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Någon liten anständighet måste också finnas i debatten här. Om 

ledamoten Olof Erland lyssnade på vad jag sade i mitt huvudanförande be-

römde jag utskottet för att ha lämnat kvar den här biten som en dellösning i 

problemet. Jag föreslog inte att den skulle strykas. Jag undrar bara vad som 

menas med den här typen av raljerande bara för att man har åsikter kring hur 

man kunde föra frågan vidare. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Hypotetiska resonemang är inte raljerande. Jag sade att om 

det skulle vara så att ltl Ehn vill stryka 11 paragraf då vore det naturligt 

att ta det till stora utskottet. För övrigt ser jag inga argument för att vi 

ska bolla ärenden mellan utskotten utan det är när det finns orsak att 

reda ut problem som man har olika remisser. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det är väl så att vi får titta lite närmare på stenografiska 

protokollet. Jag hörde tydligt och klart hur ledamoten Erland sade att 

utgående från det förslag jag har haft om att stryka 11 paragraf skulle det 

leda till större oklarheter. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Det är fortfarande så att om man för ett hypotetiskt reso-

nemang och säger att under vilka omständigheter skulle det vara natur-

ligt att föra den här saken till stora utskottet för utredning så då sade jag 

att det skulle vara naturligt om man har en annan uppfattning än lagut-

skottet, annars är det naturligt att göra som lagutskottet säger och låta 

landskapsregeringen utreda det. Det är den naturliga vägen, men ska vi 

ha onaturlig parlamentarism så blir det så här, sakfrågorna kommer på 

sidan om, i skuggan, och det blir ritualer med utskottsbehandling som 

leder det politiska arbetet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet ytterligare? 

Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss av någondera ärendet till stora ut-

skottet?  

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Jag föreslår att ärende nr 7 gällande lagutskottets betänkande nr 

4 gällande ny ordningslagstiftning för landskapet Åland förs till stora utskot-

tet. 

Ltl Fredrik Karlström  

Fru talman! Jag understöder gärna att det här går vidare till stora utskottet.  

 

Talmannen 

Ltl Johan Ehn understödd av ltl Fredrik Karlström har föreslagit att ärende nr 7 gällan-

de lagutskottets betänkande nr 4 och landskapsregeringens framställning nr 18 ska re-

mitteras till stora utskottet. Lagtinget kan besluta om remiss till stora utskottet dock så 

att ärendet alltid ska remitteras om minst åtta ledamöter omfattar förslaget.  



  

  719 

Jag ber därför att de ledamöter som omfattar ltl Johan Ehns förslag om att resa sig. 

Talmannen stöder remiss till stora utskottet.  

Talmannen konstaterar att lagtinget omfattar remiss till stora utskottet. Ärendet remit-

teras därför till stora utskottet.  

Enda behandling 

9 Näringspolitik 

Lagtingsledamoten Roger Janssons hemställningskläm 
Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 1/2009-2010-s) 
Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. spörsmål (S 1/2009-2010) 

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 07.12.2009, har 

lagtingsledamoten Roger Jansson, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, fö-

reslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande 

lydelse:  

”Lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att hållbara åtgärder vidtas som 

återställer näringslivets förtroende för landskapsregeringens näringspolitik och som 

igen inriktar politiken på tillväxt, ökad sysselsättning, bättre lönsamhet och lantbrukets 

allt högre behov av marknadsanpassning.”  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. 

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar 

med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som röstar för lag-

tingsledamoten Roger Janssons förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspro-

positionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Jag skulle önska att omröstningen genomförs öppen. 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Jag ber att få understöda ledamoten Roger Janssons förslag om 

öppen omröstning. 

Talmannen 

Öppen omröstning har föreslagits av ltl Roger Jansson och understötts av ltl Johan 

Ehn. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna 

Jörgen Strand och Torbjörn Eliasson att biträda vid rösträkningen.   

Upprop. Talmannen röstar nej.  

Omröstningen har utfallit sålunda att 16 JA-röster har avgivits, 11 NEJ-röster och 3 le-

damöter är frånvarande.  

Lagtinget har sålunda beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Föredras 

10 Postens marknadsföring 

Landskapsregeringens svar (EF 3/2009-2010-s) 
Lagtingsledamoten Mika Nordbergs enkla fråga (EF 3/2009-2010) 

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger 

lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med an-

ledning av svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan an-

slutna 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 yttran-

den samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minu-

ter. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Posten Åland uppmanar i en annons ålänningarna att köpa sina 

julklappar över internet. I exemplet i annonsen rekommenderar man dessut-

om en enspråkigt finsk Internetsida. Det landskapsägda bolaget uppmanar 

alltså folk att aktivt vända sig bort från lokala butiker och leverantörer. Detta 

samtidigt som dess ägare proklamerat Företagsamhetens år 2009. Med hän-

visning till 48 paragraf 2 moment i lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Anser landskaps-

regeringen att det helägda bolaget Posten Ålands kampanj för Internet-

handel lämpar sig överhuvudtaget och särskilt under Företagsamhetens år 

2009? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Fru talman! På förslag av landskapsregeringen och med senare fastställelse 

av lagtinget ombildades affärsverket Posten till ett aktiebolag. Det genomför-

des så att det började gälla vid årsskiftet detta år, för ca elva månader sedan. 

Här kan man kanske se en koppling till det vi också hade föreslagit, det som 

nämns i frågeställningen om postens verksamhet i och med dessa kampanjer 

nu motsvarar tanken i Företagsamhetens år. Det skulle vi vilja hävda att det 

gör. Hela åtgärden med bolagisering gick ut på det att posten ska driva sin 

verksamhet mera affärsmässigt. Det ansågs också, och jag tror att vi var rätt 

eniga i lagtinget om det i samband med att lagstiftningen togs, att aktiebo-

lagsformen är den mest lämpliga för posten att ha som verksamhetsform då 

man ändå är ute på marknaden och konkurrerar i viss mån med övrig privat 

verksamhet. På det sättet tycker vi att kopplingen till Företagsamhetens år 

ändå finns.  

Postens styrelse har, i och med den bolagsform som lagtinget gick in för, 

ett uppdrag att bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt, som också le-

der till införtjäning av pengar. Därutöver har man ansvaret, med det tillstånd 

man har, att se till att det finns postverksamhet av det traditionella slaget ute 

i alla kommuner. Det är viktigt att komma ihåg. Styrelsen och ledningen för 

posten följer aktiebolagslagen, det ska man göra, de sköter om det operativa, 

de tar de dagliga besluten för verksamheten. Ägaren kan alltid därutöver ge 

direktiv åt ett bolag. Landskapsregeringen har gett posten redan tidigare tre 

direktiv. Det allmänna direktivet kan man kanske säga är att postens ledning 

ska bedriva verksamhet på ett sådant sätt att förtroendet för posten finns 

kvar hos allmänheten, alltså hos ålänningarna. Fram till dags dato anser jag 

att det inte finns någonting som har skett som har gjort att förtroendet har 

rubbats i grunden, men det allmänna direktivet ger också postens ledning en 

skyldighet att följa med debatten som pågår och bedriva verksamheten så att 

förtroendet inte rubbas. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Landskapsregeringsledamot Perämaa var inne på att posten ska 

skötas på ett affärsmässigt sätt. Jag vill ändå hävda att fast man gjorde om-

ändringen av postverket till aktiebolaget Posten, anser jag att ägaren i form 

av skattebetalarna, som företräds av landskapsregeringen i den här situatio-
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nen, ändå måste kunna ha möjlighet att kunna utöva en vissa önskan om den 

affärsmässighet de bedriver, jag tänker bl a på etiska och moraliska frågor. 

 Tycker landskapsregeringsledamot Perämaa att landskapsregeringen ge-

nom styrelsen idag tar tillvara på det som ändå är viktigt för ägaren, som är 

ett samhälle. Ägaren har även andra intressen i det här än enbart att förtjäna 

pengar. Det finns även intressen som gör att om posten förtjänar pengar på 

ett håll så kommer det att drabba ägaren på annat håll i och med att samhäl-

let kan ta skada långsiktigt. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Fru talman! Jag tycker att jag delvis gav svar på den frågan i mitt första svar. 

Vi har gett ett direktiv till postens ledning om att man ska bedriva verksam-

heten så att inte allmänheten tappar förtroendet för posten. Av tradition finns 

det ett starkt förtroende för posten. Analyserar man direktivet så är svaren på 

de frågeställningarna som nu fördes fram finns i det direktivet. Det operativa 

ska skötas av postens styrelse, VD, ledning osv.  

Troligtvis kommer den traditionella postverksamheten att ändra väldigt 

mycket under de närmaste fyra-fem för att inte säga tio åren. För min del tror 

jag att efter ca tio år kommer det inte att finnas särdeles mycket kvar av brev-

försändelser i form av papper mer, åtminstone inte i sammanhang med myn-

dighetsutövning,  knappast kommer försäkringsbolag, banker osv. att mera 

kommunicera med sina kunder pappersvägen. Detta betyder att den traditio-

nella postverksamheten kommer att minska väldigt mycket. Posten har som 

jag sade tidigare enligt sitt tillstånd ett uppdrag att bedriva kontors- och om-

budsverksamhet ute i varje kommun och så småningom kommer leveranser-

na av faktiska pappersförsändelser att minska till nästan ingenting. Då åter-

står pakethanteringen. Frågeställningen kopplar också ihop med det tillstånd 

som posten har och uppdraget att bedriva service ute i kommunerna. Till den 

delen gör postens ledning rätt när man försöker sporra till pakethantering, så 

att man har lättare att motivera bibehållen service ute i kommunerna.  

För det andra tror jag att försäljning av varor kommer att fördelas och är 

fördelat på två sätt. Dels det som jag tror att våra åländska företagare ute i ga-

tubilden är väldigt duktiga på, genom att ge personlig service förmår man 

kunderna att handla varor från dem. På grund av den personliga kontakten 

kan det delvis vara dyrare ibland, men det finns också ett intresse hos kun-

derna, hos människorna, att kunna handla sina varor via internet. Det här är 

någonting som är ett faktum och någonting som kommer att bestå och för-

modligen att utvecklas. En konkurrenssituation mellan de olika försäljnings-

formerna kommer att finnas och att helt omöjliggöra det för posten att vara 

en aktör i det här sammanhanget med tanke på ombudssituationen, behovet 

av att ha service ute i kommunerna, med tanke på vad kunderna efterhör, tror 

jag att förfelar syftet. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Jag vill här klargöra att vi från obundnas sida på inget vis vill sty-

ra var allmänheten handlar, man har full rätt att handla sina varor precis var 

man vill, men här uppmanar ett samhällsägt bolag genom sin annons de 

åländska konsumenterna att föra bort sina pengar från Åland istället för att 

handla åländskt. Det handlar inte om att upplysa de åländska kunderna om 

möjligheten att få paket hemkörda av posten eller dylikt.  



  

722 

När det gäller den traditionella sidan av posten tror jag absolut att det 

finns ett förtroende för posten. Däremot är själva paketleveranserna som mi-

nister Perämaa var inne på bygger inte till stora delar på paketen som de fac-

to levereras till åländska mottagare. Postens verksamhet idag byggs egentli-

gen på skatteundantaget som är en förenkling av förfarandet. Det betyder att 

man från tullens sida nu beslutat att inte uppbära en moms om den understi-

ger ett visst belopp. Postens omsättning kommer absolut inte ifrån leverans 

av paket, som ålänningarna har köpt utifrån utan det är en liten procent av 

deras verksamhet. Därför tycker jag att de i dagsläget kan utnyttja skatteun-

dantaget till så stor del att de inte skulle behöva försöka slå ut de handlare 

som försöker bibehålla den åländska servicen till konsumenter, se till att i 

praktiken sälja en vara, se till att de har en svenskspråkig bruksanvisning 

med varan. Jag har svårt att tänka mig att posten på något sätt skulle ansvara 

för en elapparat, som de levererar, innehåller en svenskspråkig bruksanvis-

ning. Kan minister Perämaa tänka sig att behålla den traditionella delen av 

posten som är viktig för Åland när det gäller t ex frimärken och sälja ut den  

övriga verksamheten som bygger på pakethanteringen. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Fru talman! Det måste ännu upprepas här att en del i den traditionella post-

verksamheten ute i ombudskontoren och postkontoren är beroende av att det 

finns några leveranser överhuvudtaget. Breven kommer att bli elektroniska 

och försvinna i pappersutförande och då återstår bara i den dagliga kundkon-

takten med medborgare, invånare ute i glesbygd och skärgård, förmodligen 

bara pakethantering efter ett antal år. Postens verksamhet är viktig så att pa-

ket levereras via posten.  

I dagens postvärld, både i Finland och Sverige, är det så att det inte bara är 

själva postverkan eller aktiebolagen som förmedlar paketen. Många kunder 

gör avtal med andra leverantörer, med butiker,  budbilsservice osv.  Det är 

inte alls säkert att om man går in på nätet och beställer en vara att man med 

säkerhet får den levererad hem till sitt postombudskontor. Därför kan det 

vara en fördel för de åländska konsumenterna att också veta när man bestäl-

ler en vara via nätet, att man får den levererad till sitt postkontor eller post-

ombud.  

Jag kan tycka att om det finns en hänvisningen till en enbart finskspråkig 

hemsida har det gått lite för långt. Språkfrågan bör absolut finnas så pass tyd-

ligt i den offentliga förvaltningen, i det som landskapsregering och lagting fö-

reträder, att den biten förmodligen var ett litet översteg utifrån de allmänna 

direktiv som har getts till posten. Till den delen kommer det knappast att 

upprepas. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

11 Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård 

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010) 

Ärendet upptas för remiss måndagen den 14 december 2009. 
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Plenum slutar 

Lagtinget håller frågestund fredagen den 11 december 2009 kl.9.30. Nästa plenum hålls 

måndagen 14.12.2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.25).   
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Frågestund börjar 

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 1/2009-2010) 

Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter enligt 39a § 1 mom. arbetsord-

ningen anmält att de önskar ställa en fråga: Lagtingsledamöterna Mika Nordberg, 

Barbro Sundback, Johan Ehn, Anders Eriksson, vicetalman Gun-Mari Lindholm, lag-

tingsledamöterna Jörgen Strand, John Hilander samt Carina Aaltonen.  

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 

frågeställare 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 be-

svarats får frågeställaren yttra sig högst två gånger. Den medlem av landskapsregering-

en som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter varje sådant anförande. Samtliga dessa 

anföranden får räcka högst en minut.  

Andra lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen har inte rätt att yttra 

sig med anledning av den ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen 

när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till finansministern Perämaa.  

Jag skulle vilja fortsätta där vi avslutade senast. Jag ställde tidigare en frå-

ga om posten. Hur ställer sig finansminister Perämaa till tanken att sälja ut 

posten som helhet eller sälja ut själva postorderverksamheten? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Rent principiellt har jag ingenting emot, en sådan verksamhet 

som inte är kärnverksamhet för landskapet och där det råder en konkurrens 

situation med näringslivet för övrigt, att sådan verksamhet kunde avyttras. 

Verksamheten kunde bedrivas av det privata. Just vad gäller posten så finns 

det ändå vissa betänkligheter i och med att skattundantaget är en del och ett 

element i den hanteringen. Det känns för mig värdefullt att det finns en viss 

insyn i verksamheten, vilket landskapet har genom ägandet. 

Sedan finns det en annan aspekt i detta. Jag ställer mig frågan vad som kan 

ske om landskapet bjuder ut aktierna till försäljning? Hur ska vi som ägare 

agera i den situationen om vi får ett anbud, på ett stort antal miljoner euro, 

från en utomstående aktör medan vi kanske lokalt inte får några anbud eller 
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ett betydligt lägre anbud? Det blir också en svår frågeställning den dagen vi 

ska ta ställning till någonting sådant. 

Ltl Mika Nordberg 

Det var glädjande att höra att man har en viss insyn i verksamheten via ägan-

det. Jag anser att som ägare har man ett ansvar för hela samhället i och med 

att det är ett samhällsägt bolag. Det har visat sig här tidigare i diskussionen 

att det att tjäna maximalt med pengar till vilket pris som helst har varit det 

viktiga. Det är jag helt enig om när det gäller privat ägande. Men i det här fal-

let, när det de facto är ett samhällsägt bolag, så finns det ett annat ansvar för 

samhället som helhet på lång sikt. Ett privat bolag behöver bara se till att fylla 

sin egen kassakista och njuta av vad de har fått ihop. Ett samhällsägt bolag 

behöver på ett ta hänsyn i sitt agerande till långsiktiga konsekvenser på ett 

annat vis. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Inte någon representant för landskapsregeringen har i något 

skede sagt att posten så mycket som möjligt ska förtjäna pengar till vilket pris 

som helst. Jag har härifrån talarstolen redogjort för att vi har ett ansvar gäl-

lande den traditionella postutdelningen. Vi ska ha service i alla kommuner, 

ute i glesbygden och i skärgården också. Därutöver har jag redogjort för att 

posten har fått ett sådant direktiv att de ska bedriva en verksamhet som gör 

att ålänningarnas förtroende för posten kvarstår. Det är ett allmänt men ett 

ganska heltäckande direktiv som förhindrar att bedriva verksamhet och tjäna 

pengar till vilket pris som helst. 

Talmannen 

Frågan är därmed avklarad. Nästa fråga går till ltl Barbro Sundback. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack herr talman! Jag hade trott att lantrådet skulle vara här, eftersom hon 

inte är här ställer jag frågan till miljöminister Katrin Sjögren. 

Min fråga gäller en skrivning i handlingsprogrammet i relation till planer-

na på att exploatera Stornäset till golfbaneverksamhet och för att bygga hus 

eller hotell där.  

Enligt vår skogsbrukbyrå är Stornäset landskapets finaste skogsområde. 

Det finns inte något finare områden än det. I handlingsprogrammet står det 

att landskapets eget skogsmarksinnehav är en investering och en betydelse-

full del av kulturarvet som bör vårdas för kommande generationer. 

Min fråga till miljöministern är: Infattas inte Stornäset i den här skriv-

ningen? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Naturligtvis omfattas Stornäset av den skrivningen. Det finns 

ett principbeslut, som inte jag kände till förut, och det finns också en inven-

tering och det pågår en beredning i förvaltningen för att ta ställning till Stor-

näset projektet. Men naturligtvis omfattas Stornäset av de tankegångarna 

också. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack för det förtydligandet. Det är ju många som känner starkt för bevaran-

det av det här området och dess stora naturvärden. Kan vi då räkna med att 
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miljöministern inte kommer att tillåta golf på det här området? Att området 

bevaras och vårdas för kommande generationer. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren 

Herr talman! Lagtinget kan räkna med att miljöministern avvaktar bered-

ningen och ser vad den innehåller. 

Talmannen 

Frågan är därmed slutbehandlad. Nästa fråga går till ltl Johan Ehn. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Med tanke på dagens förspel som borde jag väl kanske ha ställt 

min fråga till jordbruksministern. Jag ställer min fråga till kansliministern i 

stället. 

Herr talman! Landskapsregeringen har vid en pleniföredragning 16.11 fat-

tat beslut om ändrade regler för villkoren bl.a. för räntestödslån för bostäder. 

I tidigare beslut som finns har man vad gäller hyran för den här typen av bo-

städer enbart hänvisat till den hyreslag vi har. När man läser beslutet från 

16.11 så kan man få en sådan bild att landskapsregeringen nu ganska kraftigt 

går in och reglerar hyressättningen. 

Min fråga till regeringsledamoten Eriksson skulle vara: Är det den här 

landskapsregeringens politik att nu gå in och på ett mera tydligt sätt sociali-

sera hyresbyggandet och styra upp hyressättningen? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringens avsikt är inte att socialisera produktio-

nen av hyresbostäder som ltl Johan Ehn vill föra fram. Vårt beslut är och har 

varit att räntestödssystemet ska fortsätta om än i mindre omfattning. Enhets-

lånen att har vi "frusit in", det finns lite pengar kvar där som kan användas. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att jag fick svar på min fråga? Ska jag 

läsa svaret på det sättet att landskapsregeringen faktiskt vill att man ska 

minska ner räntestödslånen och därför skärper man räntestödslagstiftning-

en? Samtidigt som man på ett mycket bra sätt har valt att välja bort enhetslå-

nen. Vi har, från vår sida i alla fall, förespråkat räntestödssystemet som nå-

gonting positivt. Nu menar minister Eriksson att landskapsregeringens be-

dömning är att det byggs för mycket bostäder i dagsläget så att man inte på 

något sätt behöver stimulera. Jag tror att resultatet av det här kommer att bli 

ännu färre som är intresserade av att gå in och bygga om det inte finns en 

möjlighet att komma den här vägen till att säkra upp pengarna för framtiden 

via räntestöd. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Beslutet 16.11, som ltl Ehn nämner, kan jag tyvärr inte komma ihåg exakt in-

nehållet i utantill. Vår politik, när vi tog det här beslutet, var att det ska finnas 

vissa strängare regler så att det här systemet inte ska ges ut åt alla. Det ska 

finnas vissa krav på ekonomisk utsatthet och stabilitet. Det var några villkor 

till som jag tyvärr inte minns. 
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Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag kan friska upp minnet för ministern. Det står så här; "den 

första hyran för bostaden fastställs som en kvadratmeterhyra per månad 

och ska underkastas landskapsregeringen för godkännande". Sedan skriver 

man också hur det ska gå till när man vill höja hyran. "Hyreshöjningen får 

högst uppgå till förändringen i konsumentprisindex". Det är en ganska rejäl 

skärpning av det som finns i den hyreslagstiftningen som man idag jobbar 

under vad gäller den övriga biten. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Tack för det klargörandet. Nu minns jag vad det handlade om. 

Tanken med att vi ger ut samhällspengar är att det ska finnas ett visst regel-

verk. Att inte pengarna bara går ut utan villkor. Det är faktiskt skattepengar 

som vi ger ut, därför ska vi också kunna ställa krav på det. 

Talmannen 

Frågan är därmed slutbehandlad. Nästa fråga ges till ltl Anders Eriksson. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack herr talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Britt Lundberg. 

För mig som är intresserad av lantbruksutbildning i landskapet och gärna 

vill ha en bra sådan, om det är möjligt och om det finns underlag, så är det 

lite svårt att hänga med i svängarna. Tittar vi budgeten så ser vi att natur-

bruksskolan ska läggas ner och skolans verksamhet ska fasas ut hösten 2010. 

Samtidigt noterar jag att fyra av centerns lagtingsledamöter säger att man 

inte accepterar en nedläggning. Jag var också närvarande och hörde hur mi-

nistern beskrev den här situationen på ÅPF:s höstmöte. Läser man budgeten, 

och det som informerades där och de signaler som kommer från ministern 

och ministerns eget partis, så är det väldigt svårt att få reda på, när det gäller 

naturbruksskolan framtid och naturbruksutbildningens framtid, vad det rik-

tigt är som gäller? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Problematiken med naturbruksutbildningen är det bristande 

underlaget, det tror jag vi alla är överens om. Som det står i budgeten, så 

kommer vi inte att anta nya studerande inkommande höst till naturbruksut-

bildningen. De ungdomar som nu studerar där ska gå färdigt. Det betyder att 

det kommer att vara en fullt fungerande utbildning fram till våren 2011. Näs-

ta år kommer man att ha årskurs tre som studerar där och en kull vuxna som 

läser 40 studiepoäng. Vi kommer också att ha yrkes start för ungdomar som 

behöver bättre poäng för att antas i en gymnasieutbildning. 

Morgondagens naturbruksutbildning, förutsatt att det finns ett underlag, 

ska arrangeras inom vår reformerade gymnasialstadieutbildning. När det 

gäller lärare inom växt- och djurskötsel o.s.v. kan vi inte ha ordinarie lektorat 

ifall vi startar upp en kurs. Därför har vi varit tvungna att göra en sådan här 

drastisk åtgärd, som vi har gjort. Förhoppningsvis kommer vi att kunna om-

placera dessa lärare och ta tillvara deras kunskap inom andra områden, så att 

de är tillgängliga den dagen vi behöver den här utbildningen. Redan i dag 

finns det inom naturbruksutbildningen ett nära samarbete med de privata fö-

retagarna. Om det uppkommer nya tekniker inom olika områden så är det 
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mycket möjligt att den delen av utbildningen behöver tas ifrån våra omgivan-

de regioner. Så ska man förstå skrivningen. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag var närvarande själv på producentförbundets möte. Där kunde man få 

uppfattningen, efter att man hade lyssnat på ministern, att det rentav skulle 

bli en nystart för den här typen av utbildning. Jag noterade också i Lands-

bygdens folk, som rapporterade därifrån, att man ifrån centerhåll inte accep-

terade en nedläggning av skolan. Det gör mig lite fundersam när det faktiskt 

står att ingen antagning till utbildningsprogrammen inom naturbruk företas 

och en avfasning av skolans verksamhet inleds vid Ålands Naturbruksskola 

hösten 2010. Jag är helt övertygad om att både ministern och jag har samma 

utgångspunkt att om det skulle finnas ett bra underlag för den här skolan så 

skulle vi säkert göra det bästa av det. Men vi vet att det är problem med elev-

underlaget och vi vet att det är problem med att upprätthålla nivån på utbild-

ningen. 

Det blir ett parlamentariskt bekymmer om man säger en sak i budgeten 

och sedan säger någonting annat på olika intresseorganisationers möte och 

inte heller förefaller ha i lagtingsgruppen bakom sig. Därför undrar jag igen 

vad som gäller? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Det som gäller är att vi idag inte har några ekonomiska förut-

sättningar att upprätthålla en separat naturbruksutbildning i en separat sko-

la. Det är vår krassa verklighet. Precis som det står på vissa ställen under 

momenten så behöver vi använda nästa läsår till att hitta en modell för hur vi 

ska få den här utbildningen att fungera innan morgondagens yrkesgymnasi-

um. Det finns olika modeller att ta till både när det gäller distansstudier och 

också när det gäller utbytesstudier. Vi vet ju inte heller i vilken mån egna fö-

retagare är beredda att ta emot studerande. Det som är viktigt nu är att den 

här utbildningen tas fram under nästa år, så att vi har möjlighet att lyfta upp 

utbildningen den dagen som det finns ett intresse. Samtidigt behöver vi också 

förstås fundera på att vi hitta en ny inriktning nu för att attrahera flera. Det 

har jobbats med det under många år och särskilt under de här två senaste 

åren har vi jobbat nära med naturbruksskolan och diskuterat detta. Det blir 

ju också förstås en bild. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag förstod svaret på det sättet, trots att det var många ord, att budgeten gäll-

er fortsättningsvis inklusive försäljning av Jomala gård, som det står i budge-

ten. Jag tycker att man då ifrån centerns sida öppet och ärligt bör säga att 

man står fast vid de beslut man har tagit. Det kommer faktiskt lite dubbla 

signaler. Det tycker jag är lite olyckligt. 

Ministern sade också att man har beredskap att lyfta upp den här utbild-

ningen när det finns intresse för det. Jag tror faktiskt att det blir en omöjlig 

ekvation. Lägger man ner den här utbildningen så är det nog helt omöjligt att 

lyfta upp den igen sedan framöver. Man får helt enkelt välja spår nu. Proble-

men, som jag ser, både från utbildningsministerns håll och kanske främst 

från hennes partihåll, att man vill egentligen göra både saker. Det fungerar 

inte riktigt. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag har ett uppdrag från lagtinget, jag har själv föreslagit det i 

tilläggsbudgeten och lagtinget har godkänt det att vi måste hitta ett nytt sätt 

att erbjuda naturbruksutbildning. Vi har inte råd att erbjuda den såsom idag. 

Det är det som vi jobbar med. Där har vi konstaterat, även om det tar ont, att 

vi inte kommer att kunna upprätthålla en separat skola för den här utbild-

ningen. Så är det bara.  

Jag minns inte nu hur läget var här i lagtingsdebatten om den frågan ställ-

des här, men Jomala gård består av 18 byggnader och massor med jord-

bruksmark, även de byggnader där rådgivarna arbetar idag. Det var en slarvig 

skrivning.  

Det som vi egentligen diskuterade i landskapsregeringen var om vi ska 

fortsätta att upprätthålla ett skoljordbruk om vi inte har en helt fungerande 

skola. Det är den frågan man måste ställa. Jag har också sagt till finansut-

skottet att jag önskar att man skriver att det är skoljordbrukets framtid som 

ska utredas under nästa år. Där kan det ju då handla om en försäljning. Det 

var en slarvig skrivning, det erkänner jag. Jomala gård består av 18 byggna-

der och jag har kopplat det till det som hörde till skolan. Naturbruksskolans 

byggnader hör inte till Jomala gård.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till vtm Gun-Mari Lindholm. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag önskar ställa min fråga till kansliministern. 

Frågan som jag önskar ska få svar på gäller tillfällig och näringsrätt. Jag 

skulle vilja att ministern redogör för de kriterier som gäller för dagen. Hur 

långa tidsperioder som ges för tillfällig näringsrätt och för hur lång tid man 

anser att en tillfällig näringsrätt kan vara. Det är min fråga till kansliminis-

tern. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Tack herr talman! Den här frågan är ganska djupgående. Inledningsvis kan 

man säga att vi beviljar näringsrätt på de områden där vi på Åland av olika 

orsaker saknar kunskap eller kompetens. Det ska alltså inte finnas möjlighet 

på Åland att utföra de här arbetena. Den här tillfälliga tiden brukar vara mel-

lan ett och två år, det normala.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Näringsrätten är ju en av de viktigaste hörnstenarna i självstyrelsen. 

Det har kommit till för att säkerställa att hålla Åland svenskt. När man ger en 

tillfällig näringsrätt måste man ju också måna om att verksamhetsspråket i 

företaget är svenska. Frångår man de principerna eller är de också ett av de 

viktiga kriterierna när man ger dispens? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Talman! I villkoren som man ställer upp för beviljande av näringsrätt så 

framgår det nästan alltid att verksamhetsspråket ska vara svenska. Kontakt-

språket med myndigheter och språket ut i det åländska samhället ska vara 

svenska. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det finns ett företag som varken uppfyller det första, andra eller det 

tredje kriteriet som kansliministern har framfört. Man säger att det inte ska 

finnas ett sådant företag på Åland, därför måste man ta in det. Verksamhets-

språket ska vara svenska och man ger tillfällig näringsrätt för max två år i ta-

get. Det finns ett företags som heter Lemminkäinen. Verksamhetsspråket är 

finska. Det finns motsvarande företag på Åland. Det här företaget har fått 

kontinuerlig tillfällig näringsrätt sedan 80-talet. Hur kan det här komma sig? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Man ska hålla skillnad mellan permanent och tillfällig närings-

rätt. Frågeställningen handlade om tillfällig näringsrätt. Kriterierna för att få 

tillfällig näringsrätt är det som jag nyss just nämnde, att det ska vara kunskap 

eller skicklighet som vi av olika orsaker inte har här på Åland. Det här namn-

givna företaget har tidigare fått näringsrätt, de har alltid varit tillfälliga. Se-

dan kan man alltid diskutera om vad privatpersoner i företag talar sinsemel-

lan för språk. Personligen anser jag att det är någonting som det offentliga 

inte ska ha någonting att göra med. Kontaktspråket ut i samhället ska vara 

svenska. 

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Jörgen Strand.  

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag vill ställa min fråga till näringsministern. 

Min fråga gäller Stornäset. Jag noterade i media igår att det var en upp-

vaktning till landskapsregeringen när det gäller disponeringen av Stornäsets 

marker. Jag noterade också att man visade ut media och näringsministern 

gjorde sig oanträffbar under dagen trots att man ville ställa frågor. Nu ställer 

jag en fråga: Vad har landskapsregeringen politiskt kommit överens om när 

det gäller Stornäset? Är man beredd att arrendera ut det här för golf eller är 

man inte beredd att göra det? Jag tycker att det är viktigt att man politiskt ger 

tydliga signaler både för dem som uppvaktar och också för näringslivet. Jag 

vill höra den klara tydliga åsikten om vad näringsministerns ställningstagan-

de är i frågan. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Jag visste inte att jag var oanträffbar. Det gjorde jag mig defini-

tivt inte. Regeringen satt i plenum och överläggningar hela dagen ända till kl. 

16.00. Jag kunde tyvärr inte svara i telefon. 

När det gäller Stornäset och regeringens ställningstagande har vi beslutat 

att göra ett studiebesök på plats med guide. Vi ska ha skogsbruksbyråns byrå-

chef Mikael Sandvik att guida oss runt så att vi gemensamt kan tillgodogöra 

oss vad som finns på området. Sedan måste vi göra en bedömning på huruvi-

da det är möjligt att ha både golfbana och alla dessa naturvärden på samma 

plats. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag ser det där som ett icke-svar. I budgeten säger man att man 

har för avsikt att arrendera ut det här området för golfbana medan närings-

minister Mattsson nu backar. Varför kan man inte vara politisk tydlig och 

säga vad man vill vi den här frågan? I budgetdebatten var det samma sak. 
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Den ena personen sade en sak och den andra personen sade en annan sak. 

Men vad vill näringsministern och politiska landskapsregeringen? Vill man 

arrendera ut det här och bjuda ut det för anläggande av golf eller vill man det 

inte? Ja eller nej? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! I budgeten står det att regeringen har beredskap att arrenderar 

ut detta markområde. Den beredskapen kvarstår. 

Ltl Jörgen Strand 

Okej, då får jag väl tolka svaret som så att man kommer att bjuda ut det här 

området för gott ändamål. 

Den andra intressanta frågan här som jag vill ha ett politiskt klart besked 

på är: Kommer man att tillåta finansiärerna att bygga exklusiva bostäder som 

en del av finansieringen av en golfbana? Det tycker jag att är en viktig politisk 

fråga. Det är också viktigt för näringslivet så att man vet om man ska gå in i 

det här projektet. Vad är landskapsregeringens ställningstagande i den frå-

gan? Kommer man att tillåta att exklusiva bostäder byggs på det här området 

eller kommer man inte att tillåta det? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! När det gäller byggandet av bostäder så är det en fråga som har 

uppkommit efteråt. I den ansökan som Ålands Golfklubb har lämnat in 

nämns inte, så vitt jag har klart för mig varje fall, att det ska byggas några bo-

städer. Däremot ska det byggas några enskilda fastigheter för golfbanans eget 

bruk, antagligen några serveringsutrymmen och möjligen något utrymme för 

maskiner. Vi har inte i regeringen tagit ställning till bostäder. 

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl John Hilander. 

Ltl John Hilander 

Talman! Jag vill ställa min fråga till trafikminister Thörnroos. 

Vi hade en diskussion, i samband med budgetarbete, som jag vill fortsätta 

med. Det gäller Marsunds bro. Min fråga är hur det ligger till med miljötill-

stånden? Såvitt jag vet, med information från trafikavdelningen, så upphörde 

miljötillstånden 31.12.2004. Har man miljötillstånden i skick? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Tack fru talman! Min förhoppning är att miljötillstånden i skick. Jag kan inte 

garantera här och nu och att så är fallet. Det är min förhoppning som sagt, 

men jag vågar ingenting lova. Jag kan ta reda på det och återkomma i ett se-

nare skede. Jag ger inga löften härifrån. 

Ltl John Hilander 

Talman! Som jag ser det, är skrivningarna i budgeten lite otydliga när det 

gäller hur man tänker göra med Marsunds bro. Min personliga åsikt är, i rå-

dande konjunktur, att man kanske borde påbörja det här projektet som har 

avstannat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Tack fru talman! Jag blev lite osäker nu på vilket projekt det är som avses. 

Om det är projektet att man ska riva bron eller projektet att man ska låta den 
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var kvar. Jaha, projektet är att man ska riva bron. Jag känner inte till att det i 

dagsläget finns direkta planer på att inleda ett rivningsarbete av Marsunds 

bro, det måste jag tillstå. 

Talmannen 

Följande fråga går till ltl Carina Aaltonen. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till näringsminister Jan-Erik 

Mattsson. 

Jag anser att jag inte fick ett tillräckligt bra svar på den här frågan under 

spörsmålsdebatten i måndags. Jag gör ett nytt försök nu. 

Nu är cirka 10 procent av ungdomarna på Åland utan sysselsättning. Ar-

betslösheten hos gruppen +58 år ökar också. Vilka konkreta åtgärder ämnar 

regeringen vidta för att förhindra att ungdomar går in i arbetslöshet och 

utanförskap? Då menar jag inte projekten Katapult och Ungdomslots. Vilka 

konkreta åtgärder ämnar man då vidta? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Fru talman! Ett konkret exempel, som köpmannaföreningen kom upp med, 

sjösatte vi så sent som igår. Det är ett initiativ som vi tillsammans med AMS 

gör när det gäller praktikplatser inom handeln. Vi kommer att utveckla det 

med kontakter även med övriga branschorganisationer och olika företags-

grupper och sondera möjligheten att ta in praktikanter under den här tiden. 

Det var ganska intressant att ha den här diskussionen med köpmannaföre-

ningen. De säger att på sommaren har de så hektiskt så då har de inte tid att 

ha några praktikanter. Nu under vintern har de gott om tid, då passar det jät-

tebra. Vi ska skräddarsy ett sådant paket. 

Ltl Carina Aaltonen 

Ja det var mycket positivt att få höra det. Däremot säger man också i spörs-

målssvaret, som vi fick 23.11, att man också ska föreslå särskilda aktiviteter 

med kommunerna för att motverka en ökad långtidsarbetslöshet. Ministern 

kan kanske utveckla det här lite mer konkret? Vad har man tänkt när det gäll-

er kommunerna och samarbetet där? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Fru talman! Man kan väl säga att det kommer att ske ungefär på ett likvärdigt 

sätt. Där har kommunerna själva ett intresse i frågan. Jag hade själv budget-

debatt i går kväll i Eckerö kommun och där har vi en beredskap att gå in och 

sysselsätta eller skapa arbetsplatser för de arbetslösa i vår kommun. Det här 

gör man i samarbete med AMS. Kommunerna vet ju inte alltid vilka personer 

som är arbetslösa, man får bara ett antal och ser att det börjar kosta pengar. 

En aktiv roll ifrån AMS och kommunerna som är med och aktiverar sådana 

här saker, finns det säkert ganska mycket att göra. 

Ltl Carina Aaltonen 

Dock kvarstår en mycket viktig sektor, som jag ser det. Det är tredje sektorn 

som också kunde vara behjälplig när det gäller att bidra till att människor får 

sysselsättning, både ungdomar och äldre. Vare sig i landskapsregeringens 

budget eller i spörsmålssvaret säger man någonting om samarbetet med tred-
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je sektorn och föreningar om att utveckla samarbete. Hur ser ministern på 

den här frågan? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Fru talman! Jag ser alla inspel med idéer som goda inspel i den här frågan. 

Det viktigaste är att vi har motivation att stiga upp på morgonen och gå ut 

och göra en god sak för dagen att komma hem nöjd och belåten. Det ska vi bi-

stå till. 

Frågestunden slutar 

Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls måndagen den 14 december kl. 

13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.10.38). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Camilla Gunell på grund av vård av sjukt 

barn. Beviljas.  

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för lagtingsarbetet fram till jul. 

Som situationen ser ut nu så kommer finansutskottets betänkande att ligga på bordet på 

onsdag kl. 13.00. Talmanskonferensen föreslår att vi börjar arbeta med budgeten tors-

dagen den 17 december kl. 9.30-17.00. Vi fortsätter fredagen den 18 december kl. 9.30 

fram till debatten tar slut. Budgetomröstningarna blir måndagen den 21 december. 

Talmanskonferensen beslutar på onsdag 16 december om vi börjar kl. 09.30 eller kl. 

13.00, vi meddelar också när vi återupptar arbetet efter julhelgen. Måndagen den 21 de-

cember är sista plenum före jul.  

Herr Landshövdingen 

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

republikens presidentframställning om bifall till förslagen till lagar om i 

kraftsättandet av de reviderade bilagorna till 1978 års protokoll till den inter-

nationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg från år 

1973 samt till den internationella konventionen om kontroll av skadliga på 

växtdrivande system på fartyg. 

Talmannen 

Herr landshövding! Framställningen kommer att behandlas i vederbörlig ordning. 

Bordläggning 

1 Avgift för lantbruksavbytare 

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 december. God-

känt.  

Bordläggning 

2 Landskapsandelarna 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 december. God-

känt.  

Bordläggning 

3 Avskaffande av allmänna avdraget 

Finansutskottets betänkande (FU 3/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16 december. Godkänt.  

Föredras 

4 Val av landskapsrevisorer 

Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem finansåret 2010 (V 9/2009-2010) 
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Enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§ landskapslagen om landskapsrevisionen skall före 

finansårets ingång för finansåret 2010 väljas fyra landskapsrevisorer jämte två ersättare 

för dem. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en 

kandidatlista för valet. Listan upptar följande namn:  

Ordinarie revisorer: Tuula Mattsson, Sven-Anders Danielsson, Eva Törnroos och 

Runa Lisa Jansson. Ersättare: Anthonio Salminen och Erik Schütten.   

Enligt 51 § i arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbar-

het och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.  

Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ing-

en särskild valförrättning. Talmannen förklarar därför de på kandidatlistan upptagna 

fyra första kandidaterna valda till ordinarie landskapsrevisorer för finansåret 2010. Till 

ersättare för dem förklaras också de två följande kandidaterna upptagna på listan valda. 

Antecknas.  

Remiss efter bordläggning 

5 Invalidpensionärers återgång i arbete 

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010)  

Ärendet bordlades 9.12.2009 då lagtinget beslöt att ärendet remitteras till social- och 

miljöutskottet.   

Fortsatt diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Syftet med den här lagstiftningen är helt rätt. Det är bra 

att man skapar förutsättningar för invalidpensionärer att återgå till arbetet 

genom att förbättra möjligheterna för invalidpensionärerna att tjäna pengar 

utan att de riskerar sin pension. 

Vid presentationen av lagen så måste jag säga att jag ändå tycker att det 

förblev oklart hur pass generös den här lagstiftningen är. Jag måste ta tillfäl-

let i akt att frågan ansvariga ministern eller någon annan som kan svara.  

En person som är invalidpensionär och bara uppbär folkpension, som idag 

för en ensamstående person är 584,13 euro. Sedan kan man ytterligare få 

uppbära en liten summa utan att folkpensionen påverkas. Är det så att grän-

sen på 600 euro, att det är de facto ungefär 16 euro som man kan tjäna till? 

Med dagens system, fattar jag det så, att man alltså kan tjäna samma belopp 

som pension utan att det påverkar folkpension? Eller är det 600 euro man 

kan tjäna? Eller är det skillnaden mellan 600 euro och 16 euro? Om det är 

600 euro så är det ju inte så stor skillnad med dagens räknesätt.  

Sedan är det ganska svårt att förstå ettan och tvåan i paragraf tre. Vad in-

nebär den stabiliserande genomsnittliga inkomsten osv.? Det här förslaget 

kunde gärna ha innehållit några konkreta räkneexempel. Nu förblir hela det 

här det resonemanget ganska teoretiskt. 

Även om viljan är god här så förefaller det nog som om själva effekten av 

lagstiftningen lätt kan utebli. Jag undrar också om det är så att man från re-

geringens sida vet att det finns ett intresse för det här förslaget? Finns det 

personer som vill utnyttja den här förmånen? 

Med de här frågorna vill jag inte på något sätt få någon att tro att inte soci-

aldemokraterna skulle godkänna det här förslaget. Det enda jag vill är att det 

klargörs om det verkligen har någon reell betydelse eller om det nu bara är ett 
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sätt att försöka skapa arbetsförutsättningar för invalidpensionär, speciellt 

med tanke på att vi har en arbetsmarknad som behöver mer och mer folk. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det finns ett antal personer, jag vågar inte hävda att de är 

många, som har hört sig för till vår förvaltning om den här möjligheten. 

Man har infört motsvarande på rikshåll och vi inför i jämställdhetens 

tecken motsvarande möjligheter för våra invånare här också. 

Den här lagstiftningen berör bara de landskapsanställda. De andra 

anställda i andra organisationer har redan den här möjligheten, också 

ålänningar. 

Här är det klart sagt att antingen kan man förtjäna, förutom pensio-

nen, 40 procent en av den stabiliserade inkomsten eller 600 euro som 

en nivå. Innan det börjar påverkar den pension man får, så är min upp-

fattning att det här är en reell inkomstökning för de personer som åtnju-

ter invaliditetspension och har låga inkomster. Den sporrande effekten 

är god, menar jag 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, allt annat skulle väl förvåna. Men frågan är mera konkret än så. Hur 

mycket hjälper det här en invalidpensionär som får en full folkpension? 

Är det 16 euro mer i månaden som man kan tjäna jämfört med dagens 

system? 

Det här har man gjort i riket, där borde man väl redan ha lite erfaren-

heter i vilken mån de här har utnyttjas? Det är väl någonting som jag 

hade förväntat mig att regeringen skulle kunna redovisa. Det här är ju 

en temporär lag. Det är väl därför som ett experiment och man följer väl 

upp det från rikets sida? Vad har den här lagen haft för betydelse på 

fastlandet? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Effekten är inte stor ännu. Den torde träda i kraft vid års-

skiftet på riksnivå, så tror jag att det är. Vår lag träder i kraft något sena-

re. Det kan hända att jag misstar mig på med tidpunkterna. Men i varje 

fall skulle effekten utvärderas efter något år, tror jag det sades. Då kan 

man förvänta sig antingen ytterligare åtgärder eller att lagen införs i den 

normala pensionslagstiftningen. Orsaken till att det inte berör oss direkt 

är att man tar det som en special lag temporärt. Om det införs i den 

normala pensionslagstiftningen, där vi har blankettlagstiftning, då 

kommer det att gälla också för oss. Naturligtvis är det av intresse också 

för landskapsregeringen att följa med vilka effekter det får för Åland. 

Men som sagt tidpunkten, när den trädde i kraft, där kan det hända 

att mitt minne fallerar på något sätt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag kan inte säga att jag är nöjd med svaret, då skulle jag ljuga. Jag tyck-

er att regeringen gör rätt som kommer med den här lagstiftningen. Men 

jag tycker att man borde kunna ge bättre besked, mera konkret. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag svarar först på folkpensionärernas rättigheter. 

Det är bara några euro, 16 euro, mera som man får förtjäna i månaden. 

Men, den stora ändringen är att när man arbetar och sätter pensionen 

vilande så får man behålla bostadsbidraget för pensionärerna. Det är jät-

tebra. Det är en ny sak för folkpensionärerna.  

Den här lagen om vi nu har på bordet, precis som minister Perämaa 

sade, gäller för landskapsanställda invalidpensionärer. Det är det som vi 

har nu har att behandla. SATA-kommittén har kommit med de här för-

slagen, man får mera information om det här från deras utredning. 

Nu kommer jag inte ihåg vilka andra frågor ltl Sundback hade.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att det känns tryggt att veta att ltl Sirpa Eriks-

son sitter i utskottet. Hon tycks kunna de här frågorna bättre än reger-

ingen. Det var ju lite nedslående att det är 16 euro som folkpensionärer-

na kan räkna med. Några större förändringar blir det ju inte. Om man 

för detta ska gå igenom hela den här byråkratiska processen för de här 

pengarna, tror jag inte att det är så många som är attraherade av detta. 

Men det är ett steg i rätt riktning och lagstiftningen har jag ingenting 

emot. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Den här lagen har kommit till, enligt SATA-

kommitténs undersökning, just för att de personer som har arbetat ska 

ha samma rättigheter som de som är folkpensionärer. Det här är en för-

bättring för de personer som har låg arbetspension, de får tjäna upp till 

600 euro i månaden. Personer som har haft en lön under 1 500 euro, det 

är dem det gäller. Den gruppen av pensionärer får den typen av förbätt-

ringar och att pensionen får det vara vilande. Nu har bara folkpensionä-

rerna haft rätt att ha pensionen vilande. Nu har också de som har vanlig 

invalidpension, som har arbetat, rätt att ha pensionen vilande medan de 

arbetar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är säkert en viktig aspekt på det här. Jag tror att utskottet ska 

granska det närmare. Det kommer ju också sedan skatt till. Frågan är 

hur stor den ekonomiska nyttan blir, för de berörda personerna, för att 

de ska motiveras till det här? Jag är lite rädd för att det är för lite. Det 

kan förstås vara någon enstaka, men för att få den här effekten att man 

får ett ökat utbud av arbetskraft på en krympande arbetsmarknad, så 

tror jag att det här kanske inte är tillräckligt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till social- och miljöutskottet.   
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Remiss 

6 Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård 

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren  

Herr talman! Lagtingsårets tionde framställning berör högkostnadsskyddet 

inom Ålands hälso- och sjukvård.  I 4 § avgiftslagen föreskrivs om högkost-

nadsskyddet inom ÅHS. Högkostnadsskydd är en allmän förmån som inne-

bär att man blir skyddad från alltför höga egna utgifter inom sjukvården. 

Högkostnadsskyddet omfattar patientavgifter för t.ex. öppenvårdsbesök 

vid hälsocentralen, de olika poliklinikerna; medicin, kirurgi, gynekologi, dag-

kirurgi, kortvarig institutionsvård, rehabilitering och fysiatri. 

Vissa tjänster inom ÅHS erbjuds avgiftsfritt. Sådana tjänster är besök inom 

den psykiatriska öppenvården, skolhälsovården, barn- och mödrahälsovår-

den samt livmoderhalsscreening, läkarbesök för bedömning av om patienten 

ska tas in för vård oberoende av dennes vilja, hembesök som sker helt på lä-

karens eller vårdpersonalens initiativ, samt undersökning och behandling av 

allmänfarliga smittsamma sjukdomar som HIV-infektion, gonorré och kla-

mydiainfektion.  

Landskapsregeringen föreslår att högkostnadsskyddet ändras så att en per-

son under ett kalenderår betalar avgifter till ett belopp om högst 375 euro 

sammanlagt för tjänster som erbjuds av ÅHS och som omfattas av skyddet. 

För barn och ungdomar under 18 år och pensionärer över 65 år föreslås 

kostnadstaket bli högst 120 euro för ett kalenderår. 

Förslaget innehåller en höjning av högkostnadstaket, för den arbetsföra 

delen av befolkningen, som aviserades redan i första tilläggsbudget för 2009. 

Där föreslog landskapsregeringen för lagtinget att avgifterna inom hälso- och 

sjukvården utformas så att de med låga inkomster fortsättningsvis ska ha ett 

lågt högkostnadstak medan avgifterna generellt kan höjas. 

Ytterligare inkomster kan ÅHS få genom att med full kostnadstäckning 

hyra ut utrymmen och utrustning för privat sjukvård. Det förhåller sig land-

skapsregeringen positivt till. 

Det har funnits en arbetsgrupp som tittat över avgifterna på ÅHS. Ur-

sprungligen var taket på 300 euro, majoriteten i ÅHS styrelse föreslog att ta-

ket skulle höjas till 350 euro. Vidare föreslog majoriteten i styrelsen att taket 

skulle höjas för barn och ungdomar samt pensionärer från 125 euro till 130. 

Landskapsregeringen föreslår således en höjning för den arbetsföra delen 

av befolkningen och en sänkning för barn och ungdomar samt för pensionä-

rer. Dessutom innebär framställningen en mycket efterlängtad förbättring för 

sjukpensionärer som kommer att få ett högkostnadstak på 120 euro istället 

för som i dagsläget 300 euro. Tidigare ändring av högkostnadstaket under 

förra mandatperioden innebär att man tog bort låginkomsttagarnas skydd.  

En förbättring för sjukpensionärerna allt enligt landskapsregeringens pla-

ner och handlingsprogram. Mer i plånboken för dem som har minst alltså! 

När det gäller jämställdheten kan det vara svårt att förutsäga exakt vilka 

konsekvenser förslaget har. Men generellt kan sägas att kvinnor lever längre 
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än män, besöker läkare oftare än vad män gör samtidigt som kvinnor i ge-

nomsnitt har en lägre inkomst än vad män har. Med visst fog kan därför kon-

stateras att erläggande av avgifter påverkar kvinnors ekonomiska situation i 

större utsträckning än mäns. Samtidigt som det i föregående lagstiftning, in-

validpensionärers återgång i arbete, konstateras att av landskapets 175 inva-

lidpensionärer var 109 kvinnor som till dags dato har haft ett kostnadstak på 

300 euro och som efter årsskiftet, förutsatt att lagen godkänns av lagtinget, 

får ett kostnadstak på 120 euro.  

Jag vill passa på att göra ett förtydligande. Efter att lagtinget fått fram-

ställningen på sitt bord uppstod frågan från medlemmar ur social- och miljö-

utskottet om andra pensionärer som är bofasta på Åland, som har invalid- 

och sjukpension från annat land, omfattas av framställningen. Tanken är 

självklart att alla ska omfattas. Efter kontroll med lagberedningen kan det 

konstateras att de täcks in med gällande skrivelser.  

Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 

2010 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 

20 § 3 mom. självstyrelselagen, en budgetlag således.  

Slutligen, herr talman, om det tillåts, skulle jag idag vilja skänka en tanke 

till den bortgångne parti- och lagtingskollega Sune Mattsson. Under förra 

mandatperioden var Sune Mattsson ordförande i social- och miljöutskottet. 

Han kämpade länge och hårt för sjukpensionärernas rätt till ett lägre hög-

kostnadstak. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Socialdemokraterna vill inte att man höjer avgifterna inom 

ÅHS. Det är vår principiella inställning. Vi anser att de här avgifterna ska hål-

las generellt så låga som det bara är möjligt och att de ska vara lika för alla. 

Det är vår uppfattning om den generella välfärden. Nu har ÅHS arbetat med 

den här frågan. Man har beslutat om en avgiftsstadga och sedan har regering-

en, av någon outgrundlig anledning, funnit den otillräcklig. Det är tydligen 

inte tillräckligt med kompetens där, man har då ändrat på beloppen för hög-

kostnadsskydden. Det är, enligt mig, en politiskt helt obegriplig handling. 

Varför har man då en styrelse om de inte ens är kapabla att räkna ut avgifts-

stadgan?  

En sådan här ensidig maktutövning, som vi ser här, börjar bli tydligare och 

tydligare för det här ledarskapet. Man har parlamentariska grupper, man 

kommer överens, men sedan går regeringen hem och tar ett annat beslut på 

kammaren. Det är inte, enligt oss, någon bra politik. Tvärtom, tror vi att ÅHS 

styrelse, som är tillsatt av regeringen och ska representera lagtinget, är fullt 

kabel att göra de bedömningar som behövs för att den här arvodesstadgan 

ska träda i kraft och lagstiftning ska följa det beslutet. De ändringar man har 

gjort är att man har höjt högkostnadsskyddet för människor i arbetsför ålder 

från 300 euro som det är idag, 350 euro förslår ÅHS styrelse och nu föreslår 

regeringen 375 euro. Det är en ganska betydande höjning och ganska obe-

gripligt av politiska skäl.  

Sedan föreslår man en sänkning av högkostnadsskyddet för barn och per-

soner som är 65 år och äldre och nu också för sjukpensionärer. ÅHS styrelse 

hade föreslagit 130 euro, tillsvidare är det 125 euro, nu ska då regeringen visa 

sin politiska makt genom att sänka beloppet till 120 euro. Det är den politiska 

situationen och den förvånar.  
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En sak, som jag tycker alldeles klart är en fel uppfattning, är när regering-

en tror att det här förslaget är att de tar tillvara de personer som har låga in-

komster. Högkostnadsskyddet är ju inte inkomstbeprövat, det är ju åldersre-

laterat. Man säger att barn, ålderspensionärer och sjukpensionärer ska ha ett 

lägre kostnadsskydd medan resten ska ha ett högre. Det är ju inte frågan om 

någon inkomstbeprövning utan det är relaterat till ålder. De pensionärer som 

har goda inkomster gynnas lika väl som de som har låga inkomster. Någon 

socialavgiftslagstiftning är inte det här, den är mera är relaterad till ålder och 

hur ofta man besöker ÅHS. 

Det som vi fortfarande tycker att saknas är att deltidspensionärer skulle in-

rymmas bland dem som har det lägre kostnadsskyddet. Nu ingår här ålders-

pensionärer, sjukpensionärer men det skulle också kanske vara värt för ut-

skottet att se om man kan inkludera deltidspensionärerna. 

I de allmänna motiveringarna i det här förslaget räknas det upp det lite allt 

möjligt; om helikopterburna patienttransporter och uthyrning av utrymmen i 

ÅHS, någonting som vi tycker kanske är lite onödigt. Det ligger utanför den 

här direkta lagstiftningsåtgärden.  

I stället hade det varit värdefullt att få veta hur många personer som kan 

tänka sig att komma i den situationen att de kan dra nytta av de här olika 

kostnadsskydden. Det hade varit intressant om regeringen kunde medverka 

till det. 

Herr talman! Jag har en fråga som jag tycker att utskottet ska fundera på. 

Nu är förslaget lagt så att om man blir ålderspensionär 2010 kan man inte 

tillgodoräkna sig den här förmånen förrän året därefter. Likaså om man blir 

sjukpensionär. Om man blir sjukpensionär nu i december så kan man tillgo-

doräkna sig det här skyddet hela 2010. Blir man sjukpensionär i januari 2010 

så får man vänta till januari 2011. För många tror jag det där upplevs som yt-

terst orättvist. Man borde få den här förmånen från den dag man uppfyller 

kriterierna d.v.s. den dag man blir förklarad sjukpensionär, när man fyller 65 

år osv. Annars kan man få vänta rätt så länge. Det tar ju också för många 

ganska länge att få sin sjukpension. Att man sedan då ytterligare ska vänta 

känns inte riktigt bra, tycker vi. Här hoppas jag att utskottet justerar det här 

lagförslaget. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det här med deltids invalidpensionärer, i en invalid-

pension har man 60 procent av den inkomsten man hade före man blev 

pensionär. Det är ju en avsevärd sämre inkomst än före pensioneringen. 

En deltids invalidpensionär har ju 90 procent av löneinkomsten. Dels 

pensionen 30 procent av inkomsten plus 60 procent av arbetsinkoms-

ten, som man får tjäna som deltids invalidpensionär och som är bruk-

ligt. En deltids invalidpensionär får 90 procent av de vanliga inkomster-

na. Jag anser att en deltids invalidpensionär inte behöver vara lågin-

komsttagare överhuvudtaget. Här tror jag att landskapsregeringen har 

gjort den bedömningen att här kanske gränsen måste gå. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Inte skulle det förvåna mig, men resonemanget håller ju inte. Alla över 

65 år, alla ålderspensionärer får ju det lägre kostnadsskyddet. Bland 
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dem finns det förmögna och mindre förmögna pensionärer. Logiken hal-

tar, som jag uppfattar det. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Som sagt, någonstans måste gränsen gå. Det här sy-

stemet är ju det enklaste. ÅHS har haft ett så kallat, som jag ser det, ut-

komststödsystem förut med inkomstbaserad avgift. Det var väldigt 

krångligt för patienterna. Jag vet massor med patienter som aldrig sökte 

därför att det var så mycket papper och utredningar man skulle ha. Som 

sjuk är det omöjligt att hålla reda på och skaffa fram alla dessa papper. 

Det här är mycket bättre för befolkningen, så att de verkligen får den här 

förmånen. Vad är det för nytta av en avgift som ingen kan söka för att 

det är för svårt? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Sirpa Eriksson säger att någonstans måste gränsen gå. Kanske den 

ska gå vid deltidspensionärerna, inte före? Det är tydligen precis god-

tyckligt hur man nu resonerar och att det är lätt att tillämpa. Den social-

demokratiska modellen, den generella, skulle vara att man har ett hög-

kostnadsskydd för alla, det är det enklaste. Det måste då vara något hög-

re än 120 euro men det skulle vara lättast att tillämpa. Sedan kan man 

ha ett system för dem med väldigt små inkomster där man kan avvika i 

enstaka fall, enligt en prövningsmodell. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller högkostnadstaket så gjorde landskapsreger-

ingen en helhetsbedömning. Där tog vi in de här olika åtgärderna som 

har gjorts i samband med budgeten; justeringar av grundavdraget och 

slopande av det allmänna avdraget. Därför valde landskapsregeringen 

att göra den här riktade åtgärden, där den arbetsföra delen av befolk-

ningen kommer tillgodo av de här avdragen som man får göra och dess-

utom får de skattesänkningar och vi har låg ränta. Jag drar mig också till 

minnes att under den förra mandatperioden genomförde man avgifts-

sänkningar inom ÅHS som var väldigt välkommet, men som man heller 

inte förankrade hos ÅHS styrelse, vilket resulterade i att ÅHS fick till-

läggsbudgetera sedan. Jag tycker att socialdemokraten Barbro Sundback 

lite kastar sten i glashus. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Sänkningarna av avgifterna riktade sig till medborgarna. Vi tror att de 

hade stor förankring bland befolkningen. Då diskuterades också sjuk-

pensionärernas rätt till högkostnadsskydd. Det är klart att det här är en 

process för att utveckla avgiftsstadgan på ett sätt så att den känns rätt 

och riktig. Men hur man har kopplat det här till grundavdraget osv. det 

borde ju ha framgått här ur utredningen? Det allmänna avdraget sägs nu 

ta ut det här grundavdraget. Det blir inte riktigt någon effekt av det. 
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Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Också den här framställningen riktar sig till medborgarna. 

Ett lågt högkostnadstak för barn, ungdomar och pensionärerna. Fram-

förallt det som är så välkommet för sjukpensionärer som i dagsläget har 

haft 300 euro men som efter årsskiftet, förutsatt att lagtinget godkänner 

det, får 120 euro. Sjukpensionärer är de som har det mest knapert, som 

är de fattiga i vårt samhälle som kanske har varit sjukpensionärer i hela 

sitt liv. Den här framställningen har vi försökt rikta efter bästa förmåga.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Men det tror jag säkert. Men jag tycker att ledamot Sjö-

gren nu blev väldigt sentimental här. Den här helhetssynen var ju väl-

digt intressant, där man hade beaktat att de olika avdragen. Det hade jag 

gärna sett lite mer utredningar på. Men det kanske utskottet kan göra. 

Sedan tror vi, för vår del, att om man ska ha generella kostnadsskydd så 

är ett kostnadsskydd det bästa. De här kostnadsskydden är ju inte in-

komstrelaterade. De gäller för alla, oberoende av inkomst, bara man 

uppfyller ålders-, eller sjukpensionskriteriet. Den sociala anpassningen 

av avgiften, som man pratar om, fungerar inte.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det här är en budgetlag som avsedd att hinna träda i kraft sam-

tidigt som budgeten träder i kraft. Därav också de nya bestämmelser om bud-

getlagar i självstyrelselagen, så att medborgarna ska ha det rättskydd som er-

fordras och inte att det alltid bara baserar sig på budgetbeslut.  

Att då komma med en budgetlag till lagtinget så sent, att man förutsatte att 

utskottet skulle vara klar med sin behandling samma dag som ärendet remit-

terades till utskottet, är naturligtvis inte acceptabelt. 

Det var tänkt att vi skulle vara klara idag med behandlingen av detta ären-

de i social- och miljöutskottet. Så kan man naturligtvis inte fungera i ett par-

lamentariskt system.  

Här borde finnas utrymme för bordläggning. Det fanns redan här ett parti i 

oppositionen som önskade bordlägga det. Jag hade möjlighet att förklara att 

det inte var så önskat från regeringspartiernas sida att göra en sådan manö-

ver eftersom det här ärendet var så väldigt försenat. Men möjlighet till bord-

läggning ska finnas. Det betyder att den här, i så fall, inte kan träda i kraft 

samtidigt med budgeten. Det behöver väl i och för sig kanske inte vara hela 

världen, men avsikten med budgetlagar är inte den här. Det är viktigt att vi i 

lagtinget seriöst kan behandla alla framställningar. Den här innehåller fak-

tiskt en del problemställningar, som delvis har kommit fram här redan i dis-

kussionen. Det kan också hända att i den remiss som man har i ett ärende så 

framkommer det väsentligheter som tar tid för utskottet för att reda ut. Vi får 

se hur vi klarar den här orimliga tidtabellen.  

Ett problem, som delvis har berörts här redan, är budgeteffekterna av den 

här lagframställningen. Landskapsregeringen väljer att ha en lång redogörel-

se över motiveringarna till att man gör de här förändringarna, under punkt 3 

på sidan 4 övervägande och förslag. Man kan uppleva att det kanske inte rik-

tigt hör till den här framställningen till alla delar. Man kan även kanske förstå 
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varför de är med. Sedan skriver man under förslagets konsekvenser, längst 

ner på sidan fyra: ”På sikt torde förslaget ändå medföra en ökning av land-

skapets intäkter”. Vän av ordning frågar sig vad står det i budgeten om det 

här? Det är räknat med högre inkomster. Men vad resulterar egentligen den 

här lagen? Finns det i motiveringarna klara ställningstaganden till de ekono-

miska effekterna? Svar nej, det finns det inte. Man höjer högkostnadsskyddet 

för oss vanliga medborgare, majoriteten av befolkningen, med 33 procent. 

Man sänker den för en minoritet med 4 procent. Normalt borde det här inne-

bära en omedelbar inkomstökning. Landskapsregeringen säger bara att på 

sikt torde förslaget ändå medföra en ökning av landskapets intäkter. Inte är 

det lätt att veta vad som avses. Någon slags utredning i form av en uträkning 

hade varit motiverad, när det gäller budgeteffekterna, och inte bara gissning-

ar.  

Sedan har också den här modellen från tidigare berörts. De som är under 

18 år och över 65 år ska ha den här extra förmånen med det låga högkost-

nadsskyddet. Vi vet att 70 procent av pensionärerna idag hör till de mest väl-

beställda i samhället och har höga inkomster och en god ekonomisk ställning, 

Några av oss här i lagtinget hör redan till dem. Modellen att man ska ge dem 

en så kraftig rabatt bör ju ifrågasättas. Inte hinner vi ju behandla den frågan 

nu i utskottet annat än legärt. Det är ju lite synd det. När det gäller pensionä-

rerna så borde det ju vara de som lyfter enbart folkpension som skulle ha 

ekonomiska förmåner, utöver den hjälp som kommunernas sociala service 

ger.  

Vi vet också att ÅHS inte har en administration som klarar av att syssla 

med socialpolitik. Det kommer helt enkelt inte att fungera. Man har prövat 

det någon gång tidigare och det har visat sig att inte vara lyckat. Det är bättre 

att ha någon annan modell. Skulle man inskränka det låga högkostnadsskyd-

det till dem som bara lyfter folkpension så kunde man klara av det inom ad-

ministration i ÅHS på ett enkelt sätt. 

Sedan har det också här nämnts att man inte alls har skrivit någonting i 

framställningen om deltidspensionärerna, som man kan vara av flera olika 

orsaker. Det är en brist i motiveringarna, där man borde ha sagt varför man 

lämnat dem därhän.  

Ltl Sirpa Eriksson försökte här i plenum gissa sig till vad landskapsreger-

ingen hade för motiv bakom det. Det hade naturligtvis varit bättre om det 

hade stått i framställningen. 

Sedan meddelade minister Sjögren att alla invalidpensionärer som bor på 

Åland är inkluderade i den text som finns i tillägget till fjärde paragrafen i la-

gen. Det där blir också en fråga för utskottet att kontrollera om det verkligen 

är så. Det behöver inte alltid vara såsom det sägs vara, har det visat sig. Jag 

hoppas att det är på det sättet. Men vi måste i alla fall kontrollera lagstift-

ningen i Finland till den delen så att den är heltäckande. 

Utskottet får säkert göra sitt bästa för att på ett par dagars tid klara av den 

här framställningen. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren  

Herr talman! Det kom några frågeställningar som jag gärna vill besvara. Det 

är lite svårt att göra det på kort repliktid.  

För det första, så beklagar jag brådskan. Det har definitivt varit ett forcerat 

arbete. Under förra mandatperioden behandlade man de här frågorna väl-
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digt, väldigt ingående då man faktiskt tog bort det här låginkomstskyddet. 

Det har varit hög belastning på lagberedningen. Sedan har man också avvak-

tat beredningen i ÅHS. 

Lagtinget fick framställningen i mitten av förra veckan så det skulle i prin-

cip kunnat ha varit möjligt att ha haft ärendet i salen i fredags. Naturligtvis 

ska det finnas möjligheter att bordlägga ärenden och ta den tid som behövs. 

Det är landskapsregeringen främmande att försöka stoppa den demokratiska 

processen. 

När det gäller högkostnadstaket är det ganska svårt att göra exakta beräk-

ningar. Den här frågan är tudelad. Dels högkostnadstaket som, när man gör 

förändringar i det, kräver lagändring och dels avgiftsstadgan som reglerar vad 

vi tar ut för avgifter för de tjänster som ÅHS erbjuder. Där tillkommer det 

hela tiden nya tjänster. Det visar sig att flera av de tjänster, som ÅHS erbju-

der, inte har reglerats i avgiftsstadgan heller t.ex. besök till dietist och besök 

hos neuropsykolog osv.  

Enligt uppgift tror jag att det finns ungefär 400 sjukpensionärer i landska-

pet. Den kategorin, personer med små inkomster, som man har försökt göra 

ansträngningar ifrån landskapsregeringens- och lagtingets sida om att göra 

förbättringar. 

Det finns ett resonemang i framställningen där man försöker ta hela den 

här helhetsbilden för ÅHS och kanske då tar i lite onödigt mycket. Det var ett 

allmänt resonemang om den ekonomiska situationen och flera punkter som 

man ville lyfta fram som ska tittas på inom ÅHS.  

Man kan också konstatera att överlag har Åland och Finland nog dyrare 

sjukvårdsavgifter och medicinavgifter än var man har i Sverige. Jämför man 

högkostnadstaket i Vasa, Åbo och Helsingfors så ligger det på 590 euro och 

det finna inte några skillnader för sjukpensionärer. Men där ingår också den 

här sociala servicen. Det är en ganska stor skillnad. Det är svårt att jämföra 

exakt eftersom olika tjänster ingår i olika högkostnadstak. 

Jag vill slutligen säga till lagtinget, som någon talare tog upp här också, att 

det här med att utforma avgifter och högkostnadstak är en process, man gör 

små förbättringar hela tiden. Också under nästa år ska vi ha ett fokus på de 

unga vuxnas hälso- och sjukvård, i och med att man startar studenthälsan. Då 

ska man se vad vi erbjuder för hälso- och sjukvårdsservice åt högskolestude-

rande. Det är ett fokusområde som vi tänker ha nästa år. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det var värdefull information som ministern gav. Jag 

vill få ett förtydligande om de 400 sjukpensionärerna. Ministern fram-

ställde det så att man kunde få intrycket att alla hade en mycket svag 

ekonomi. Är det så eller är det någonting man tror? Vi har ju haft en ut-

redning som konstaterade att ungefär 13 procent av hushållen lever på 

inkomster under den relativa fattigdomsgränsen. Ska man dra den slut-

satsen av ministerns anförande att 400 sjukpensionären lever under den 

relativa fattigdomsgränsen på Åland? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nej, den slutsatsen kan man inte alls dra. Den slutsatsen 

man kan dra är att den undersökning som ÅSUB gjorde konstaterar att 

det finns folkpensionärer, i huvudsak kvinnliga folkpensionärer, som le-
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ver på marginalen. Landskapsregeringen har också gjort en tillläggsun-

dersökning där man kartlade funktionshindrades levnadssituation. Man 

kan nog med fog delvis generalisera. Är man folkpensionär eller sjuk-

pensionär har man ofta väldigt, väldigt tufft ekonomi. För den skull sä-

ger jag inte att man precis kan dra alla över samma kam. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Ja, säkert är det många av dessa 400 personer som 

har en knapp ekonomi. Jag tycker ändå, när man rör sig med sådana här 

exakta antal siffror, så borde man kanske ha lite mera fakta om den här 

gruppens ekonomiska situation, om man drar den slutsatsen att många 

bara är sådana med svag ekonomi. 

Sedan var det ett intressant det här med att vi har höga avgifter i Fin-

land och på Åland, men att kostnadsskyddet är högre också riket. Frå-

gan är om våra avgifter på Åland är högre än i riket? 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det kanske fanns en orsak till att man inte exakt skrev ut 

antal sjukpensionärer i framställningen eftersom det är svårt att redogö-

ra exakt hur många av sjukpensionärerna som har dålig ekonomi. 

När det gäller avgifterna och avgiftsstadgan generellt så är det min 

uppfattning, utan att ha detaljstuderat frågan, att vi ligger på samma 

nivå inom flera områden som vårddygn och sådana saker.  Inom en del 

sjukvårdsdistrikt så binder man barnen till det här högre högkostnads-

taket. Förstod ltl Sundback? Det här är en sådan sak som jag tycker att 

man kan fundera vidare på när man diskuterar högkostnadstak och av-

giftsstadga. Det kommer vi att göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet 

remitteras till social- och miljöutskottet.      

Tredje behandling 

7 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Aruba 

Lagutskottets betänkande (LU 6/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010) 

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 en-

lighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt. 

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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Tredje behandling 

8 Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser 

Nederländska Antillerna 

Lagutskottets betänkande (LU 7/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010) 

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 en-

lighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt. 

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

9 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av 

dubbelbeskattning 

Lagutskottets betänkande (LU 8/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010) 

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 en-

lighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt. 

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

10 Ny lag om ordningsvakter 

Lagutskottets betänkande (LU 18/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 
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 Andra behandling 

11 Blankettlag om privata säkerhetstjänster 

Lagutskottets betänkande (LU 19/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

12 Blankettlag om sammankomster 

Lagutskottets betänkande (LU 5/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 2/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående första lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. 

Det i landskapsregeringens framställning ingående andra lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. 

Det i landskapsregeringens framställning ingående tredje lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen 16.12.2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslu-

tades kl. 14.05). 
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Meddelande 

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen och beslutat att plenum måndagen 

21.12.2009 börjar kl. 9.30. Lagtingets första plenum efter jul hålls måndagen den 4 ja-

nuari 2010. Idag kommer det att hållas två plenum. Vid det andra plenumet kommer fi-

nansutskottets betänkande att utdelas.   

Bordläggning 

1 Utformande av åländska förtjänsttecken 

Lagutskottets betänkande (LU 9/2009-2010) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 6/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 4.1.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Ny officiell flaggdag 

Lagutskottets betänkande (LU 10/2009-2010) 
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2007-2008) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 4.1.2010. Godkänt. 

Bordläggning 

3 Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter 

Lagutskottets betänkande (LU 11/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.12.2009. Godkänt. 

Tredje behandling 

4 Ny lag om ordningsvakter 

Lagutskottets betänkande (LU 18/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och därefter föreläggs de i betänkandet ingående lagförslaget för 

beslut i tredje behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännan-

de i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ordningsvakter för antagande i tredje behand-

ling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behand-

ling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling.  Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

5 Blankettlag om privata säkerhetstjänster 

Lagutskottets betänkande (LU 19/2008-2009) 
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och därefter föreläggs de i betänkandet ingående lagförslaget för 

beslut i tredje behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännan-

de i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Föreläggs förslaget till landskapslag om säkerhetstjänster för antagande i tredje be-

handling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje be-

handling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

6 Blankettlag om sammankomster 

Lagutskottets betänkande (LU 5/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 2/2009-2010) 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet in-

gående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betän-

kandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs först förslaget till landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen 

om sammankomster för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?  Ingen begär or-

det. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behand-

ling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslagen om upphävande av landskapslagen om offentliga 

nöjestillställningar för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Ingen begär ordet. 

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av plan- och bygglagen för antagan-

de i tredje behandling. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behand-

ling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad. 

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

7 Avgift för lantbruksavbytare 

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Anders Englund 

Näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens framställning angåen-

de avgiften för lantbruksavbytare. Landskapsregeringen föreslår att man ska 

uppbära en avgift för utnyttjande av rätten till avbytarhjälpen vid årsledighet. 

Utskottet har diskuterat och vi har haft ett antal höranden. Utskottet före-

slår att lagförslaget kan antas med några mindre ändringar som vi nämner i 

de motiveringar som vi har bringat till landskapsregeringens kännedom ge-

nom vårt utlåtande. 
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I gällande lagstiftning saknas en fullmakt att uppbära avgiften för den här 

typen av ledighet. Landskapsregeringen föreslår samtidigt att förordnings-

fullmakten i lagen kan förtydligas och avgränsas i överensstämmelse med § 

80 i grundlagen.  

Det har under beredningen framkommit genom hörande att det finns en 

acceptans för att göra den här ändringen. Jag kanske inte behöver nämna så 

mycket om det här. Den här lagstiftningen har diskuterats rätt mycket tidiga-

re i salen. 

Med hänvisning till det föreslår utskottet att lagen kan antas enligt den ly-

delsen som har meddelats. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

8 Landskapsandelarna 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion. Enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen kan därefter för-

slag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag kan börja med att konstatera att finansutskottets be-

tänkande är klart. Det är på skrivet och justerat. I samband med det har vi 

också diskuterat bl.a. den här budgetlagen. 

Landskapsregeringen föreslår att basbeloppen för verksamhetsåret 2010 

inte indexjusteras. Basbeloppen ligger till grund för beräkning av landskaps-

andelar till kommunerna. De landskapsandelar som berörs är den allmänna 

landskapsandelen, landskapsandel för socialvården, landskapsandel för 

grundskolan, särskild landskapsandel för träningsundervisningen och land-

skapsandelarna medborgarinstitut, landskapsandelarna för kommunala bib-

liotek samt landskapsandelarna för kultur-, idrotts-, och ungdomsverksam-

het. 

Genom förslaget kommer basbeloppet för dessa landskapsandelar att kvar-

stå på samma nivå som år 2009. Förslaget sammanhänger med landskapsre-

geringens förslag till budget för år 2010 på ett sådant sätt lagen bör sättas i 

kraft på de grunder som anges i 20§ 3 mom. självstyrelselagen. 

 Landskapsregeringen föreslår att lagen antas som en budgetlag. Lagför-

slaget har anknytning till anslaget under momenten: 44.05.31., 45.15.30, 

46.05.51, 46.07.30, 46.09.30 och 46.15.30 i liggande budgetförslag. 

Det här har utskottet behandlat samtidigt som vi har behandlat budgeten. 

Beträffande hörandelistan hänvisar vi till den som finns i finansutskottets 

huvudbetänkande. 

Med hänvisning till det här har finansutskottet omfattat lagförslaget och 

föreslår att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget. En re-

servation finns inlämnad av ltl Camilla Gunell. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I remissdiskussionen kring budgeten och det här förslaget 

till lagstiftning så lyfte bl.a. jag fram de problem som vi har sett från vår 

sida. De förhandlingar som fördes med kommunerna kring de här frå-

gorna gjordes väldigt sent. Dessutom blir ännu den här hälsningen till 

kommunerna om att det kommer att bli på det här sättet också väldigt, 

väldigt sen. Har finansutskottet i sina resonemang överhuvudtaget dis-

kuterat frågorna kring att man är väldigt sent ute med att ändra förut-

sättningarna för kommunernas verksamhet? Det går inte att läsa ut ur 

betänkandet som ligger på bordet. Det vore intressant om finansutskot-

tets ordförande kunde lägga ut texten lite kring detta? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vårt betänkande ligger här, det står finansutskottet 

för. Den här lagen kommer att behandlas tre gånger. Efter de två första 

behandlingarna kommer vi att ta budgeten och de här lagarna. Jag för-

utsätter att det säkert kommer att diskuteras, från i morgon kl. 9.30, en 

hel både om den här och de andra budgetlagarna. Jag hade tänkt att 

man kanske inte skulle ha en så stor diskussion kring detta idag, utan vi 

kan återkomma i morgon och på fredag. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Jag har både en förhoppning och en tro att så kommer att bli fallet. Jag 

tycker ändå det skulle ha varit intressant att få ett visst resonemang 

kring de bitarna, när ett sådant här ärende ligger på bordet. Jag får väl 

tydligen ge mig till tåls fram till dess att budgetbetänkande ligger på 

bordet. Jag tycker ändå att när man lägger fram ett betänkande så kun-

de det vara bra att också visa på resonemang kring de bitarna. Specifikt 

lyfte åtminstone jag från min sida, jag vet att det också var andra som 

lyfte fram de här bitarna just när vi diskuterade det här lagförslaget. 

Men jag har respekt för att den här diskussionen kan fortsätta vid annat 

tillfälle. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Tack ltl Johan Ehn. Jag kan väl konstatera generellt 

att när det gäller hela budgetbehandlingen och budgetlagar i samband 

med det så är tiden kort. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Undertecknad har fogat en reservation till det här beslutet. Jag 

tycker inte att situationen är sådan att landskapsregeringen behöver ändra på 

de villkor man har överenskommit med kommunerna om i samband med det 

nya landskapsandelssystemet, som är relativt nytt. 

När lagframställningen togs här i lagtinget 2007 så var det en väldigt stor 

och bred enighet som rådde om att det nya landskapsandelssystemet var vik-

tigt och det också skulle ge kommunerna en långsiktighet. Kommunernas 

verksamhetsvillkor skulle vara tydliga och klara. 
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Därför tycker jag att det är alldeles för tidigt att enbart, efter två år, gå in 

och göra en sådan här förändring i gällande lagstiftning. Sådana drastiska åt-

gärder skapar, som jag ser det, oro och osäkerhet ute i kommunerna. 

Det är väldigt viktigt att oförutsägbara förändringar inte uppstår så att 

kommunerna på ett mera långsiktigt sätt kan klara sina budgetöverskott, vil-

ket de idag måste ha för att kunna finansiera kommande investeringar.  

Vi vet alla att många viktiga investeringar väntar, särskilt stora utmaningar 

finns det bl.a. inom äldreomsorgen.  

Kommunerna har idag en gemensam lånebörda på ca 60 miljoner euro. 

Landskapet har, trots nedgången i ekonomin, fortfarande en mycket robust 

ekonomi och inte några lån.  

Det finns istället risk att kommunerna blir de som får uppta ytterligare lån 

eller höja avgifterna. Med tanke på att Åland befinner sig i en lågkonjunktur 

så behöver vi ju kanske i samhället föra en sådan ekonomisk politik som bi-

drar till ökad köpkraft och inte minskar den. 

Andra viktiga frågor, som också behöver lösas i kommunerna, och som 

också är ett argument för att man har långsiktiga och stabila verksamhetsför-

utsättningar, är den åldrande befolkningen, pensionsavgångar, ökad krav på 

specialisering och kompetents samt en växande integration.  

Det är viktigt att kommunerna och landskapet även i framtiden i samråd 

utarbetar strategier, särskilt om hur man ska klara av att bibehålla välfärds-

systemen och servicen ute i kommunerna och hur man också ska klara bud-

geten och de överskottsmål som man bör ha. 

Jag känner till att en samrådsgrupp är under planering. Det är väldigt vik-

tigt att den tillsätts och att arbetet där kommer i gång. Det är nog så kanske 

att man står inför ganska reella reformer för att stärka framförallt kompeten-

sen och specialistkunnande, särskilt inom omsorgssektorn. Och att man stär-

ker integriteten och rättsskyddet för individerna och även den regionala ba-

lansen och en likvärdig service. 

Jag tycker det vore viktigt att landskapsregeringen kom med ett mera hel-

hetsresonemang kring kommunernas ekonomi och även andra faktorer som 

gör att många regioner kanske får tänka om. Särskilt i kombination med de 

förändringar som väntar inom sjötrafiken är det kanske angeläget att särskilt 

diskutera skärgårdsregionernas särskilda utmaningar. 

Vi kan konstatera att, enligt den statistik som finns, att år 2020 kommer 

den allra största delen av den äldre befolkningen att bo i skärgårdskommu-

nerna, över 30 procent. Det gäller samtliga, Föglö och Kumlinge låg i topp. 

Medan kommunerna på fasta Åland som Jomala, Finström och Lemland 

kommer att ha ett äldreantal runt 20 procent. Det vore viktigt att ta ett hel-

hetsgrepp om de här frågorna. Landskapsregeringen kanske kunde överväga 

att komma till lagtinget med ett regionalpolitiskt meddelande så småningom 

eller ev. utveckla meddelandet som nu finansutskottet beställer kring kor-

truttstrafiken så att det också görs i ett helhetsperspektiv, där man tar in re-

gionalpolitiska- och ekonomiska resonemang.  

Jag kommer sedan i detaljmotiveringen att föreslå en kläm för omröstning. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Med all respekt för ltl Camilla Gunells åsikter och re-

servation så vill jag bara förtydliga att finansutskottet har räknat in de 

totala effekterna både vad gäller landskapets och statens åtgärder. Man 
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bedömer att kommunerna ändå kommer att få bättre från 0,8 till 0,9 

miljoner euro. Detta ställt till relation till landskapets otroligt svåra eko-

nomiska situation så anser vi att det här är befogat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker nog bör skilja mellan de beslut som staten fattar och som på-

verkar kommunerna, det är en sak. En annan sak är att den lagstiftning, 

vi själva här har omfattat för bara två år sedan, bör ligga stabilt och att 

man inte rustar på den. Kommunerna utgår ju ifrån att lagstiftningen är 

det som gäller. Det är också i enlighet med det beslutet som jag har för-

stått att landskapsregeringen under hösten har bestämt basbeloppen. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag vill ytterligare tillägga att detta beslut gäller en-

dast år 2010.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är ju ännu mera märkligt egentligen, att man för ett enda enskilt 

budgetår går in och gör den här förändringen. Det finns inte, som jag ser 

det, några skäl till det. Jag tycker att landskapsregeringen måste ta ett 

helhetsansvar för den åländska ekonomin, där ingår även kommunerna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det är viktigt att gång på gång poängtera att utgångspunkten 

för det mesta av vår budgetdebatt är den finans- och ekonomikris som drab-

bade den globala ekonomin för ganska länge sedan och så småningom också 

den lokala ekonomin. Det är ganska märkligt egentligen att den inte ännu 

mera penetrerat den åländska konsumtionen och lokala ekonomin, även om 

arbetslöshetssiffrorna visar att det finns problem.  

När man ser på budgetlagarna är det viktigt att se att vårt system hänger 

ihop finansiellt ganska starkt med statens genom vårt avräkningssystem. 

Landskapet har en stor betydelse för kommunerna genom landskapsandels-

systemet. Då kan man inte säga att den kris vi har nu är landskapets egen kris 

eller egna problem. De hänger ihop med kommunerna. I det system vi har är 

kopplingarna starka. Då måste man, när det har uppstått en situation som det 

har gjort, se på alla delar. Det har hänt tidigare att man har gjort bedömning-

ar av kommunernas lönsamhet som helhet och landskapets lönsamhet som 

helhet och då har bl.a. det allmänna avdraget varit en regulator för den eko-

nomiska balansen mellan landskapet och kommunerna.  

När landskapsregeringen nu inför ett stopp för indexregleringen så är det i 

förhållandet till hela systemet man ska se det. Det är alltså inte landskapets 

sätt att lösa sina problem. Det är landskapets sätt att hantera samhällseko-

nomin. Det här betyder att man ska bedöma det i förhållandet till social-

skyddsavgifterna, FPA-systmet, i förhållandet till landskapsandelarna och 

man ska göra det i förhållandet till avdragssystemet. Frågan man måste ställa 

är om det här är en balanserad finansiell åtgärd mellan landskapet och kom-

munerna? Landskapsregeringens svar är givet, det här är deras förslag. Fi-

nansutskottet har också svarat att det här är någonting som man bör gå vida-

re med.  
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När det gäller kommunernas dilemma att man har gått in i ett system med 

landskapsandelar och de ska utvärderas enligt en viss mall så är det klart att 

det är problem för vissa kommuner, som inte har räknat in det här i sin bud-

getering. Flera kommuner har hört från kommunförbundet och andra att det 

här är på gång och att det kan bli ändringar. De flesta kommunala represen-

tanter är nog så medvetna om att det pågår en global finanskris och att det är 

en konjunkturnedgång där ingen kommun är skyddad från omvärldens eko-

nomi. Det betyder att tänker man efter så tänker man efter före man budgete-

rar. Det har många kommuner gjort. Så en så stor överraskning ska det väl 

inte vara? Att man stoppar upp indexjusteringen men hänsyn till att Finlands 

bruttonationalprodukt minskar i år med kanske 8 procent, att statsbudgeten, 

när det gäller inkomsterna, går ner med kanske 30 procent och därmed också 

klumpsumman osv.  

Kommunerna och landskapet har att förhålla sig till en helhetsekonomi 

när det gäller finanserna. På det sättet finns det inte några vägande skäl mot 

en sådan här åtgärd, även om reservationen talar om att landskapet ska sköta 

sina problem och kommunerna sina problem. Det är naturligtvis orimligt, i 

ett system med så omfattande överföringar mellan landskap och kommuner 

och ett så omfattande fördelningssystem när det gäller den kommunala eko-

nomin, att man skulle kunna isolera de här två delarna.  

Det som är viktigt i landskapets politik i förhållande till kommunerna är att 

man upprätthåller utbildningen, att man upprätthåller sysselsättningen och 

att man upprätthåller hälso- och sjukvården för det är lika viktigt för varenda 

kommunmedborgare som det är viktigt för varenda landskapsmedborgare. 

Man kan inte skilja ut en del i ekonomin och peka finger åt en annan, det är 

orimligt enligt min mening.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ltl Erland och jag är helt överens om att kommunerna ska 

vara både medvetna och beredda på att dra sitt strå till stacken när det 

gäller att vara med och reda upp den ekonomi som vi gemensamt har. 

Men mitt ifrågasättande har funnits i att tidtabellen för det här inte har 

varit den mest snygga gentemot kommunerna. Visserligen fanns det 

med i de diskussioner, som fördes mellan kommunförbundet och land-

skapsregeringen, men sedan helt plötsligt kommer det från landskaps-

regeringen ett beslut om att göra den här saken. I det beslutet nämner 

man inte ett ljud om att man samtidigt är på väg att göra ett sådant här 

lagförslag, vilket hade varit ganska klädsamt gentemot kommunerna i 

det fallet. Att få den signalen vad som är på gång och vilken lösning man 

hade tänkt sig. Nu fick man i stället den signalen till kommunerna, så-

som de flesta som jag har pratat har förstått det, att indexjusteringen 

kommer man inte att dra ner. 

Tittar man sedan ytterligare på hur mycket man skär på överförings-

utgifterna och hur mycket man skär på de egna konsumtionsutgifterna 

så finns det en hel del att fundera kring, vad gäller den här biten. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Mot bakgrund av den kris som uppstod ganska oväntat 

och fick ett snabbt genomslag så är det viktigt att man drar lärdom av 

det här. Det viktiga är nu att kommunförbundet vet hur det fungerar, 
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landskapsregeringen vet hur det fungerar och vi vet också att med stor 

sannolikhet har vi ett par år till med en likartad nedgång i ekonomin. Då 

är det skäl att finansutskottet, lagting och landskapsregeringen planerar 

för nästa budget. Det har alltså varit en stor press på ekonomierna i 

kommunerna och i landskapet under den här processen. Det gäller att 

hitta konstruktiva lösningar. De lösningarna kan ibland komma snabbt 

när det är fråga om politiska förhandlingar och politiska processer. Fri-

sinnad samverkan har ju själv varit med i förhandlingar och det blev inte 

så snabba resultat där heller, tror jag. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag är inte ute efter att säga att den ena eller den andra har 

gjort någonting bättre eller sämre. Jag var ute efter, precis det som ltl 

Erland var inne på inledningsvis i sin replik och som jag tycker är bra, 

att vi ska lära oss någonting för framtiden. Det är också en av orsaken 

till att jag lyfte frågan. Om man ska få ett lyckat samarbete kring finan-

siella frågor mellan kommun och landskap så behöver man vara ute i 

god tid. Man behöver också hitta ett system som gör att det blir lite mera 

förutsägbart också för kommunerna. Som det är nu så sitter kommu-

nerna helt och hållet i händerna på beslut som landskapsregeringen tar. 

Så har det alltid varit, jag säger inte att det är den här regeringen som 

gör på det sättet. Däremot så efterlyser jag, jag har efterlyst det redan ti-

digare, om man ska få det här att fungera på ett bra sätt så måste man 

vara ute mycket mera tidigare i processen, för att kunna arbeta in det i 

kommunernas budget och också få ett samförstånd på vilket sätt man 

kan lösa det här framåt. Det som sades, vad man tänker göra nästa år 

kring att bygga upp förhandlingar, det är bra. Men jag ifrågasätter fort-

farande hur det här har kommit till? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Så länge jag har varit med i den här processen så har det 

alltid varit önskemål om att komma i gång tidigare. Det är väldigt svårt 

att göra det. Nu finns det vissa saker på gång. Det är på gång en diskus-

sion om de kommunala sambanden. Det är en diskussion om skattepoli-

tiken gentemot kommunerna och i kommunerna på gång. Det är fråga 

om budgetsystemet och det är frågan om finansiella reformer när det 

gäller klumpsumman och kanske också beskattningen. Därför tror jag 

att det är viktigt att trycka på härifrån lagtinget att man ska vara tidigt 

ute. Kanske partierna kan tänka sig att förhandla i god tid och se de 

långsiktiga stora lösningarna? Jag tror inte att det är omöjligt att för-

bättra den här processen betydligt. Kommunförbundet har väl också nå-

gonting att bevisa i den här processen när det gäller samarbetet och 

samverkan med landskapsregeringen? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag undrar om ltl Erland missförstod mitt anförande? Min 

poäng var just att landskapsregeringen har ett helhetsansvar för Ålands 

ekonomi. Inte att vi sköter vårt och de andra får sköta sitt. Det är ju vik-

tigt att landskapsregeringens budget är ett fundament för hela den 

åländska ekonomin som påverkar både kommunerna, näringslivet och 

medborgarna på olika sätt. Kompensationen för grundavdraget har man 

i riket kompenserat till kommunerna, det gör vi ju inte på Åland. Jag an-

ser att man heller inte kan peka på kommunernas överskott och säga att 

de klarar sig bra. Kommunerna måste ha överskott, enligt det nya sy-

stemet, för att klara sina investeringar. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gällde ltl Gunell så tittade jag mest på reservatio-

nen, där det står att landskapet ska sköta sina problem. Min poäng var 

att så är det inte. När det gäller grundavdraget och kompensation är det 

samma sak där, man måste sätta in den i sin helhet. Det gäller FPA-

avgifterna, skattepolitiken som helhet och det gäller landskapsandelssy-

stemet såsom indexjusteringen. Allt det här är en fråga om fördelningen 

av medel mellan kommunerna och landskapet. Vilken politik som land-

skapet ska bedriva för att också kommunerna ska kunna få full syssel-

sättning, arbetskraft, kompetens och tillväxt osv. Det här är absolut ing-

et statiskt spel med budgeten. Budgeten lägger ju grunden för de kom-

mande åren. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Därmed är det ju viktigt, om man ska klara det här åtagandet och klara 

det tillsammans, att förutsättningarna är klara för alla. Därmed bör ju 

lagt kort ligga. Den lagstiftning, som vi gick inför år 2008 som också var 

en räddningsaktion för många kommuner, den bör ligga fast. Särskilt i 

tider när kommunerna också drabbas av minskande samfundsskatter 

och andra skatteintäkter är det otroligt viktigt att landskapets hand är 

fast, och att man kan hålla fast vid det man en gång har lovat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Vi kan alla önska, särskilt inför jul, att allt ska ligga fast 

och ingenting ska förflyktigas. Vi kunde önska oss att Lehman Brothers 

var kvar och att finanskrisen aldrig hade inträffat. Vi skulle kunna önska 

att den finska exportindustrin skulle rulla på som förr så att vi får sälja 

våra varor till utlandet som vi alltid har gjort. Då skulle allt vara frid och 

fröjd. Men nu är det inte så. Det är en nedgång i Finlands ekonomi, det 

är en nedgång i våra inkomster och det är en nedgång i vårt handlings-

utrymme när det gäller ekonomin. Landskapsregeringen och lagtinget 

ska försöka balansera ekonomin så att landskapsregeringens åtgärder 

gynnar kommunerna så att kommunerna kan bibehålla sina grundläg-

gande servicefunktioner, vård omsorg och skola. Det är det som det här 

handlar om. Det går alltså inte att önska sig tillbaka till en fast och säker 

situation. Vi måste vara med i den här dynamiken även om den är pro-

blematisk. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Ltl Olof Erland försökte förklara indexjusteringens uteblivande 

med Lehman Brothers och nedgången i Finlands exportindustri och alla möj-

liga världsliga ekonomiska problem. Jag menar nog att det är att skjuta grovt 

över målet. Det är sant att landskapets ekonomi har försämrats på grund av 

sämre och mindre klumpsumma. Det som man hela tiden låter bli att säga är 

att det finns stora besparingar i landskapets kassa. Betydligt större än någon 

kommun kan visa upp. 

Det som sker nu är att landskapet inte vill låna och inte vill tala om hur 

mycket resurser man har. Man vill bara tala om hur hemskt svårt det är och 

vilken kris vi är i. Inte är det så allvarligt vare sig för landskapet eller för det 

åländska näringslivet. Vi har ingen dramatisk höjning av arbetslösheten men 

det finns oroande tecken och de har funnits länge. De tecknen borde ha be-

mötts med stimulans.  

Den offentliga ekonomins uppgift under en kris är att man ska expandera 

den, inte dra åt. Expanderar gör ju alla andra. Staterna lånar ju mycket peng-

ar för att hålla igång sysselsättningen och också för att stimulera den offentli-

ga efterfrågan. I riket kompenserar man kommunerna, man drar inte åt som 

man gör här. Under dåliga tider blir den service, som offentlig sektor har att 

erbjuda, ännu viktigare. Efterfrågan ökar ju på tjänster. Det är de man ska fi-

nansiera via expansionen. 

Socialdemokraterna håller inte alls med den här analysen och slutsatsen. 

Man gör ont värre på det sätt som man nu beter sig med den här finanspoliti-

ken som vi ser. 

Det är viktigt för ålänningarna att veta att det inte är så illa ställt med land-

skapets ekonomi som man från regeringsblocket vill framhålla. Man använ-

der sig redan av besparingar och det kommer man att fortsätta med fram till 

nästa val. Vi får se om det finns någonting kvar, möjligen till om med det. Det 

finns ingenting som säger att landskapet ska tvingas, för att klara sin budget, 

att bestjäla kommunerna på 1 miljon euro. Indexjusteringen är en överens-

kommelse som man nog borde hålla om man har någon heder i kroppen. Vi 

har nu sett den här regeringens heder.  

I överläggningarna med kommunerna var man överens den 28 september, 

trodde man från kommunerna sida. Kommunerna lovade, om de fick index-

justeringen och om de skulle få det som de hade kommit överens om, så är de 

beredda att 2010 sätta sig ner och titta på det offentliga utbudet av tjänster 

och hur det ska finansieras. Regeringen gick hem från förhandlingarna och 

gjorde precis tvärtom. 

Vi har upprepade gånger sett att den här regeringen inte står vid sitt ord. 

Man sitter och lyssnar, man vill vara tillsammans, man vill föra dialog men 

sedan går man hem och bakom slutna dörrar beslutar någonting helt annat. 

Jag tror inte att den politiken håller. Folk förväntar sig nog, när man har sut-

tit vid ett bord och diskuterat, att det är på jämlika villkor. Men det är inte så 

som regeringen beter sig. Jag är lite förvånad över att speciellt centern är vil-

liga att gå med på att indexjusteringen tas bort. Det är ju ett sätt att svara 

emot den överenskommelsen för förra regeringen och lagtinget hade med 

kommunerna. Vi tar bort investeringsstöden mot att vi indexbinder land-
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skapsandelar. Om det här är nu är så viktigt att för att rädda landskapets 

ekonomi, min uppfattning är att det inte är det, ska det då vara slut 2010? Är 

det klart med räddningsaktionen då? Det vill jag veta. Eller ska vi höra den 

här visan igen 2011 om Lehman Brothers och alla möjliga hemskheter som 

tvingar regeringen att lyfta bort indexjusteringen? Det är ingen långsiktighet i 

det här. Det är bara att hugga till lite. 

Herr talman! Om lagtinget ska stå fast vid den lagstiftning vi har tagit så 

tycker jag det är helt klart att man inte ska godkänna den här indexjustering-

en. Regeringen behöver nog fundera på sina diskussioner om hur skattemedel 

ska fördelas till sina partners, som är beroende av de skattemedel som är med 

och bidrar till att vi har i klumpsumman. Landskapet klarar sig nog genom 

den här krisen utan att behöva försämra ekonomin för kommunerna.  

Vi läser en dag efter dag hur kommunernas ekonomi ser det ut. Kökars be-

folkning har minskat på två år med 15 procent. Andelen pensionärer stiger 

snabbt till 30 procent. Andelen av de kommunalt anställda, som går i pen-

sion, avancerar starkt. Vad tänker regeringen om detta? Ska det här rädda 

den saken? 

Nej, bästa vänner, det här är för kortsiktigt och det ser inte till helheten. 

Det ser inte till alla ålänningarnas bästa. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! I replik till ltl Camilla Gunell sade jag att vi tar ansvar 

för helheten. Vi vet ändå att kommunerna, när man tar hänsyn till alla 

statliga-  och landskapets åtgärder, kommer att få ett plus, om vi räknar 

plus och minus. 

Men ltl Sundbacks säger att landskapets ekonomi är god. Ja, det är 

den men efter tre år, år 2012, ligger vi 116 miljoner back. Finansutskot-

tet kan inte säga när vi åter har budgeten i balans. Att alla är med och 

hjälper till är inte helt oväsentligt. Landskapets budget ju också viktig, 

att vi kan hålla den i skick. 

Skatter tar man också via lagar, visst kan man ändra de lagarna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Finansutskottet Eliasson säger att indexjusteringen inte behövs i kom-

munerna. Man har beaktat statens olika insatser och FPA-avgifter. Re-

sonerar Ålands kommunförbund på samma sätt? Vems resonemang är 

det som ska avgöra vad som är bäst för kommunerna? Är det Ålands 

kommunförbunds resonemang eller är det regeringens resonemang. För 

att inte ha en sådan motsättning har vi systemet med överenskommelser 

som regeringen inte höll fast vid från den 28 september utan man gick 

hem och gjorde tvärtom. I den överenskommelsen var det inte med nå-

gonting om att indexjusteringen inte skulle genomföras. Där var alla 

partier representerade. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! När man ska implementera sådana här svåra åtgär-

der och beslut är det jobbigt både för dem som ska ta besluten och för 

dem som drabbas av besluten. Alla vill ha mer, i varje fall inte mindre. 

Jag ställer en retorisk motfråga; vem är det som ska ta landskapets bud-

get? Kommunerna tar sin budget, men nu diskuterar vi landskapets 

budget. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var en intressant replik. De representanter från cen-

tern, som satt med i Ålands kommunförbund och diskuterade den här 

överenskommelsen, deras åsikt ska vi alltså inte bry oss om?  

Landskapet har ett helhetsansvar. Det är landskapet som påför kom-

munerna lagliga skyldigheter inom äldreomsorg och barnomsorg osv. 

Därför har man ett landskapsandelssystem för att trygga att finansie-

ringen åtminstone till en viss del är säkrad. Nu drar ju ltl Eliasson bort 

delar av det stödet samtidigt som vi ser en stor utflyttning från skärgår-

den. Vi har kommuner på fasta Åland som går på knä; Eckerö, Geta och 

Finnström. Lumparland går det inte heller så bra för. Det är kommu-

nerna runt Mariehamn som klarar sig. Är det regionalpolitik som ni gil-

lar? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är fascinerande att följa med svängningarna i social-

demokraternas ekonomiska politik. För knappt ett år sedan, när gick in i 

den här krisen och det fanns starka önskemål från alla partier också 

ifrån oppositionen att vi skulle ta tag i ekonomin och se till att vi klarar 

av att hantera den här finanskrisen och sjunkande inkomster, då var 

också socialdemokraterna inne på den linjen. Att vi måste omvandla 

strukturellt och vi måste också spara pengar. På en förfrågan till den 

numera blivande ordförande i socialdemokraterna, i samband med den 

debatten ifrågasattes varför socialdemokraterna hade tillåtit en alltför 

stor expansion under konjunkturen och att vi hade ett budgetunderskott 

år 2008, då svarade den personen att då hade vi pengar för det. Då hade 

man pengar för att expandera. Under lågkonjunkturen ska man då ytter-

ligare expandera? Jag saknar den röda tråden i socialdemokraternas 

ekonomiska politik. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nu är det ledamot Perämaa som har ansvar för finanserna. 

Tala om varför ledamot och finansminister Perämaa inte höll överens-

kommelsen med Ålands kommunförbund? Berätta vad orsaken var! Var 

det inte en bra överenskommelse, att man sedan 2010 skulle börja dis-

kutera långsiktigt? Varför inte stå vid sitt ord och inte tjafsa om social-

demokraterna? Varje gång en liberal inte klarar av sitt uppdrag då är det 

socialdemokraternas fel. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Visst är det intressant att följa med de svängningar ändå 

som sker i den ekonomiska politiken. I den här situationen vi nu befin-

ner oss i, när vi har hanterat en budget och finansutskottets betänkande 

ligger på bordet så har samtliga partier fört en konsekvent linje i hur vi 

ska föra den ekonomiska politiken, förutom socialdemokraterna som i 

ett skede ropar om inbesparingar. Nu har de svängt helt och fullständigt, 

nu ska vi ytterligare expandera i den här situationen. 
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Vad gäller överenskommelsen var jag fullständigt tydlig med kom-

munförbundets representanter att något av alternativen, om hur vi ska 

spara ca 1 miljon euro, kommer vi att genomföra. Det fanns ingen över-

enskommelse om att inte indexjusteringen borttagande skulle genomfö-

ras. Det fanns två alternativ. Jag sade att någondera av dessa kommer 

att ske. Kostnadseffekten av vad som sades var fullständigt klar för alla 

parter. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Min uppfattning är att den inte alls var klar. Överens-

kommelsen var man överens om. Men sedan hände någonting annat när 

ministern kom in i det egna rummet. Det finns ju en rad överenskom-

melser som man har brutit; handelskammaren, det nordiska samarbetet 

osv. Man går bara ensidigt emot. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag måste säga att jag är lika fascinerad som finansminis-

ter Perämaa över de svängningar som finns i socialdemokraternas reso-

nemang. Det är alldeles riktigt att man måste föra en långsiktig ekono-

misk politik. Inte minst med tanke på kommunernas förutsättningar att 

upprätthålla grundservicen. Nu talar vi då om landskapsandelarna i det-

ta. Men när vi talar om reflexionerna på landskapets ekonomi så ett av 

de stora problemen är att socialdemokraterna, under de tre år man satt i 

landskapsregeringen, blåste upp landskapets ekonomi och budget med 

ungefär 20-25 procent. Det här är faktiskt en del av de problem vi har 

nu. Därför att landskapsregeringarna då gjorde en viss reserv, men de 

reserverna var alldeles för små. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi är vana med åsikts differentieringar i liberalerna. Enligt 

Olof Erland var det Finlands försämrade ekonomi, Lehman Brothers 

och exportindustrins problem att vi inte kan indexjustera. Nu är det so-

cialdemokraternas fel, under den förra perioden, att vi måste vidta den 

här åtgärden. Snacka om fascinerande! 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! De här sakerna hänger alldeles naturligt ihop. För att den 

starka överstora expansion av landskapets egen ekonomi, som social-

demokraterna var arkitekter till under de tre åren man satt i landskaps-

regeringen, ledde till att nu när finanskrisen påverkar Finlands ekonomi 

och därmed också klumpsumman betyder det att det blir ännu svårare 

att gå ner till en nivå med en landskapsekonomi som är hållbar på sikt. 

Det är det här som landskapsregeringen håller på med. Landskapsreger-

ingens partier är eniga om att driva den här linjen vidare just med tanke 

på att garantera medborgarna en grundservice på en bra nivå som med-

borgarna ska ha. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Nu blev det ju mest tal om landskapets ekonomi och hur liberalerna ska 

skapa balans i detta. Vad den här frågan anbelangar, d.v.s. kommuner-

nas ekonomi, så hör man väldigt lite om detta nu i det här samman-

hanget. Det är ju det som man gör de facto, för att förbättra landskapets 

budget kör man över en del av det ekonomiska ansvaret på kommuner-

na. I det här fallet är det frågan om 1 miljon. Det tror vi att är väldigt illa, 

speciellt för dem som är i behov av kommunala välfärdstjänster. Vår be-

dömning är att landskapet tål indexjusteringen eftersom det är så viktigt 

att upprätthålla det välfärdssystem som vi har. Vi ser dessutom ser bris-

ten på regionalpolitik som gör att folk nu flyr skärgården och många 

randkommuner brottas med stora ekonomiska problem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Jag fann det nödvändigt att åtminstone gå upp och informera 

om att ltl Barbro Sundback inte var närvarande vid de förhandlingar som 

skedde mellan landskapsregeringen och kommunförbundet. Ltl Barbro 

Sundback har tydligen gjort sig till talesman för resultatet av förhandlingar-

na. Detta bör klargöras att jag var närvarande, ltl Barbro Sundback var inte 

närvarande. 

Klart var att vi inte kom till en enighet om de åtgärder som jag under för-

handlingarna nämnde för kommunförbundet att vi förmodligen kommer att 

genomföra. Det är rätt så självklart och naturligt att kommunförbundet i en 

sådan situation inte vill acceptera en sänkning av deras intäkter. Det är en na-

turlig reaktion. Däremot var det ett helt klart att vid den sista förhandlingen 

angav jag några alternativ på hur vi kommer att göra för att skapa den bud-

geteffekt som föreligger. Det ska sparas cirka 1 miljon euro antingen via in-

dexjusteringen eller via någon annan åtgärd. Det fanns ett alternativ då när vi 

avslutade att förhandlingarna om att göra på det ena eller andra sättet. Inte 

som någon överenskommelse att det inte skulle ske. Till kostnadseffekt delen 

var det fullständigt klart i förhandlingarna att något kommer att hända. 

Den signal som ltl Sundback försöker framföra här, att vi skulle ha brutit 

någon överenskommelse, stämmer överhuvudtaget inte. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var ju välbehövlig information. Indexjusteringen av-

gjordes, trots allt, ensidigt av finansministern, i medvetenhet om att det 

inte var det kommunförbundet önskade. Det är helt klart. Var det för 

landskapets bästa eller med tanke på kommunernas bästa? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Det var för att trygga den offentliga välfärden och serviceproduktionen i 

sin helhet. Det är därför som vi är tvungen att göra de här åtgärderna. 

Som jag tidigare har sagt så går det inte att separera den ena ekonomin, 

kommunernas ekonomi från landskapets ekonomi. Precis på samma sätt 

som vi inte kan separera landskapets ekonomi helt och hållet från den 

finska ekonomin. Vi är lagstiftare i den här salen. Vi är tvungna och vi 

har ansvar att säkerställa hela ekonomin. Därför var det frågan om hel-
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heten. Jag vill ytterligare poängtera här att landskapets intäkter sjunker 

från 2008 till 2010 med närmare 29 procent. Medan kommunerna sett 

ekonomi ökar med 4,5 procent under samma tidsperiod, även fast vi inte 

indexjusterar landskapsandelarna. En avsevärd skillnad i situationen fö-

religger ändå. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Så kan man säkert resonera. Finansministern glömmer en viktig del; att 

kommunerna är rätt skuldsatta. Det kostar mycket. Tvingas man att ta 

ännu mera på lån så kostar det ännu mera och det minskar utrymmet på 

att producera välfärdstjänster. I det avseendet har kommunerna mycket 

mindre ekonomiskt rörelseutrymme än landskapet som inte har en cent 

i lån. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Nej, men eftersom den här landskapsregeringen planerar ekonomin 

långsiktigt fram till 2012 och även därefter så ser vi att vi kommer att 

behöva förbrukar våra resurser, det som kallas utjämningsfonden, i sin 

helhet. Vi kommer att likviditetsfinansiera väsentligt därutöver vilket är 

ett sätt att låna av oss själva. De pengarna ska betalas tillbaka till våra 

förbindelser i vårt ekonomiska system, så vi kommer också att låna 

pengar. Men visst, det stämmer att kommunerna också har lån. Vissa 

kommunerna har större problem. Totalt sett, för att balansera ekono-

min, ta helhetsansvar, trygga välfärden och se till att vi har pengar till 

utbildning vård och omsorg, anser vi att det här var nödvändigt. Det 

gläder mig också att finansutskottet har kommit till motsvarande insikt. 

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 

9 Avskaffande av allmänna avdraget 

Finansutskottets betänkande (FU 3/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Här har vi igen en budgetlag, den tredje i ordningen och 

det kommer ytterligare en till. Det gäller avskaffandet av allmänna avdraget. 

Om vi tittar lite tillbaka i tiden så gjordes det här också, om jag minns rätt, 

år 2004. Då låg vi inne i en lågkonjunktur och lagtinget tog bort det allmänna 

avdraget för att sedan på nytt och återinföra det några år senare. 

Landskapsregeringen föreslår att det allmänna avdraget vid kommunalbe-

skattningen avskaffas från och med 2010. Avdraget är utformat så att alla 

skatteskyldiga fysiska personer har rätt att dra av 5 procent av den beskatt-

ningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Förslaget sam-

manhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2010 på ett 
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sådant sätt att lagen bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. 

självstyrelselagen. Det här lagförslaget har anknytning till anslaget under 

moment; 44.05.36 i landskapsregeringens förslag till budget för år 2010. 

På samma sätt som jag sade beträffade indexjusteringen så hänvisar vi till 

den hörandelista som vi har i finansutskottets stora betänkande. 

Utskottet föreslår att lagtinget antar det i framställningen ingående lagför-

slagen. Till det här har ltl Fredrik Karlström reserverat sig. Han kommer sä-

kert att berätta om sin reservation. Det fanns också några finansmotioner 

kopplade till det här. Alla finansmotioner är ju avslagna. Här har vi hänvisat 

till framförallt skattegottgörelsens enorma djupdykning, vilket även vissa fi-

nansmotioner här var kopplade till. Vi har resonerat att man kan återbetala 

till den åländska befolkningen det som de rätteligen är värda. Men, som sagt 

var, nu har skattegottgörelsen gått ner till bara lite drygt 3 miljoner euro så 

det här är en vettig åtgärd. Alla bör vara med och dela som jag sade tidigare 

när det också gällde kommunerna. 

Landskapsregeringen har gjort en liten utredning på hur det slår på olika 

befolkningsgrupper. Där har man kommit fram till att skatteförändringen är 

minus -1,06 procent för en medelinkomsttagare som har 38 000 euro i års-

lön. För en höginkomsttagare med 58 000 euro är förändringen -0,3 procent. 

För en student med 7 530 euro i inkomst blir förändringen -29,2 procent. De 

som har höga inkomster får betala högre skatt. Så ser det ut. 

Finansutskottet har kommit fram till att det här är helt okej. Det framgår 

också av vårt betänkande. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Eftersom det hänvisades till landskapsregeringens beräk-

ningar så vill jag bara precisera.  De skattesänkningar för vissa inkomst-

grupper gäller sammantaget effekterna av höjningen av grundavdraget, 

arbetsinkomstavdraget och allmänna avdraget som i sig är en höjning av 

skatten. Totaleffekten av dessa åtgärder blev just det som utskottsordfö-

rande här beskrev. Det är samma siffror som jag förevisade i samband 

med budgetpresentationen och denna budgetlag. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag glömde att nämna att det handlade om totalef-

fekten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Som ltl Torbjörn Eliasson berättade så har jag en reservation 

mot gällande det lagförslaget.  

Det här är, som jag ser det, ett väldigt politiskt laddat ärende. Vill man dri-

va politik så är det oftast skatter som är instrumentet man kan bedriva politik 

med. Jag anser att skatt är en fråga av makt. Det har jag framfört många 

gånger i den här talarstolen. Ju högre skatt det är, desto mera makt har poli-

tikerna över medborgarnas liv. Med lägre skatt har befolkningen mera makt 

över sitt eget liv. Vi politiker bör sträva, i alla hänseenden, att ha så låga skat-

ter som det bara är möjligt. 
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Det finns ju många funktioner i samhället som vi måste sköta gemensamt; 

vägar, skola, vård och omsorg osv. Det är också självklart för mig. Om man 

har lägre skatter leder det också till att man inte har råd att göra så mycket 

mera än vad man absolut måste göra. Det tvingar politiker till att göra det 

mer rationellt och mer effektivt. Har man mera pengar att röra sig med har 

det visat sig att man gör av med mera pengar. Man försöker kanske inte i för-

sta hand ge pengarna tillbaka till medborgarna. Det ekonomiska systemet 

som vi lever under på Åland består ju egentligen av två grundprinciper. Det är 

klumpsumman och flitpengen.  

De senaste 16 åren har flitpengen varit ganska betydande. År 1993 var flit-

pengen 8 miljoner och vissa år har den gått upp till över 20 nästan 30 miljo-

ner. Flitpengen för 2008 är nere på 3,15 miljoner euro. Det är ändå den 

summa pengar som ålänningarna och åländska företag betalar mer än ge-

nomsnittet i Finland och som överstiger 0,5 procent som vi får tillbaka. Den 

åländska skattekraften är starkare i det hänseende och vi betalar mera till det 

gemensamma än medeltalet i Finland. 

För mig och för obunden samling är det helt självklart att finns det en flit-

peng som överstiger klumpsumman, det som vi får tillbaks, så ska det delas 

ut till dem som har varit med och betalat in det. Istället för att använda peng-

arna för att utveckla den offentliga sektorn så borde man dela ut pengarna 

egentligen i sin helhet. Även under de år som det har varit 20 och 30 miljo-

ners flitpengsöverskott, så skulle vi ha kunnat ha 25-30 procents avdrag för 

ålänningarna. Då skulle det ha blivit en ganska intressant mediepolitisk de-

batt, tror jag, där man skulle uppmärksammas utanför Åland. På Åland har 

de en kommunalskatt på 16-17  procent, men de har ett avdrag på 25 procent 

för att det är så pass duktiga och betalar den gemensamma skatten till Fin-

land. 

Sedan i sig tycker jag att hela det finansiella systemet är ganska osunt ef-

tersom Åland gynnas av att finska staten höjer skatten. Oavsett vad vi själva 

gör eller inte gör så får Åland med pengar i en politik som går ut på att skat-

terna höjs. Det i sig tycker jag att är lite osunt. Det här är kanske mera ett 

skattemeddelande som jag ser fram emot att vi ska diskutera lite längre fram. 

Skattemeddelandet skulle ha kommit det här året men jag har förstått att det 

kommer i början av nästa år. 

Under en lågkonjunktur anser jag också att det är väldigt viktigt att stimu-

lera medborgarna och deras ekonomi. Det kan man göra genom att ge dem 

mera pengar i plånboken så att de själv får välja var de vill göra sina inköp. 

Jag tycker också att det är det offentligas uppgift att uppmuntra folk att för-

söka handla lokalt så mycket som möjligt. Givetvis får man åka vart man vill 

och handla sina varor och köpa via internet om man vill det också. Det offent-

liga kunde ha en undervisande roll i hur viktigt det är att man försöker köpa 

så mycket som möjligt hemma för då genererar pengarna i flera led. Det hål-

ler hjulen rullande.  

Jag förslår att lagen inte ska antas utan att den ska förkastas. Man borde i 

framtiden jobba för att flitpengen överlag framöver ska återgå till dem som 

har betalat dem, till ålänningarna. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! När vi hörde finansministeriet i Finland så fick vi 

fram några uppgifter. För det första att konsumenternas förväntningar 
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är ganska stora, att det finns en reallöneökning och det finns förhållan-

devis mycket pengar tillgängliga hos konsumenterna. Det man också 

nämnde är att en stor del av likviditeten går till sparande. Det är någon-

ting som vi också har vägt in när vi har tagit vårt beslut.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Så kan mycket väl vara fallet. Jag ser ändå inte att det är 

fel att människorna får välja att använda sina pengar på sitt eget sätt. 

Vill man spara så kan man göra det. Det kan också leda till att man inte 

behöver åtnjuta de offentliga skyddsnäten, som finns, lika snabbt, om 

man har sparat en liten buffert åt sig själv. Det vi också har hört många 

gånger är att sparande överlag är alldeles för lågt i våra länder. De flesta 

har betydligt mera lån än vad de har tillgångar. Att spara skulle inte vara 

helt fel det heller, även om jag håller med om att hjulen inte sätts så 

mycket i rullning genom att spara. Däremot är min grundläggande ideo-

logiska linje att medborgarna ska ha så mycket makt över sin egen eko-

nomi som möjligt. Det har de om man har så låga skatter som möjligt 

och att man själv får göra av med pengarna på det man vill.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Fredrik Karlström att vi inte ska ha 

högre skattetryck än nödvändigt, absolut inte. Men i dessa tider av svår 

ekonomisk kris, framförallt för landskapet, så måste vi ta till sådana här 

åtgärder. Det är korrekt att vi gör det nu, precis som vi gjorde 2004 med 

tanke på skattegottgörelsen och allt det här. Alla bör vara med och dela. 

Om man tittar på dem som har det sämst och dem som har det bäst, de 

som har det sämst kommer inte att drabbas av det här, de som det bäst 

kommer däremot att drabbas lite av det. Väldigt mycket är bevisat att 

går till sparande och inte till konsumtion. Det är ju till konsumtion som 

ni vill att det här ska användas till för att få rullning på ekonomin. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Intressant är att landskapsregeringen har börjat ingå 

strukturella förändringar vilket jag tycker är bra, det ska man fortsätta 

med. Jag skulle vilja ha som ledstjärna för landskapsregeringen att man 

skulle behöva klara sig på den klumpsumman man får. Den verksamhet 

man ska bedriva gemensamt från det offentliga borde hålla sig under 

den klumpsumma man får från Finland. Det är den summa som medel-

talet i Finland har att röra sig med för att bedriva den offentliga gemen-

samma sektorn. Sålunda är flitpengen den peng som ålänningarna beta-

lar extra utöver det som de övriga i Finland också betalar, den summan 

borde betalas tillbaka. Det här har vi kanske kommit fram till. Principi-

ellt är det här en fråga om ideologi och hur man ser samhällsstrukturer-

na i stort. Jag vill att samhället ska ha mindre pengar och privatperso-

nerna ska ha mera pengar i plånboken.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga när det gäller det allmänna avdraget i 

kommunalbeskattningen så tycker jag det är ett viktigt ekonomiskt politiskt 
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instrument för landskapet utgående från den synnerligen begränsade skatte-

behörighet som vi har. Därför tycker jag den här frågan är viktig.  

Jag blev lite förvånad över presentationen från finansutskottets sida. Det 

fördes egentligen inget ekonomisktpolitiskt resonemang över huvudtaget vad 

effekterna blir för Åland om man gör si eller så. Det hänvisades till utred-

ningar ifrån finska sidan, där det har visat sig att det finns en hel del medel 

men det går till sparande istället för till konsumtion. Jag tror att man ska vara 

ganska försiktig att ta det beteendemönstret rakt av och utgå ifrån att det 

också gäller på Åland. 

Jag förstod resonemanget från finansutskottets sida på det sättet att när 

skattegottgörelsen har gått ner så då stryker man också avdraget. Som jag 

sade redan i remissdebatten, så tycker jag det är fel. I alla sammanhang när 

en lågkonjunktur råder så försöker samhället istället stimulera med olika 

ekonomiska aktiviteter. Det kan vara allt ifrån bostadsbyggande, vägar, ökade 

satsningar generellt på infrastruktur, olika stödåtgärder till näringslivet och 

framförallt kanske skattesänkningar för att stimulera konsumtionen. Det ser 

vi i Sverige, Finland och USA. Det är kanske det instrumentet som är mest 

använt. Mot den bakgrunden tycker jag det är märkligt att man bara går in 

för att stryka det allmänna avdraget, rakt av. Vi vet att om det inte är det enda 

så är det åtminstone ett av få sätt som vi har att få ut en indirekt skattesänk-

ning till medborgarna i just det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen. 

Jag kommer också förstås att understöda förslaget att den här lagen ska 

utgå. Jag tycker att det är fel. Jag stöder rätt långt, egentligen till hundra pro-

cent, det resonemang som ltl Fredrik Karlström hade. 

Herr talman! Avslutningsvis om vi tittar på det skattefinansiella systemet 

och när det sades från finansutskottets sida, genom dess ordförande, att skat-

tegottgörelsen har gått ner så pass mycket till lite över 3,1 miljoner, så är det 

ju ändå den summan som kommer Åland till godo just tack vare den goda 

skattekraft vi har. Sedan kan man drömma om hur mycket större den var ti-

digare. Men nu är den som den är, och det är ju den summan som borde gå ut 

till ålänningarna istället för att gå in till offentlig sektor. Det är mitt principi-

ella resonemang. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ltl Anders Eriksson och jag är överens om att det här 

är ett av de få verktyg som vi har. Vi är inte överens om hur vi använder 

det just nu i den här situationen. Finansutskottet anser att det ska an-

vändas på det här sättet nu, precis som vi gjorde år 2004. 

Beträffande uppgifterna om sparandet så har vi inte sett att det finns 

en sådan aktuell statistik här för Åland nu. Däremot fick vi de här upp-

gifterna när vi diskuterade med finansministeriet. Eftersom ålänningar-

na troligtvis inte har det sämre än vad finländarna har drar åtminstone 

jag den slutsatsen att det kan gälla även här på Åland. Jag säger inte att 

det är så men jag drar den slutsatsen att det kan gälla på Åland också. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag omöjligtvis stå och hävda i sten att det inte gäller på Åland. Säkert 

kan det vara ett likartat beteendemönster här. Det jag ville peka på är att 

man inte ska föra över det beteendemönstret rakt av och tro att det gäll-

er på Åland.  



  

  771 

Överhuvudtaget, när det gäller det ökade intresset för sparande så bör 

man då ifrån finansutskottet ställa sig frågan vad det beror på. Jag tror 

att det beror på en allt större oro för den ekonomiska framtiden. Hur 

kommer det att se ut framöver? Mot den bakgrunden, när det gäller den 

ekonomiska tillväxten här och nu, så är det viktigt att man får igång 

konsumtionen. Det är det som får hjulen att rulla, det är helt klart. Det 

är inte heller någon nackdel om medborgarna har möjligheter att spara 

pengar inför framtida behov om alternativet är att de plöjs ner i offentlig 

sektor. Det är det som blir alternativet här, ltl Eliasson. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Nej, det är inte alternativet. Att koppla det allmänna 

avdraget till skattegottgörelsen tycker jag är bra. Vi vet att den drastiskt 

har sjunkit till 3 miljoner, från att ha varit kanske 35 miljoner någon 

gång, men det var ju ett toppvärde som var en engångshistoria. Den har 

i varje fall legat på en betydligt högre nivå, år efter år efter år. Det här 

har vi inte haft personella resurser för att riktigt utreda vad det beror på. 

Alla har ju frågat här i salen hur detta kan ske. Från finansutskottets 

sida har vi sagt i vårt betänkande att det är viktigt nu att landskapsreger-

ingen kommer att utreda just det här med skattegottgörelsen och de här 

stora svängningarna. Det är viktigt för framtiden. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sistnämnda är jag den första att hålla med om. Jag tror att vi sam-

mantaget kan konstatera att det är beklagligt att man inte vet vad så här 

stora ekonomiska svängningar beror på. Vi har få instrument som vi 

själva kan påverka och få instrument som direkt påverkar. Skattegottgö-

relsen har varit en liten barometer, har man trott, hur den ekonomiska 

tillväxten och den ekonomiska situationen är i det åländska näringslivet. 

Precis som ltl Eliasson sade så var det många som frågade efter vad det 

här beror på. Det är viktigt att få fram det. Det sades att det inte har det 

funnits resurser. Jag undrar om det är riktigt finns intresse att gå in på 

djupet och faktiskt får reda på orsak och verkan när det gäller de här 

ekonomisktpolitiska frågorna. Det tycker jag att kanske inte finns. Re-

sonemanget om det allmänna skatteavdraget och debatten runt den frå-

gan är ganska lam, det är ett tecken på intresse. Jag tycker det är så pass 

viktigt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Landskapsregeringen och finansutskottet drar in 4,2 miljoner 

euro för 2010 i princip i konsumtionskraft och sparkraft hos de åländska 

medborgarna. Det här är allvarligt ur den synpunkten att i riket försöker man 

göra tvärtom. Där försöker man genom skatteåtgärder öka konsumtionsut-

rymme och sparutrymme för medborgarna. Det kan inte användas som en 

motivering till att man på Åland gör tvärtom. Man bör i en finanspolitisk dis-

kussion kunna resonera ungefär på samma sätt som man gör i riket och vilka 

åtgärder man ska vidta. Jag är besviken på att finansutskottet inte i samband 

med det här ärendet har fört en sådan finans- och utvecklingspolitisk diskus-
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sion. Staten ger alltså mer pengar till medborgarna, enligt landskapsregering-

ens uträkning, ungefär lika mycket som landskapsregeringen drar in på 

Åland. Det betyder alltså att alla andra medborgare i Finland får den här sti-

mulansen. Men inte de 27 000 skattebetalarna som är ålänningar. Det här är 

en allvarlig politisk diskrepans i synen på en lågkonjunktur vi nu lever i p.g.a. 

finanskrisen. Det här måste man kunna föra en förnuftig diskussion om. Jag 

tycker inte att den har varit förnuftig. 

Det blir dessutom ett hattande med det allmänna avdraget som ingen 

medborgare egentligen kan finna förtroende för, när det med ett par års mel-

lanrum ändras. Vad beror då det på? Ja, det beror på att det åländska politis-

ka fältet, de stora partier liberala och socialdemokrater, inte har brytt sig om 

att göra en politikisk analys av hur man använder skattegottgörelsen, utan 

det är någonting som är ett tillägg till klumpsumman. 

I vår finansmotion nr 38 hade vi ett sådant förslag; såvida skattegottgörel-

sens belopp ökade jämfört med landskapsregeringens budgetförslag med 

mera än 2,3 miljoner, föreslår vi att det allmänna avdraget kvarstår men dras 

ner till en årlig beräknad nivå på 2,3 miljoner euro. Vi föreslog faktiskt en 

halvering av det allmänna avdraget i vår finansmotion. Vi satte sedan hängsle 

på det, vi trodde nämligen, på grunder som man kan diskutera, att vi skulle få 

ett besked, från skattestyrelsen via Ålands delegationen, att det skulle bli ett 

större belopp för skattegottgörelsen. Det blev det inte och därför kommer vi 

inte att propponera för vår del i paritet med vår finansmotion nr 38 för att de 

här ändras. Men vi är bekymrade för bristen på politisk rätlinjighet och dis-

kussion i de här frågorna. 

Vi skrevs så här i vår finansmotion; "vi menar att dessa pengar primärt 

tillhör de åländska skattebetalarna och det behövs för att hålla konsumtio-

nen i det åländska samhället uppe, särskilt som budgetförslaget i övrigt in-

nebär betydande indragning av konsumtionskraft."  

Enligt självstyrelseslagen finansieras självstyrelsens utgifter av klump-

summan. Det var så den var uträknad att klumpsumman skulle täcka alla lö-

pande utgifter för välfärden och servicen till medborgarna och alla nödvändi-

ga investeringar för samhället. Så var det tänkt och så är det gjort. Sedan kom 

det då i riksdagsbehandlingen förslag om att i stället för en höjning av klump-

summan så skulle man införa en flitpeng. Det har vi orsak att vara nöjda med. 

Men någon politisk diskussion om vad den här ska användas till, detta sär-

skilda instrument som vi då fick tack vare vår större skattebetalningsförmåga, 

har egentligen inte förts.  

Vi menar att den kan användas till återbetalning av skatt till medborgarna 

på olika sätt. Man kan möjligen tänka sig speciella infrastrukturella insatser 

som är så speciella att de egentligen faller utanför ordinarie budget. Närmast 

investeringar förstås då, eftersom man inte kan dra på sig löpande kostnader 

som ska betalas av flitpengen. Det tredje sedan kunde vara några engångs-

kostnader, specifik åländsk natur, som man vill ge som en guldkant för med-

borgarna här.  

Den här prioriteringsdiskussionen har man inte fört. Därför blir det ett så-

dant här hattande med flitpengen. Man borde alltså prioritera. För vår del 

prioriterar vi då återbetalningen till medborgarna. När den sjunker nu till tre 

miljoner så kunde man, om man hade fört den här diskussionen, ha konstate-

rat; nåväl, nu får vi bara 3 miljoner, det betyder att hela summan går tillbaka 
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till skattebetalarna. Den dagen vi får 30 miljoner igen, vilket jag hoppas, så 

går kanske 5 miljoner till skattebetalarna och resten till annat.  

Vi har också sagt och skrivit i något sammanhang att vi tycker att vi skulle 

ha en lagstiftning i botten som skulle styra vad flitpengen ska användas till. 

Det vore rimligt, både för oss själva som politiker, för förvaltningen och för 

medborgarna.  

Reservationen till finansutskottets betänkande säger i klämmen att lagen 

ska förkastas, vi är inte inne för det. Det finns två förslag i klämmen. Man sä-

ger dessutom att; "landskapsregeringen återkommer med en ny lagfram-

ställning som syftar till att flitpengen framöver ska återbetalas som ett all-

mänt avdrag till de åländska skattebetalarna." Vi hörde att det här förslaget 

rimmar lite med det resonemang som vi för, att man då skulle bereda en lag-

stiftning som skulle prioritera vad den här skattegottgörelsen framöver ska 

användas till. 

Skulle klämmen i reservationen vara delad så att den andra delen skulle 

vara skilt så kunde vi stöda den delen. Men nu är det inte på det sättet. 

Herr talman! Avslutningsvis, i anledning av beskedet om skattegottgörel-

sen på basen av 2008 års beskattning så skulle vi, såsom vi har försökt analy-

sera men som vi inte har resurser att göra själva, hoppas att landskapsreger-

ingen skulle göra en ordentlig analys av den. Den analysen behöver vi särskilt 

för att någorlunda kunna beräkna vad skattegottgörelsen blir på basen av 

2009 års beskattning som nu snart är fullbordad, men som vi får reda på 

först om ett år. För budgeteringen för nästa budgetår så vore det väsentligt att 

man skulle ha den här analysen gjord. I det sammanhanget tycker vi också att 

landskapsregeringen skulle fundera på om man kunde skissa på en lagfram-

ställning om flitpengens, skattegottgörelsens användning framöver.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Tack ltl Roger Jansson. Som jag sade tidigare i en 

replik här så har vi diskuterat det här. Vi har också naturligtvis fått en 

del uppgifter beträffande skattegottgörelsen och vad det beror på, sam-

fundsskatt, kapitalskatt o.s.v. Men det finns en massa olika variabler här 

som fordrar en djupare analys. Därför har inte finansutskottet, under 

den korta tid vi har haft på oss, haft vare sig resurser eller tid att genom-

föra detta. Vi vill inte komma med något kanske utan vi vill veta var det 

här ligger till. Det är jätteviktigt och jag stöder Roger Jansson, som ock-

så stöder betänkandet i det här fallet, att vi ska undersöka det här nog-

grant. 

Att diskutera hur man ska använda skattegottgörelsen i framtiden 

skulle vara en intressant diskussion, det håller jag också med om. 

Den finansmotion, som FS har lämnat in, säger egentligen precis det 

vi har gjort nu. Eftersom det blev så här dåligt men skattegottgörelsen så 

har vi gjort rätt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När vi skrev vår motion så hade vi förhoppningar om att 

flitpengen skulle öka på basen av 2008 års beskattningar. Men så blev 

det inte. Därmed har de målat in oss i hörnet, men inte riktigt på samma 

grunder som liberalerna och centern har gjort i och med budgetfram-

ställningen. Vårt resonemang baserade sig på att beloppet ska återbeta-
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las till skattebetalarna. De analyserna är väldigt väsentligt att göra. Det 

gäller ju inte bara att räkna ut varför underlaget från åländsk sida blev 

som det blev. När det gäller särskilt samfundsskatten minus 54 procent 

från ett år till ett annat, medan den i riket var minus 24 procent under 

samma period. Man måste också analysera varför utvecklingen i riket 

blev som den blev och sedan försöka prognostisera framåt hur det ser ut 

för 2009 års beskattning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Man brukar säga att när två ekonomer har samma svar på något 

så då är det olika frågor. När det gäller ledamoten, ekonomen Roger Janssons 

inlägg här senast har jag ett helt olikt svar åtminstone. 

Det gäller för det första att det skulle vara så svårt att analysera den är 

skattegottgörelsen och klumpsumman, att det inte finns resurser. Det är ju 

bara att slå upp boksluten för de stora åländska bolagen så ser man att det 

finns någonting som heter skatteplanering. Det finns också en utvecklingsef-

fekt som vi kanske ska tänka på när Viking Line säger att de förnyar sin far-

tygsflotta. Den utvecklingseffekten betyder att när man beställer och köper 

XPRS och andra fartyg så får man göra ett förmånligt avdrag i beskattningen. 

Vad händer? Vinsten minskar, vad händer då? Ja, samfundsskatten minskar. 

År 2008 var ett sådant år. Gå igenom alla bolag och se vad som händer. Det 

har ni gjort och inte märkt det. Det är ju förunderligt alltså! Jag blir verkligen 

bekymrad när Åland säger att man ska ta över skattebehörigheten och det 

inte ens finns möjligheter att göra elementära beräkningar.  

Den direkta beskattningen det är samfundsskatten, förvärvsinkomstskat-

ten, kapitalskatten och de kan man läsa ut ur skattegottgörelsen. Förvärvsin-

komsterna håller ungefär nivån. Kapitalskatten minskar. Ja, det finns också 

utflyttning av sjömän och det finns pensionsinkomster o.s.v. Men analysen 

finns ju där serverad på silverfat för var och en att titta på, det heter bokslut. 

De flesta bokslut finns också på nätet. 

Skattegottgörelsen minskar när företagens vinster minskar p.g.a. avdrag i 

det här fallet. Varför var den så hög som 35 miljoner 2005? Ja, därför att 

Chipsen såldes och dividendutdelningar och överlåtelsevinster gör att det blir 

en hög engångskostnad. Tittar man på 2006 så noterar man att Föglö kom-

mun hade den största kapitalinkomsten per capita på hela Åland. Hur kan det 

komma sig? Ja, om man letar sig fram i telefonkatalogen med pekfingret så 

kommer man fram till Ålands fiskförädling som såldes. 

Och så står ni här i lagtinget och säger att det inte går att undersöka utan 

resurser och att det här är ett mysterium. Det är alltså ett mysterium med en 

skattegottgörelse som följer beskattningen och där ingår avdrag. 

Med ett annat mysterium är när ltl Roger Jansson säger att staten gör pre-

cis tvärtom, de stimulerar konsumtionen. Ja, vad är det staten? I Finland stat 

ingår medborgare från riket men också 27 000 ålänningar. Av dem är 18 000 

skattebetalare, som betalar statsskatt, som gör grundavdrag och som gör för-

del av skatteskalorna.  

År 2004, när det allmänna avdraget avskaffades, var ett av de grundläg-

gande motiven att staten sänkte skatten med 800 miljoner, ungefär 4 miljo-
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ner för åländska förhållanden. Så säger ltl Roger Jansson att det inte förs nå-

gon diskussion? Nej, det förs ingen diskussion. Vad beror det på då? Vill man 

inte skaffa boksluten? Vill man inte inse att staten också inkluderar Åland? 

Det är barnsligt och det är sanslöst och det är typiskt FS kommentarer 

ifrån bänkarna. Det må vara barnsligt och sanslöst, men det är fakta. Titta i 

bokslutet om avskrivningarna 2008. Titta i Finland statistisk årsbok hur 

många invånare Finland har och titta efter om Åland är inkluderat. Blir det 

konsumtionsstimulans i Finland så blir det också det för ålänningarna. Det 

finns ett motiv att finansiera välfärden i budgeten med att man tar bort all-

männa avdraget. Parera den skattesänkning som staten för med en viss skat-

tehöjning för Åland. Vill man inte ha den så säger man att vi budgeten ska ta 

bort mera av välfärden. 

Sedan också en sak till. Nu blir det här koncentrerat på ltl Roger Jansson, 

jag tänkte kommentera Fredrik Karlströms reservation. När det gäller klump-

summan, skattegottgörelsen skulle landskapet finansieras med klumpsum-

ma, det är riktigt. Men klumpsumman från åländsk sida föreslogs vara 0,48 

procent av inkomsterna. Sedan dess har befolkningen ökat. När den här 

klumpsumman bestämdes kom man inte överens om att höja den från 0,45 

till 0,48 utan man fick alltså ett lite sockrat bud med skattegottgörelsen.  

Det visar sig att utvecklingen sedan 1993 har varit att den sammanlagda 

avräkningen, klumpsumman inklusive skattegottgörelsen, har varit ungefär 

0,51. Nästa år blir det något lägre med en lägre skattegottgörelse. Den har 

motsvarat ungefär nuvarande befolkningsandel. Den grundläggande princi-

pen för all budgetering och beskattning är att tar man in skatt så går skatten 

som helhet in i budgeten. Där bestämmer man om man ska betala tillbaka, 

d.v.s. sänka skatten, eller om man ska använda det till infrastruktur, välfärd 

eller till något annat. Det gäller också den skattegottgörelsen som nu diskute-

ras. 

I reservationen säger Fredrik Karlström att de här pengarna tillhör skatte-

betalarna. De har varit duktiga. Det är principiellt felaktigt, anser jag. Men 

okej, om man vill dela ut pengarna till skattebetalarna d.v.s. sänka skatterna 

ska man då använda skattegottgörelsen till löntagarna? De har bidragit. Ska 

man använda den till yrkesutövare, jordbrukare eller dem som har gjort lyck-

ade börsaffärer? Ska de få gottgörelsen? Ju mer de tjänar på börsen, desto 

mer ska de ha tillbaka av skatten. Men hallå, skulle en tonåring säga. Vad är 

det frågan om? Eller ska bolagen som har gjort avskrivningar få tillbaka 

pengar. Eller när bolagen inte har gjort avskrivningar ska de då få tillbaka 

ännu mer pengar? Alltså skattegottgörelsen består av förvärvsinkomster, bo-

lagsinkomster och kapitalinkomster. Vilka har varit duktiga? Kanske det är 

de som har jobbat i företagen med låg lön som har varit de duktigaste. Ska de 

ha ersättning? Allt det här är ju politiska beslut. 

Ltl Fredrik Karlström säger i inledningen av sitt anförande att skatter är 

makt. Visst är det så. Men hur använder man makten? Ska man ge tillbaka all 

makt åt de enskilda medborgarna, då ska vi ju inte ta upp någon skatt. Men 

då har vi inte heller möjlighet att ge någon välfärd, utbildning eller någon 

äldreomsorg. Det är alltid frågan om två sidor. Vi tar in skatt för att använda 

pengarna för nyttiga gemensamma ändamål. Det här visar vad vi har att vän-

ta med ett övertagande av skattebehörigheten. Man ska ensidigt välja ut sina 

grupper och dela ut pengarna, för att inse att kanske det här inte var så en-

kelt. Vi behöver ju pengarna för vår välfärd. 
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Nyliberalismen i all ära men den kan lämpligen kombineras med lite väl-

färdskapitalismen. Att man ser att medborgarna faktiskt har nytta av pengar-

na.  

De flesta bolag säger att samfundsskatten är acceptabel, huvudsaken är att 

den stabil. Kapitalskatten är ganska förmånlig, huvudsaken är att den är sta-

bil. Varje medborgare vill säkert ha lägre skatt, men det finns också en stor 

acceptans för att betala skatt om man får en bra sjukvård, om barnen får en 

bra skolgång och om äldreomsorgen fungerar. 

Här på en kort stund i lagtinget, enligt min mening, har det förts resone-

mang som är helt felaktiga. För det första när staten sänker skatten för att 

öka konsumtionen skulle det vara en tvärtom politik gentemot Åland? Nej, 

det gynnar också oss på samma sätt. Då har vi möjlighet att finansiera vår 

budget med att ta bort det allmänna avdraget.  

När det gäller skattegottgörelsen, detta mysterium, varför den sjunker och 

som behöver utredningar, resurser och allt möjligt, när det står i de stora 

boksluten vad det handlar om. Vad är detta hallåande om? Det är antagligen 

det att man måste hitta någonting för att slå hål på landskapsregeringens an-

svarsfulla budgetpolitik, som jag ser det. Det ropas och kommenteras i bän-

karna om barnsligheter och allt annat som tidigare har sagts. Det finns nog 

utrymme för en saklig diskussion, ltl Roger Jansson, om man bara vill. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag förstår inte varför en 65 gammal man måste stå här i 

lagtinget och förhäva sig på det här sättet? Jag, som är 66 år, har absolut 

inget behov av det. Vad jag har resonerat när det gäller utredandet är att 

samfundsskatten på Åland har gått ner med 54 procent. Det är lätt att 

räkna ut varför och det har vi gjort. Men, i riket har den gått ner med 24 

procent och det är intressant att få det utrett ur den synpunkten vad 

som händer 2009. Vad var orsaken till förändringen mellan 2007 och 

2008 och mellan 2008 och 2009, vad torde det hända när det gäller 

samfundsskatten som är lite enklare? 

När det sedan gäller löneskatten och kapitalskatten som är hopslagen 

till förvärvsinkomster så har den på Åland gått ned med 5 procent och 

betydligt mindre i riket. Där måste man också analysera båda delarna. 

Inte bara den åländska delen, vilket ju för oss är enklare. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag försöker inte på något sätt förhäva mig, det har jag väl 

gjort tillräckligt i mina dagar, under mina 65 år. När man talar här om 

övertagande av beskattningsbehörigheten och vårt ekonomiska system, 

så säger man att när man gör skattelättnader i riket för att öka konsum-

tionen så är det en tvärtom politik mot Åland. Det är inte så, den är in-

kluderande. Den gäller också oss. Vi betalar statsskatt och får de lättna-

der som staten inför.  Är vi berättigade till det så får vi också grundav-

drag. 

När det gäller att utreda skattegottgörelsen så finns ju all statistik där. 

Varför skulle det vara så märkligt att utreda den? Det är ju att följa den 

från 1993 och se hur kapitalinkomsterna har utvecklats och hur sam-

fundsskatten har utvecklats. Det är inta några märkvärdigheter med det.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Olof Erland må gärna tala om märkvärdigheter och märkligheter när det 

gäller att utreda. Jag har ju inte gjort det, jag säger att man behöver ut-

reda de här sakerna om utvecklingen i riket och om utvecklingen på 

Åland och göra de jämförelser så att vi får ett gott underlag i fortsätt-

ningen för våra politiska ställningstaganden. Det har inte landskapsre-

geringen gjort hittills. De kan ju använda Olof Erland som konsult så 

blir det ju billigt, eftersom han har all kunskap i sitt huvud. 

När det gäller statens skattesänkningar så sade jag, för den som lyss-

nade, att de gäller för alla finländare, inklusive ålänningarna. I Finland 

tar inte staten tillbaka med andra handen, men det gör man på Åland. 

Ålands landskapsregering förslår och finansutskottet stöder att man tar 

tillbaka ungefär samma belopp som staten sänker skatten för ålänning-

arna med. Är det här så fruktansvärt svårt att begripa? Det tror jag inte.  

Ltl Olof Erland, replik 

Det är nog det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Visst hade också jag hoppats på att vi skulle föra en saklig 

och framåtsyftande debatt. Det blir lite svårt om man får höra om de ar-

gument vi lyfte fram som typiskt FS, det är svaret på en argumentation. 

När det gäller analysen av samfundsskatten och övriga skatter som 

räknas in i flitpengen så ville vi, från vår sida, lyfta fram att det är ingen 

som har svarat på frågorna på ett sådant sätt att vi är nöjda. Vi klarar 

inte av att få fram den här analysen såsom ltl Erland kan göra. Men vi är 

inte nöjda med det svar vi har fått när vi har analyserat det själva därför 

att vi tycker att det finns frågetecken framförallt i jämförelse med hur 

det har gått på finska sidan när det gäller beskattningen på förvärvsin-

komster som man ser tydligt och klart att ha sjunkit betydligt mycket 

mera. Det finns inte någon vettig förklaring till den biten. Det ville vi att 

man skulle titta vidare på. Då blir det typiskt FS. Det är sannerligen så 

att man undrar vart debatten är på väg? 

Ltl Olof Erland, replik 

Jag har gått igenom sakfrågorna när det gäller statens förhållande till 

åländska skattebetalare. Jag har också nämnt vad det beror på att skat-

tegottgörelsen minskar radikalt. Jag har nämnt varför man nu inte kan 

presentera en ingående analys för just kommande år, det beror på att 

inte statistiken inte är officiell ännu. Men för varje annat år finns det 

tydlig statistik. Vad jag sade att var typiskt FS var när man ropar här i 

bänkarna, jag kan hänvisa till tidigare rop i bänkarna som var av mycket 

grövre art, nu var det bara barnsligt och dumt, det räcker i och för sig 

till. Vad jag ville påpeka, och det var min poäng, var att det finns till-

räckligt med underlag i sak för att föra en diskussion. Påståendet var att 

det inte finns det och att det inte har förts någon diskussion. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ordet barnsligt eller dumt kan inte jag minnas att jag sade 

i replik här nu som Olof Erland replikerade på mig, det får vi väl kon-

trollera. Och jag skulle ha sagt det så ber jag i så fall om ursäkt. Om jag 

inte har sagt det så tycker jag också att det kan vara likadant åt andra 

hållet. Men jag vill inte bli pådyvlad sådant som jag inte har sagt. 

Återigen, när det gäller det här så har vi från vår sida sagt att vi gärna 

skulle se att man skulle titta närmare på de bakomliggande orsakerna. 

Jag är helt säker på att regeringen, i sin presentation av budgeten, också 

sade att man inte kunde, i det här läget, säga exakt vad de här sakerna 

berodde på. Det var vad finansansvariga Mats Perämaa sade i det här lä-

get. Det har också framkommit i den presentation och den diskussion 

som har spridit sig kring det här från finansutskottet. Man har heller 

inte därifrån hundraprocentigt förklarat varför de här sakerna har blivit 

som de har blivit. Men det är bra om det är så att ltl Olof Erland har de 

exakta svaren. Men, jag tycker inte att jag ska behöva bli häcklad för att 

inte jag har svaren. Jag tycker också att den här saken skulle vinna på 

om vi kunde få en gemensam tolkning av det hela. Vi får väl se hur den 

saken utvecklar sig. 

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Hundraprocentiga förklaringar kommer aldrig eftersom den 

som har begärt förklaringen inte är nöjd. Det väsentliga här är att en hu-

vudingrediens i utvecklingen är de avskrivningar som vissa bolag har 

gjort, som är stora och som egentligen inte visar på att Ålands ekonomi 

är svag, vilket en del påstår att det här skulle vara ett tecken på. Utan det 

är det att den utvecklas. Skatteavskrivningar är en del som tillfälligt 

drabbar vår skattetilldelning, det är det som är poängen. Om det behövs 

extra resurser för att förstå vad det betyder så då är det möjligt att det är 

så. För min del ville jag ändå förklara vad jag tror. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Olof Erland ställde många frågor hur ltl Karlström 

skulle vilja fördela de allmänna avdragen. Jag tycker det är ett väldigt 

bra system att man tar från förvärvsinkomsten och delar tillbaka skatte-

gottgörelsen till dem som har betalat förvärvsinkomstskatt till Finland 

och också till kommunerna. Det sporrar också till att företagare som 

kanske tar ut dividend och kapitalinkomst i stället överför sin inkomst 

från sin firma till att ha det som en förvärvsinkomst. Det kommer kom-

munen tillgodo och det blir positivt och flera ringeffekter på detta. Sva-

ret på frågan är ja. Jag tycker att man ska dela tillbaka skatteavdraget i 

form av förvärvsinkomstavdrag i fortsättningen också. 

Sedan säger ltl Olof Erland att om landskapsregeringen får behålla 

mera pengar så fortsätter man att göra väldigt bra saker för medborgar-

na. Jag kan räkna upp hundratals saker som jag tycker att är dåligt; lös-

driftstall och dubbla simhallar, som visar att det skulle ha varit bättre 

om medborgarna själva skulle ha fått behålla pengarna. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Där är ju den ideologiska frågan som tillkommer om man 

ser på Fredrik Karlströms reservation. Det kan vara en utgångspunkt att 

pengarna ska gå tillbaka till medborgarna, men då ska man också säga 

att vi har en sänkning av inkomsterna med närmare 30 procent. Ska 

man sänka inkomsterna ännu mera så måste man ju ändå se efter var vi 

ska spara och vad vi ska ta bort. Det är ju det som är knäckfrågan när 

det gäller att överta den egna beskattningen. Vi kan överta den egna be-

skattningen för att betala tillbaka allt. Men är det detta som medborgar-

na vill? Vill vi inte ha någon offentlig service? Eller hur mycket offentlig 

service vill vi ha? 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det sade jag faktiskt i mitt anförande också, om ltl Olof Er-

lands skulle ha lyssnat hela vägen. Vi ska ha saker som vi sköter gemen-

samt. Jag tycker att vi ska ha måttstocken på ungefär 0,45 procent som 

vi får tillbaka av Finlands inkomster. Det borde självstyrelseorganet 

kunna bedriva sin verksamhet på. Den mängden pengar som ålänning-

arna och åländska företag betalar extra, utöver 0,5 procent av finska sta-

tens direkta inkomster, den mängden borde betalas tillbaka i form av 

det allmänna avdraget. Precis som vi har gjort de senaste åren, tyvärr 

har det bara varit fem procent. Jag skulle ha godkänt upp till 25-30 pro-

cent, alltså hela den summan. Ja, vi ska offentlig sektor. Vi ska ha sjuk-

vård, vi ska ha skolor, vi ska vård och omsorg, vi ska ha vägar och vi ska 

ha det viktiga som vi behöver ha. Vi behöver kanske inte använda peng-

arna till lösdriftstall och saker som detta. Där skulle jag vilja att pengar-

na skulle gå tillbaka till dem som har betalat dem. 

Ltl Olof Erland, replik 

Så svaret är att man ska minska på landskapets budget, men vi ska ha 

allt kvar utom ett lösdriftstall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

För kännedom 

10 Godkännande av bilagor till konventionen om förhindrande av förorening från fartyg 

Republikens presidents framställning (RP 6/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 21 de-

cember.   

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl.15.15. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.00).  
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Plenum börjar 

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.  

Bordläggning 

1 Budget för landskapet Åland 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 17 december 2009 

kl.09.30. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.december 2009. 

Godkänt.  
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Andra behandling 

3 Avgift för lantbruksavbytare 

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 

 Andra behandling 

4 Landskapsandelarna 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion.  

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 

 Andra behandling 

5 Avskaffande av allmänna avdraget 

Finansutskottets betänkande (FU 3/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående första lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med finansutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående andra  lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med finansutskottets förslag. 

För kännedom 

6 Undantag från kravet på skyddsrum 

Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2009-2010) 

Meddelande om när landskapsregeringens svar på spörsmålet avges eller om att svar 

inte avges av landskapsregeringen kommer att lämnas senare. Svaret ska dock avges 

inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades av talmannen till landskapsre-

geringen 16.12.2009 .  

7 Ålands flagga i Bryssel 

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 4/2009-2010) 

Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit 

frågan. Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta 
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och om orsak till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen 

16.12.2009. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 17.12.2009 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

15.22). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhål-

ler lagtingsledamoten Harry Jansson på grund av sjukdom. Beviljas.  

Enda behandling 

1 Budget för landskapet Åland 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, radiolyssnare och publik. Finansut-

skottet har denna gång haft ett historiskt komplicerat uppdrag. Behandlingen 

av budgetförslaget för år 2010 har varit knepig och efter remissdebatten kän-

des ansvaret tungt. Parallellt med budgeten har vi behandlat tre budgetlagar, 

näringsutskottet och social- och miljöutskottet har också behandlat varsin. 

Budgetlagarnas tredje behandling ska här i lagtinget klubbas i samband med 

att budgeten, förhoppningsvis på måndag. Jag vill direkt tacka alla dem som 

ställt upp och informerat utskottet: Tack, ert deltagande i finansutskottets 

höranden är grundläggande för att demokratin ska fungera!  

Om jag räknat rätt så har vi hört 80 personer som lämnat en mängd intres-

santa uppgifter som vävts in i vårt betänkande och vi har behandlat hela 82 

finansmotioner som i flera fall initierat utskottet till positiva skrivningar. Un-

der remissen fick vi i finansutskottet signaler om att social- och miljöutskot-

tet i egenskap av expertutskott ville utlåta sig om framför allt äldreomsorgen i 

detta budgetförslag. Övriga utskott har enligt lagtingsordningen alltid rätt att 

på eget initiativ utlåta sig. Tiden är i så fall begränsad till åtta dagar efter att 

remissdebatten avslutats. För att ge utskottet längre tid för denna viktiga frå-

ga anhöll finansutskottet med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen om det-

ta utlåtande. Finansutskottet har helt omfattat social- och miljöutskottet utlå-

tande. Efter min presentation av budgeten och efter att reservanternas fått 

presentera sina reservationer av budgeten så räknar jag med att social- och 
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miljöutskottets ordförande Åke Mattsson utvecklar tankegångarna och beslu-

ten i detta utlåtande. 

Herr talman! Ingen finansmotion har godkänts denna gång, men flera lig-

ger på gränsen till godkännande och bidrar kreativt till nya idéer om hur den 

rådande svåra ekonomiska situationen ska överbryggas så att Åland så snabbt 

som möjligt ska ta sig ur krisen och gå ut som en vinnare med nya friska tag i 

en mer strukturanpassad och helst skräddarsydd offentlig kostym.  

Huruvida finansutskottet lyckats infria lagtingets förväntningar att levere-

ra ett bra betänkande överlämnar jag i era händer, bästa lagtingskolleger, att 

bedöma. Jag kan intyga att vi gjort vårt yttersta och inte sparat vare sig tid el-

ler energi under den korta tid som vi har haft till vårt förfogande. Lagtingets 

kansli har stöttat oss och vår sekreterare har arbetat oförtrutet. I remissde-

batten beställdes många svar och utredningar, tyvärr måste jag medge så har 

vi inte på grund av bristande utredningsresurser ansett oss kunna svara upp 

till allt. I flera fall har vi därför uppmanat landskapsregeringen att utreda och 

återkomma till lagtinget, ett exempel är den drastiskt minskade skattegottgö-

relsen, från ett ”normalläge” om 20-25 miljoner euro per år gått ned till 3 

miljoner. Här visade det sig ju att landskapsregeringens prognos tyvärr var 

korrekt, men till och med garvade politiker har ännu idag svårt att förstå hur 

det kunde gå så tokigt. 

Eftersom skattegottgörelsen i vårt nuvarande ekonomiska system har så 

stor betydelse uppmanar utskottet landskapsregeringen att noggrant analyse-

ra orsakerna till nedgången så att vi framdeles ska ha bättre förutsättningar 

att snabbare och säkrare upptäcka bakomliggande faktorer och om möjligt 

påverka dem innan det är för sent. 

Avräkningsbeloppet, där det största tappet trots allt skett, är lättare att 

förutse, åtminstone på medellång sikt. Finansutskottet har undersökt förut-

sättningarna för den så kallade klumpsummans återhämtning och kan på ba-

sen av senaste information konstatera att landskapsregeringens prognoser för 

de tre närmaste åren inte är någon ”glädjekalkyl”. Finlands successiva åter-

hämtning och förmodade skattehöjningar i riket kommer sannolikt från och 

med 2011 att förbättra avräkningen. Exakt hur mycket och hur snabbt är 

självklart omöjligt att säga. Personligen tror jag att vi inom en femårsperiod 

kan vara upp i 2008 års värden igen, men vi måste ställa in oss på en ny nivå 

och långsiktigt anpassa utgifterna därefter.  

Herr talman! I remissdebatten uppehöll vi oss rätt länge runt diskussio-

nerna om begreppet budget i balans. Själv hade jag ett resonemang i mitt an-

förande där jag också ställde frågor som jag nu haft förmånen att få vara med 

och svara på. Efter att vi har rett ut vad budget i balans är, så är självfallet den 

stora frågan: När kan vi få budgeten i balans igen?  

Finansutskottet har bland annat hört finansministerierna både i väster och 

i öster och haft ingående diskussioner runt begreppet. Jag tycker också att vi 

på den här punkten levererar flera bra svar som utskottet samlats runt.  

Som framgick av remissdebatten är budget i balans inte ett entydigt be-

grepp. Det kan dels avse allt från balans under ett och samma budgetår till ett 

genomsnitt under en hel konjunkturcykel. Utskottet är övertygat om det se-

nare. Längden på konjunkturcyklar varierar, normalt mellan 7-8 år. I Sverige 

har staten dessutom ett s.k. överskottsmål på 1 procent av BNP under en kon-

junkturcykel. Detta för att man ska parera ökade utgifter med ett positivt spa-

rande för att kunna hantera en åldrande befolkningen. Utskottet tycker att 



  

  787 

det här är bra, men har inte i betänkandet direkt uttalat sig om överskottsmå-

let. Personligen tycker jag att det är klok politik och det skulle förvåna mig 

om inte mina kolleger håller med. Det ska bli intressant att höra vad ni tyck-

er? 

Herr talman! Utskottet konstaterar att landskapets ekonomi är starkt be-

roende av statens ekonomi på grund av det skattefinansiella systemet med 

avräkningsbelopp och skattegottgörelse. Landskapet har därför inte samma 

möjlighet som staten att bedriva en konjunkturutjämnande politik annat än 

genom att bygga upp reserver och budgetera underskott under en konjunk-

turcykel. Systemet bygger på att man under högkonjunktur reserverar medel 

inför kommande sämre tider samt betalar bort eventuella lån från tidigare 

lågkonjunkturer. Utskottet anser att kravet under nuvarande system med av-

räkningsbelopp och skattegottgörelse är att budgeten ska vara i balans räknat 

över en hel konjunkturcykel. För att kunna hantera detta måste landskapets 

utgifter anpassas till genomsnittsinkomsten under hela konjunkturcykeln. De 

strukturella förändringarna som initieras i detta budgetförslag och som ska 

implementeras under 2010 bör därför fortsätta så att landskapet långsiktigt 

kommer ner till en relevant nivå på utgiftssidan. Och jag vill inskärpa, herr 

talman, att just denna implementering är det tunga jobbet. Det är en sak att 

klubba denna röda bok i lagtinget och en helt annan att förverkliga den. Och 

denna gång måste vi lova varandra att hålla hårt i rodret, uthålligt och lång-

siktigt arbeta vidare med strukturer, effektivitet och produktivitet även efter 

att konjunkturen svängt och inkomsterna ökar.  

Målsättningen är enligt utskottet att budgeten bör vara i balans så fort som 

möjligt. Att kräva en omedelbar, isolerad balansering av budgeten skulle in-

nebära stora, direkta nedskärningar av verksamheter och personalminsk-

ningar, vilket mycket snabbt skulle öka landskapets kostnader för arbetslös-

het, drastiskt minska konsumtionen samt ytterligare fördjupa lågkonjunktu-

ren. Det tror jag inte att någon vill uppleva.  

Landskapsregeringen har nu inlett en tuff strukturrationalisering som ska 

börja implementeras under år 2010. Enligt landskapsregeringens budgetför-

slag är det isolerade underskottet år 2012 ca 7,7 miljoner euro trots en överfö-

ring om 11,7 miljoner euro från utjämningsfonden, vilken under åren 2010-

2012 töms helt. Men observera, hade vi inte haft dessa 47 miljoner reservera-

de så skulle vi garanterat inte ha klarat oss utan extern upplåning under peri-

oden. Nu har vi i alla fall en hyfsad chans att göra det, under förutsättning att 

den globala ekonomin och då framför allt Finlands ekonomi återhämtar sig i 

den takt vi idag tror och hoppas på. Lika viktigt är det förstås att det åländska 

näringslivet håller ut och vi från vårt håll gör allt för att trygga tillväxt och ar-

betsplatser. 

Herr talman! Utskottet anser att målsättningen bör vara att minska bud-

getunderskottet genom fortsatta åtgärder men bedömer det som svårt att 

uppnå en isolerat balanserad budget år 2012, vilket krävts i finansmotioner. 

På basen av nuvarande information och prognoser om den ekonomiska ut-

vecklingen kan utskottet inte säga när budgeten för ett isolerat år åter kom-

mer att vara i balans. Målsättningen bör emellertid ställas in på att uppnå ba-

lans senast i budgeten för år 2013. 

Herr talman! I denna presentation av finansutskottets betänkande har jag 

valt att fokusera på den största frågan, hur vi framdeles ska hantera landska-

pets ekonomi. I vårt betänkande finns många andra viktiga områden behand-
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lade. Men det skulle bära för långt att i ett anförande beröra dem alla, men låt 

mig dock ytterligare nämna några.  

För det första; arbetslösheten, och då i första hand ungdomsarbetslöshe-

ten. Vi är bortskämda med att ligga bäst i statistiken och ännu är våra siffror 

betydligt bättre än på de flesta andra håll. Men, utskottet är oroat över att ar-

betslösheten bland ungdomar kontinuerligt stiger. Vi är snart uppe i 10 pro-

cent och det är alarmerande för åländska förhållanden.  

Utskottet finner det angeläget att landskapsregeringen optimerar sina in-

satser så att antalet arbetslösa inte ökar. Utskottet uppmanar även land-

skapsregeringen att i samband med uppdateringen av utkomststödslagstift-

ningen se över möjligheterna att höja kraven på motprestationer i vissa sär-

skilda situationer i syfte att motverka inaktivitet och utanförskap. Utskottet 

anser att ungdomar, som saknar arbete och lyfter utkomststöd, inte ska bli 

sittande på kammaren med datorn som enda kommunikation med omvärl-

den. Känslan av att inte vara till någon nytta kan snabbt leda till ännu värre 

problem, i värsta fall till missbruk av alkohol och andra droger.  

Landskapsregeringen bör även arbeta för att utöka antalet lärlingsplatser 

och utveckla läroavtalssystemet. Företagare bör därtill om möjligt sporras att 

medverka i läroavtalssystemet och i skapande av praktikplatser. Utskottet be-

tonar vikten av att landskapsregeringen aktivt arbetar med dessa frågor så att 

unga människor kommer in på arbetsmarknaden så snart som möjligt.  

Herr talman! Utskottet stöder landskapsregeringens skrivningar om själv-

styrelselagsutveckling. Det avsnittet i allmänna motiveringen var fylligt och 

bra och blev därför inte heller föremål för någon större kritik under remiss-

debatten. Utskottet betonar dock betydelsen av att landskapsregeringen fort-

sätter att arbeta för att inflytandefrågorna får en för Åland acceptabel lösning.  

Ett ord i de obundnas finansmotion nr 28 angående fasadflaggningen i 

Bryssel gjorde att vi inte kunde omfatta motionen, ordet ”tillse”. Trots att 

Ålands lagting är ett parlament med egen lagstiftningsbehörighet så kan vi 

inte själva bestämma att den åländska flaggan ska vaja nere i Bryssel. Men 

utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen aktivt verkar för att 

Ålands och självstyrelsesystemets synlighet inom EU ökar under året. Vid 

lagtingets senaste besök vid Finlands ständiga representation i Bryssel påta-

lades avsaknaden av den åländska flaggan vid fasadflaggningen. Utskottet 

skriver att vi utgår ifrån att landskapsregeringen arbetar för att den åländska 

flaggan används vid fasadflaggningen.  

Nå, vad händer? Jo, i dagens Ålandstidning får vi läsa att utrikesminister 

Alexander Stubb i ett brev till EU-parlamentarikern Carl Haglund, som ska 

ha beröm för sina insatser, bland annat konstaterar att: ”Både Färöarnas och 

Grönlands förhållande till EU har reglerats med särskilda avtal. I nuläget 

ser jag det således inte möjligt att ändra flaggningspraxisen vid Finlands 

ständiga representation vid Europeiska unionen.” 

Man ska inte ta till överord så låt mig från lagtingets talarstol ställa frågan 

till Finlands utrikesminister: Vad är detta för struntprat? Jag upprepar; vad 

är detta för struntprat! För Finland behövs inga särskilda avtal, bara ett enda 

enkelt beslut, hissa Ålands flagga, den är vacker och kommer att pryda sin 

plats bredvid den blåvita. Det enda som behövs är bara god vilja, något som 

alla brukar besjälas av så här i jultider. Men vi bör ta fasta på utrikesminis-

terns uttryck ”i nuläget”. Nuläget var igår, jag ser fram emot ett nytt läge i 
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morgon när utrikesministern har tänkt en gång till och sett att det inte finns 

några problem, bara möjligheter. 

Herr talman! Till sist vill jag säga några ord om besparingarna på lönekon-

tona. I landskapsregeringens förslag konstateras i allmänna motiveringen att 

vid dimensioneringen av anslag, där löneutgifter ingår, har anslagen mins-

kats med ett belopp som motsvarar lönen för två veckor för all personal. En 

motsvarande minskning har gjorts för de moment där arvodena för land-

skapsregerings- och lagtingsledamöterna beaktats. 

Utskottet har erfarit att besparingarna i första hand om möjligt ska ske 

med frivilliga åtgärder. Om inte inbesparingarna kan ske på annat sätt kan 

permittering användas.  

I ett direktiv från finansavdelningen till de budgetansvariga i organisatio-

nen av den 10.12.2009 framgår att de åtgärder som man i dagsläget kan utgå 

ifrån är följande: Tjänstledighet/arbetsledighet, partiell tjänstledig-

het/arbetsledighet, semesterpenningsledighet, studieledighet, partiell vårdle-

dighet, deltidspension utan vikarie eller tjänst lämnas vakant. Andra perso-

naladministrativa åtgärder som medför besparingar, till exempel handlingar 

som leder till lägre kostnader för vikarier eller arbetstidsersättningar. 

Utskottet betonar vikten av att ingen tjänsteman eller arbetstagare drabbas 

dubbelt. Den som går med på olika arrangemang, som innebär en minskning 

av löneutgiften motsvarande två veckor, ska inte därefter under budgetåret 

2010 kunna bli permitterad. 

Herr talman! Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med vissa 

ändringar bl.a. att anslaget under moment 48.30.78. avseende kortruttsin-

vesteringar sänks till 100 000 euro. Efter utskottets ändringsförslag balanse-

rar budgeten på 309 466 000 euro. Finansmotionerna föreslås förkastade. 

Reservationer har inlämnats av ltl Camilla Gunell, ltl Fredrik Karlström samt 

ltl Torsten Sundblom, vilka har fogats till betänkandet. 

Till sist, herr talman, tackar jag alla kollegor i finansutskottet och vår sek-

reterare för väl utfört arbete. Atmosfären i utskottet har som vanligt varit 

målinriktad och god. Beträffande utskottets skrivningar i detaljmotiveringar-

na svarar jag gärna på frågor och kan återkomma i ett nytt anförande om det 

behövs. Tack, herr talman. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag vill tacka utskottet för ett gediget arbete. Det är mycket som 

de har gått igenom och mycket som de har skrivit. När det gäller motio-

ner kan ju nu bara konstateras att ingen motion blev godkänd. Det är 

väldigt svårt att komma igenom nålsögat och få en motion godkänd. Jag 

vill ändå tacka för de skrivningar som har gjorts under trafikkapitlet när 

det gäller delvis kortruttsplanen och när det gäller nya fartyg i form av 

kombikatamaraner där utskottet uppmanar landskapsregeringen att 

under en period pröva trafiken men kombikatamaraner. Jag kan bara 

hoppas att de skrivningar som man har gjort också kommer i praktiskt 

verkställning.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Tack för de orden ltl Mika Norberg. Visst är det svårt 

att få en finansmotion godkänd, så har det väl alltid varit, men det hän-

der ju trots allt att någon slinker igenom ibland. Det blev ingen den här 
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gången. Jag tror att det nästan alltid brukar vara så att någon kommer 

med. Jag läste ju upp en av era motioner som var väldigt nära att kom-

ma igenom.  

Beträffande kortrutt och katamaraner så tycker jag att vi haft en bra 

diskussion där. Vi har haft ett gott underlag. Flera av oss har också tidi-

gare varit och hört på föredragen där experterna berättat om möjlighe-

terna att förbättra trafiken med kombikatamaraner. Det ska bli intres-

sant att se när landskapsregeringen hanterar det här och kommer tillba-

ka med kortruttsmeddelande. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När det gäller den åländska flaggan i Bryssel så är det tyvärr 

bara att konstatera att det just är viljan att inte hissa flaggan som är 

problemets kärna, avsaknaden av viljan.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det var exakt det jag också sade i min presentation. 

Speciellt så här i jultider hade man förväntat sig att man kunde ha visat 

denna goda vilja.  

Angående er finansmotion, det berodde på ordet ”tillse” att den inte 

slank igenom. Eftersom jag läser in i det ordet att om man ska tillse att 

göra något, då ska man också ha makten att kunna göra det. Tyvärr har 

vi inte makten att själva sätta upp flaggan i Bryssel. Vi ska hoppas att 

man nu på utrikesministeriet tar sig en funderare till och att utrikesmi-

nister Alexander Stubb kommer på bättre tankar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Igår tog ltl Eliasson upp skattegottgörelsen. Han sade att 

det var så svårt att räkna ut den. Efter det försökte jag förklara hur det 

går till, det gick ju inte hem. Kanske det vore värt att tänka på varför 

Ålands delegation kan fastställa p.g.a. av reella fakta? Hur kunde land-

skapsregeringen, ÅSUB och finansavdelningen göra en prognos när det 

gäller reella fakta? Varför föra ut myten att det skulle vara ett mysteri-

um? Ledamoten hänvisade till garvade politiker. Det borde väl väcka en 

signal om att det kanske inte är dem man ska fråga om detta, utan av 

dem som känner till den reella ekonomin, bokslut och avskrivningsreg-

ler osv.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Javisst sade jag så. Visst upprepar jag det idag. Jag 

konstaterar också att landskapsregeringens prognos var riktig. Ltl Olof 

Erland har säkert stora kunskaper på det här området. I utskottet ansåg 

vi nog att det här är så viktigt att landskapsregeringen bör titta riktigt 

djupt i frågan, så att vi på sikt, i god tid, kan förhindra sådana här djup-

dykningar i skattegottgörelsen. Nog känner jag också till en hel del saker 

som man ska titta på, men kanske inte allt.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Det här systemet bygger ju på vad företagen gör. Inte är det frågan om 

någon djupdykning. Det är samma sak när Chips säljer sitt företag, det 

blir överlåtelsevinster och det blir en topp. Ska vi nu säga t.ex. att Viking 

Line absolut inte får förnya sin fartygsflotta framöver för att det blir för 

mycket avskrivningar, det blir för låg skattegottgörelse. Det är ju absurt.   

En annan fråga, budgetbalans handlar också om att sätta budgetni-

vån. Vilken nivå ska vi ha på den offentliga sektorn? Vad har finansut-

skottets ordförande för uppfattning om den saken? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Skattegottgörelsen består ju inte enbart av förhållan-

det när det gäller samfundskatten, det är mycket annat. Det gäller också 

de personliga kapitalinkomstskatterna osv. plus att det bygger på ett 

förhållande hur det går i Finland och hur det går på Åland. Även om ltl 

Olof Erland känner exakt till hur man ska göra så vidhåller jag ändå att 

landskapsregeringen ska titta på det här och återkomma till lagtinget 

med det. Det är ingen myt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är säkert som finansutskottets ordförande sade att 

man inte har haft resurser att utreda alla frågeställningar som kom upp i 

remissdebatten, det har jag respekt och förståelse för. När jag påpekar 

att 2009 långt har varit ett förlorat år så sade jag att man hade 12, 7 mil-

joner, med sig som ett ackumulerat överskott. Beaktar vi ytterligare den 

överföringen som gjordes till utjämningsfonden så hade man de facto ett 

överkott på 22,7 miljoner. Ett överskott som under detta år har svängt 

till ett underskott på 24 miljoner. Det här hade vi olika åsikter om i re-

missdebatten. Det hävdades att de här siffrorna inte var rätt ifrån reger-

ingsbänken. Det handlar inte om att peka finger åt någon, utan jag tyck-

er ändå det är viktigt att vi har siffrorna på rätt. Det här är ju ändå gans-

ka enkelt att räkna fram, mycket enklare än det förra replikskiftet. Har 

man tittat på detta från finansutskottets sida? 

 Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! År 2009 är strax slut. Det vi koncentrerar oss på i fi-

nansutskottet nu och det landskapsregeringen också har gjort är att vi 

ska hantera strukturen från 2010 och framåt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Den där förklaringen köper jag inte riktigt. Ska man ha 

prognoser, analyser och uttala sig om den tilltänkta ekonomiska utveck-

lingen i samhället så måste man ha en vederhäftig kalkyl att stå på, eller 

hur? Man kan inte bara titta framåt och konstatera att det året är slut 

och nu gissar vi hur det kommer att bli i framtiden. Orsaken till att jag 

igen återkommer till det här är att jag undrar om mitt resonemang är 

korrekt? Jag hävdar ju själv att det är det. Jag hoppades att finansut-

skottet skulle ha titta på det, det är så pass mycket pengar. Det är nästan 
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50 miljoners förlust under detta år som det handlar om. Det tycker jag 

att man ifrån finansutskottet faktiskt borde ha uppmärksammat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Så är det, det känner vi till. Landskapsregeringen har 

levererat alla de siffror som behövs historiskt så att vi nu kan blicka 

framåt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att det var ett bra anförande som finansut-

skottets ordförande höll. Han fokuserade på de övergripande ekonomis-

ka frågorna. Det finns mycket i betänkande som är värt att fundera på 

och diskutera. En sak som jag däremot vill invända emot är förslaget 

från regeringen att minska på lagtingsarvodena. Några sådana befogen-

heter har inte regeringen överhuvudtaget. Det är lagtinget som sätter sin 

budget och beslutar om arvodena. Om inte utskottets ordförande känner 

till det så kan man inte, genom något ensidiga beslut, ta ifrån oss vårt 

arvode. Jag kommer inte att gå med på det.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vad ska man svara på det? Jag kan väl konstatera att 

vi här i lagtinget i varje fall har makten att minska våra egna arvoden. 

Vem annars skulle ha det? Det måste ju i rättvisans namn även drabba 

oss politiker om vi ska minska på lönekostnaderna för våra tjänstemän. I 

min värld existerar ingenting annat. Vi måste ta det på samma sätt. Vi 

måste ta samma ansvar.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, då ska ltl Eliasson föreslå att lagtinget ändrar sitt beslut. Annars blir 

det en fråga om frivillighet. Om ltl Eliasson vill avstå från sitt arvode 

kanske han kan avstå lite mera, ett halvårs arvode? Det skulle betydligt 

mera inverka på landskapets ekonomi. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Nu förstår jag faktiskt ingenting. Ska jag lämna ett 

halvt år? Det får nog stå för ltl Barbro Sundback. Jag är beredd att ta 

mitt ansvar och dela på den här bördan precis på samma sätt som alla 

andra. Det gör jag gärna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för en god presentation av betänkandet. Jag är lite 

förvånad när det gäller finansutskottets resonemang kring budget i ba-

lans. Det blir ett lite både och resonemang. Jag tror att man i utskottet 

blandar med en samhällsekonomi i balans och landskapets ekonomi i 

balans över tid. Men hur är det med 2010 års budget? Ja, den är inte i 

balans. Hur är det med 2011, 2012 och 2013? När kommer vi till en bud-

get i balans? Det är ju ganska enkelt, när budgeten saknar underskott är 
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den väl rimligen i balans. Ordförande säger här själv att vi ska få budge-

ten i balans så fort som möjligt. Därmed blir det lite motsägelsefullt, i 

det citatet är vi överens om att en enskild budget är i balans när den inte 

visar ett underskott.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Roger Jansson att jag kanske var 

lite otydlig där. Utskottet att anser att om man under en konjunkturcy-

kel i genomsnitt kan balansera budgeten, säg att konjunkturcykeln är sju 

år, d.v.s. vi har underskott vissa år men motsvarande överskott vissa år, 

då har vi lyckats. Vi har inte ens alla instrument att hantera vår in-

komstsida. Vi är väldigt begränsade där. Vi är beroende av vad som 

händer med klumpsumman. Då är det viktigt att vi ser till att vi får ut-

giftsnivån på rätt nivå så att vi kan reservera pengar för sämre tider, 

precis så som har gjorts nu. Det är tack vare att vi har gjort det här tidi-

gare som vi kan hantera det här några år framöver.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för de preciseringarna när det gäller åsikterna. Vad ltl 

Eliasson talar om är landskapets ekonomi i balans över tid. Då har ni re-

sonerat om hur lång den tiden ska vara. Man kunde uttrycka sig att man 

ska ha de sammanlagda budgetarna i balans men det blir inte heller rätt 

eftersom det kommer bokslut efter en tid budgeten är bara ett besked 

om hur man avser att sköta ekonomin framåt, sedan kommer bokslutet. 

För att få ekonomin i balans över tid så är det boksluten bakåt som gäll-

er plus nästa års budget. Jag tror att det är viktigt att man klargör att 

budget i balans måste räknas på ett år, en årsbudget. Medan en ekonomi 

kan räkans över en längre tid.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, man kan tala om ekonomi i balans, man kan tala 

om samhälle i balans. Jag tycker det är intressant att i Sverige resonerar 

man precis på det här sättet, där har man konjunkturcykel överskotts-

mål på en procent bara för att man vet att befolkningen åldras och man 

kommer att behöva mer och mer pengar för det. Det är också något som 

jag tycker att vi kunde diskutera här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag vill tacka finansutskottet för skrivningar om natur-

bruksskolan som möjliggör en utbildning för också landsbygdsföretaga-

re inom ramen för det reformerade gymnasialstadiet. Det är bra att ut-

bildningen kan åstadkommas i någon form. Jag är också glad över 

skrivningarna om ett räkenskapsverk som medför betydande rationali-

seringar i hanteringen av våra fakturor och kvitton.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Tack ltl Roger Slotte för de värmande orden. Efter att 

budgeten hade lagts av landskapsregeringen kom kulturutskottets och 

lagtingets beslut av reformeringen av gymnasialstadieskolorna. Det här 
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har satt det hela i en lite annorlunda dager. Därför har finansutskottet 

bett landskapsregeringen titta på de här frågorna på nytt. 

När det gäller räkenskapsverk kan det vara en mycket intressant bit i 

våra möjligheter att förbättra hela den offentliga ekonomin. Då tänker 

jag framförallt på kommunerna. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, herr talman! När man läser om räkenskapsverket tycker jag att 

man kunde ha fullföljt och gjort en skrivning också om vårt ekonomisy-

stem som vi har idag. Jag tycker att vi borde reformera och gå över till 

affärsbokföringssystemet som skulle vara mera transparent. Jag är näs-

tan övertygad om att det finns en ganska stor villighet här i lagtinget att 

ändra till det systemet som kommunerna har haft i tio års tid. Jag hade 

förväntat mig någon slags skrivning om det också. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Där delar ltl Roger Slotte, jag och många andra här 

den synpunkten. Men vi vet ju hur svårt det är att botanisera i vårt nu-

varande budgetsystem. Det är inte lätt. Jag vet inte hur många år som vi 

har väntat på finansförvaltningslagen. Den var på gång under förra re-

geringen, kanske ännu tidigare, så länge jag har varit med har man pra-

tat om nya finansförvaltningslagen. Vad jag har förstått av finansminis-

tern Mats Perämaa är den på gång. Han kanske får precisera det senare i 

debatten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Inledningsvis vill jag tacka för en bra presentation 

och betänkande. Jag vill lyfta fram den enorma arbetsinsatsen, från fi-

nansutskottet och kanslipersonalen, för att få fram ett så här bra betän-

kande under så här kort tid.  

Det är bra att man lyfter fram arbetssituationen för ungdomar. Det är 

viktigt med arbete både för dem som man vill skydda från missbruk och 

för dem som är på väg bort ifrån missbruk. Man behöver ha sysselsätt-

ning. 

Också en anledning till att jag begärde replik var att ordförande hän-

visade till jag skulle ha en presentation av social- och miljöutskottets ut-

låtande. Det kommer tyvärr lite senare i debatten, för jag hade en liten 

incident i min bil på vägen hit. Jag blev lite försenad och kunde inte be-

gära ordet. Men det kommer en presentation längre fram här i debatten.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det är ju en seriös stund när man diskuterar budge-

ten för år 2010. Men ändå kan jag inte låta bli att tänka på Högtomtsre-

vyn för några år sedan, där ltl Åke Mattsson behandlades. Då var det nå-

gon som sade; brukar inte ltl Mattssons bil starta av sig själv? Jag för-

stod att den inte startade i morse. Tack i alla fall, vi ser fram emot pre-

sentationen från ltl Åke Mattsson. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det stämmer att jag inte hade för bråttom den här 

gången, det var andra problem. Jag vill tacka dem som hjälpte mig på 

vägen och passa på att ge dem en liten ros när jag har tillfället till det så 

här offentligt. 

Jag kan nämna varför social- och miljöutskottet har ett utlåtande i 

den här saken. Det handlar om äldreomsorgen. Rutinmässigt fördjupade 

vi oss i EU-ärenden och då tittade vi lite på äldreomsorgen och vi prata-

de med personalen. Vi tyckte att det var ett bra läge att lyfta frågorna i 

äldreomsorgen i den här budgetdebatten. Det jag är därför som vi kom-

mer med det här. Jag presenterar det lite längre fram. Jag tror också att 

utskottsmedlemmarna kommer att beröra det här i debatten. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, det är jättebra. Som jag sade tidigare i presenta-

tionen så har finansutskottet helt och fullt omfattat social- och miljöut-

skottets utlåtande. Där finns många intressanta synpunkter som säkert 

kommer att bli föremål för den fortsatta debatten här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tycker också att vi har hört en bra presentation av ett 

bra betänkande. Ett betänkande som har skrivits i en svår tid som vi nu 

har. Det har gjorts väldigt bra. Jag tycker att hela betänkande genomsy-

rar verklighetsförankring, sunt förnuft och ett ekonomiskt ansvar för 

hela Åland. Det måste jag verkligen säga. Jag tycker att det är strongt 

gjort på den här tiden. Jag vet ju själv hur det är att sitta i finansutskot-

tet, så bara beröm i denna replik! 

Jag vill också säga att jag stöder, jag vågar också säga att hela Centern 

stöder, skrivningen om lagtingsledamöternas minskade arvoden. Vi i 

centern tycker att här behöver vi solidariskt gå med alla andra anställda 

i landskapsregeringen. Det är vårt sätt att göra det på. 

Naturligtvis stöder jag också flaggan i Bryssel, den ska hissas. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack ltl Gun Carlson för de värmande orden. Visst, det har varit mycket 

arbete. 

Jag skulle vilja säga så här; att vi har kunnat prestera det här beror på 

att vi har en bra andra i utskottet och alla hjälper till. Det betonade jag i 

min presentation och det vill jag understryka. Alla är med och vi har ta-

git mycket av finansmotioner och de bidrag som har givits också ifrån 

oppositionen. Det är det som gör att vi kan få ett bra betänkande. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Jag ska inte desto mer gripa in i lagtingets debatt men jag vill 

först inledningsvis tacka finansutskottet och finansutskottets ordförande för 
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ett tufft jobb. Jag vet att det är tufft och det ska ske på kort tid. Jag tackar för 

att ni har genomfört det med den äran.  

Jag ville komma med ett tillrättaläggande med anledning av det replikskif-

tet som ltl Sundback i inledde. Där sade hon att hon inte acceptera att land-

skapsregeringen föreslår lagtingets budget. Tekniken är den att lagtingets 

kanslikommission klubbar lagtingets budget, för över den till finansavdel-

ningen som ograverat klipper in den i landskapets budgetbok. Så är tekniken. 

Så har vi också gjort i år. 

När det gäller de omdiskuterade förslagen om att innehålla löner som ge-

nerellt motsvarar två procent så har också kanslikommissionen till den delen 

fattat ett beslut att om den åtgärden föreslås i budgeten så ska den också om-

fatta lagtinget. Det har också landskapsregeringen hörsammat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag ville bara säga en sak till det anförande som lantrådet nyss 

hade. Kanslikommissionen var inte till alla delar enig om den skrivning-

en som gick till landskapsregeringen vad beträffar arvodessänkningen. 

Jag var den som reserverade mig och hade avvikande åsikt. Enligt mitt 

sätt att se det så kan inte förtroendevaldas arvoden på samma sätt räk-

nas som någon form av permittering. I stället har vi från obunden sam-

lings sida kommit med andra åtgärder där man istället gå ner en viss 

procent både vad beträffar kanslitjänstpengarna vi får, men också 

arvodet. Man kan inte permittera, motsvarande två veckor, förtroende-

valda. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Jag anförde inte några synpunkter på olika åsikter. Tekni-

ken är den att vi har följt kanslikommissionens beslut. Det var det som 

de här handlade om. Vi har inte gått in och beslutat om vad lagtinget ska 

göra. Sedan är det upp till lagtinget att fatta det här beslutet. Det gör ju 

lagtinget nu i det här sammanhanget.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag ville åtminstone för min del påpeka att det inte var en enig 

kanslikommission. Vid det sammanträdet var inte heller ltl Barbro 

Sundback närvarande. Enligt hennes uttalande nu hade hon säkert ock-

så omfattat mina tankar i kanslikommissionen. Om det finns andra av-

vikande åsikter så ska de få komma fram i ett sådant här anförande. Det 

tycker jag också är viktigt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström 

Tack, herr talman! Som nybliven medlem av finansutskottet ska jag presente-

ra min reservation. Jag kommer att återkomma till flera tankar i den allmän-

na debatten gällande budgeten och framtiden för landskapet. Eftersom jag får 

förtur här före de andra medlemmarna i lagtinget ska jag hålla mig till reser-

vationen i det här anförandet. 

Jag har lämnat in i nio punkter som jag inte riktigt omfattade i finansut-

skottets skrivning. Överlag tycker jag annars att vi har haft ett bra arbete, det 

har varit intressant, kanske ett av de intressantare utskotten som jag har fått 
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vara med i. Det är väl för att man i det här utskottet berör det mesta och 

ganska konkret. 

Till mina reservationer, i går pratade vi lite om det allmänna avdraget och 

reservation jag hade gällande det och den budgetlag som landskapsregering-

en framställde. Det behöver jag kanske inte gå in på idag. Det är samma prin-

cip fortsättningsvis. Det allmänna avdraget bör behållas och flitpengen borde 

återgå till det åländska folket. 

Min punkt nummer två handlar om permitteringarna. Det har varit mycket 

diskussion om det här. Jag och många med mig anser att permitteringsverk-

tyget har tillkommit i första hand för tillverkningsindustrin att använda när 

orderingångar minskar och arbetsuppgifter inte finns för personalen. Det är 

inte menat som ett verktyg för politiker i den offentliga sektorn att använda 

för att få balans i budgeten. Jag anser också att permitteringsverktyget inte 

bör användas förrän alla andra till buds stående medel är använda och alla 

andra åtgärder är utförda.  

Vid en lågkonjunktur ökar ofta behovet av uppgifter för förvaltningen. En 

allmän generell lönesänkning, motsvarande två veckors lön för all personal, 

är dessutom inte heller är lösningen för de höga personalkostnaderna på sikt. 

Det drabbar också mest dem som har de lägsta inkomsterna. Jag anser att 

landskapsregeringen bör ta ett helhetsgrepp över vilka tjänster man har råd 

att fortlöpande upprätthålla. De tjänster man inte har de ekonomiska resur-

serna för så bör man givetvis avskaffa. 

Med tanke på de stora pensionsavgångarna som landskapet står inför så 

tycker jag att det här inte ska behöva vara så svårt att göra på några års sikt 

utan att det drabbar någon anställd oskäligt. Man kan göra omplaceringar 

och också förstås personalutbildningar. Pensionsavgångarna är ju cirka 70-

90 per år de kommande åren. Det finns möjlighet att minska den offentliga 

sektorn där och genom omplaceringar och personalutbildningar. 

Det generella permitteringshotet som ligger som ett dimmoln över förvalt-

ningen leder till sämre stämning. Det blir svårare att rekrytera redan svårre-

kryterade personalgrupper, som läkare och specialister, som landskapet har 

behov av. De funderar säkert en gång extra om det är till Åland de vill komma 

om personalpolitiken är på det här sättet.  

Permitteringsfrågorna leder även till stor oro bland personalen, vilket gör 

att många mår dåligt. Det i sig kan också leda till konflikter mellan olika av-

delningar eftersom vissa avdelningar lättare än andra kan genomföra två 

veckors minskningar av löneanslaget. Kanske det är någon som går på mam-

maledighet, kanske det är någon som frivilligt väljer att vara borta ett helt år 

och samma möjlighet finns kanske inte på någon annan avdelning.  

Förutom att det är en väldigt dålig personalpolitik att hota med permitte-

ring leder även permitteringar, om de genomförs, till en betydande utökad 

administration inom förvaltningen och lönekontoret samt dessutom kan det 

leda till högre kostnader för AMS. Totaltekonomiskt behöver inte permitte-

ringar leda till inbesparingar. Det har även kommit till utskottets kännedom 

att det inte går att utföra permitteringar rättvist inom alla avdelningar, ex-

empelvis för en maskinmästare på en skärgårdsfärja eller bland lärarna kan 

det bli svårt med permitteringar.  

Jag ser också att det blir problematiskt att samtidigt som permitteringar 

ligger i luften föreslår man att semestervikarier kan anställas på finansavdel-

ningen. Det personalbehov man har borde gå att lösa även under sommaren 
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genom omorganiseringar inom avdelning. Det blir dubbla budskap med per-

mittering i ena ändan och semestervikarier i andra ändan.  

Jag kommer att lägga förslag lite längre fram om omröstning. Jag ska se 

hur debatten kommer att gå de här två dagarna.  

Jag har också en reservation angående finansieringsstöd till kommunerna. 

Det är en principiell viktig fråga för mig och många andra. Jag var bl.a. med 

på den motionen som första undertecknare Harry Jansson lämnade in. Det 

finns några kommuner på Åland som har rätt till samfundsskatt men de 

pengarna har gått till en annan kommun. Det här har diskuterats länge. När-

ingsutskottet har behandlat frågan och lagtinget har sagt att det här ska redas 

upp. I skrivningarna i finansutskottets betänkande står det att man ska jobba 

politiskt vidare på att hitta en lösning. Timmen är slagen, vi ska ta ett beslut 

här och nu och rätta till de här felaktigheterna. Jag liter inte på att regeringen 

får det gjort. Jag vill att lagtinget tar ett beslut.  

Jag har även en reservation om Övergårds. Det grundläggande i mitt arbe-

te i finansutskottet var, den första punkten som ordförande Eliasson sade, att 

målsättningen var att vi inte ska öka anslagen. Det var det första vi hade 

gemensamt och insåg att vi måste jobba vidare med. Under arbetets gång har 

jag faktiskt givit mig på en punkt där jag insett att jag kanske måste ta ett be-

slut som ökar på anslagen i budgeten. Det handlar om Övergårds.  

Ett sätt att mäta ett samhälles utveckling och levnadsstandard är att se hur 

de äldre tas om hand. Det har kommit till utskottets kännedom att de inbe-

sparingar som en stängning av Övergårds medför är till stor del en fråga om 

budgetkosmetik. Kostnaderna kommer att fördela sig på andra ställen i land-

skapet, både ute i kommunerna men även på ÅHS. De indirekta kostnaderna 

i ökat lidande och osäkerhet för patienterna går inte att bortse ifrån. Det man 

sparar i ena ändan kommer att kosta extra i den andra ändan. Med beaktande 

av den osäkra situation som uppstår då Övergårds tvingas stängas föreslår jag 

att man ska höja anslaget med 600 000 euro så att Övergårds kan hålla öppet 

tills det nya psykiatribygget och Trobergshemmet i Mariehamn står klara. Ef-

tersom bevarandet av Övergårds i Grelsby handlar om en engångskostnad 

och är en tillfällig lösning. Kan vi ta ett beslut om att sätta 300 000 euro på 

en matta i Eckeröhallen så måste vi kunna hålla den här avdelningen öppen 

när det handlar om människor och särskilt om dem som varit med och byggt 

upp vårt samhälle. 

Sedan går jag till min reservation om självstyrelsegården. Jag anser att 

både landskapsregeringen och utskottet också borde ha varit lite tydligare och 

hårdare. Landskapsregeringen har föreslagit att man ska renovera självstyrel-

segården för 11 miljoner euro på tre års sikt. Det är inte klokt på en fläck. Jag 

anser att man bör damma av det förslaget som lagtinget en gång har sagt, år 

2009 bara för ett år sedan, att man ska titta på den fjärde våningen igen.  

Även om personalen inom allmänna förvaltningen minskas med 15 pro-

cent, vilket förvaltningen bör göra om vi ska slippa permitteringar och fort-

sätta ha de anställda som vi har råd att betala, så föreligger fortfarande beho-

vet av en fjärde våning. Förvaltningen hyr idag ca 15 externa utrymmen för 

landskapets personal till en kostnad om ca 450 000-500 000 euro per år ex-

klusive moms. En tillbyggnad skulle vara på 1600 kvadrat. Priset är ca 2 500 

euro per kvadrat att bygga. Det skulle betyda att den byggnaden skulle finan-

siera sig själv på 8-10 år. Därtill tillkommer det väldigt mycket inbesparingar 
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för bl.a. IT-support, postgång, vaktmästeri, städning och mötesutrymmen. 

Framförallt blir det en mycket effektivare förvaltning.  

Jag förslår att en fjärde våning ska byggas. Det blir totalekonomiskt för-

ståndigare. Man bör undersöka om möjligheten finns att flytta landskapsar-

kivet utanför stadsgränsen. Arkivet består av flera hundratals kvadratmeter 

lagrade gamla papper som inte dagligen behöver användas i förvaltningen. 

Arkivet skulle lika bra kunna vara någon annanstans med tanke på de dyra 

och många kvadratmeter landskapsarkivet kräver. Man borde utföra en hel-

hetsplan där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas 

angående självstyrelsegården.  

Jag har en reservation om att man skulle sänka anslaget till lagtingsgrup-

pernas kanslimedel. Vi får varje år ganska mycket pengar till de politiska par-

tierna, både som ett anslag i kanslimedel men även de senaste åren har vi fått 

pengar från finska staten som egentligen är tänkt som tidningsunderstöd. Vi 

förslår att vi ska sänka partiernas kanslimedel med 10 procent för att föregå 

med gott exempel och följa den övriga förvaltningens sparkrav. Vi kan inte 

stå i orubbat bo. Vi stöder också att vi ska minska våra arvoden. Vi hade en 

motion om att vi skulle kunna gå ner 10 procent. Den motionen omfattade 

inte utskottet. Vi kommer inte att motsätta oss att även vi ska få en mindre 

löneskänkning.  

Sedan går jag till en reservation om näringslivets rådgivningsorganisatio-

ner. Där skriver utskottet ganska mycket under moment 47.03. som jag stö-

der till fullo. Jag skulle vilja ha haft en mening till i detta.  

Landskapsregeringen har ingått ett avtal med Ålands handelskammare och 

Ålands företagareförening som gäller fram till den 31 december 2010 respek-

tive den 31 december 2011. Det är oerhört viktigt att om företag, entreprenö-

rer, föreningar eller privatpersoner skriver ett avtal med landskapsregeringen 

så ska det avtalet hålla oavsett hur tiderna ser ut. Om det är ett kortsiktigt av-

tal så ska landskapsregeringen stå fast vid vad man har kommit överens om 

och att det är klart att vi står fast vid vårt ord. Man kan ju ta en ny förhand-

ling och försöka förhandla om, men avtalen är skrivna att föreningarna skulle 

ha ungefär 70 000 euro per år att uppfylla det resultatavtalet som man har 

ingått. Landskapsregeringen vill ensidigt häva det. Jag anser att det är fel. 

Därför vill jag också ha med detta i min reservation där jag säger att land-

skapsregeringen ska fullfölja de ingångna resultatavtalen. Det är väldigt vik-

tigt. Det gamla latinska ordspråket ”pacta sunt servanda” ska även gälla land-

skapsregeringen i sämre tider. Det betyder att avtal skall hållas.  

Jag har även en reservation om kortruttsinvesteringar. Vi är ganska över-

ens med utskottet. Min reservation handlar om att av de 900 000 euro i årets 

budget vill vi använda 100 000 euro till kostnader som har varit. Vi vill också 

använda lite av de 100 000 euro till att utreda kortrutten och framförallt, som 

reservationen går ut på, de återstående 800 000 euro skulle finnas i kvar 

budgeten för att ha en drivkraft, ett moment och ett incitament att gå vidare 

med tunnelprojektet. Tar man bort pengarna, som utskottet förslår, uppfattar 

jag det som att man dämpar viljan, glöden och önskemålet om att gå vidare 

och försöka hitta en långsiktig lösning. Jag tror att tunnelprojektet för skär-

gårdens framtid är en riktig viktig byggsten. Det kan vara avgörande för Kö-

kar om man ska kunna bo och leva på Kökar, ta sig in och jobba i stan och 

hem igen på kvällen. Det kan man inte göra idag. Man kan inte ta sig till 

Stockholm över dagen om man bor på Kökar. Med en tunnel till Föglö och ett 
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kortruttsystem mellan Kökar och Föglö så skulle det vara möjligt. Vi har hört 

att 15 procent har flyttat från Kökar de senaste två åren. Inte ett barn har fötts 

i Kökars kommuns 2009. Det här är otroligt allvarliga problem som man 

måste ta i med hårdhandskarna. Jag tror faktiskt att tunneln kan vara en steg 

i det bygget. Det är ingen universal lösning som kommer att lösa alla pro-

blem. Det gör att kostnaderna blir mindre för skärgårdstrafiken. Det gör det 

möjligt att bo exempelvis ute på Kökar.  

Jag vill i min reservation ha kvar 800 000 euro, inte för att använda nu. 

Man måste först lösa de praktiska sakerna med markerna, att man är över-

rens med markägarna och har avtalen i skick. Man måste också uppfylla alla 

tillstånd innan man går vidare. Därför bör pengarna reserveras och visa att 

man menar allvar och att tunneln är något man vill gå vidare med.  

Min sista reservation handlar om Allhallen i Eckerö. Jag anser att det är 

betydligt mycket klokare att den som äger hallen också driver den. Det blir 

alltid diskussioner, förhandlingar och problem om det finns en ägare och en 

driftentreprenör. Om något går sönder, om något ska utvecklas om det ska 

köpas nytt eller om något slits på, enligt avtalet stipulerat, annorlunda sätt så 

blir det alltid en diskussion om vem som ska betala. I det här fallet har vi sett 

att samhället ha bekostat hallen och skött renoveringar och underhåll. Nu ska 

samhället också gå in och köpa en gräsplastmatta för 300 000 euro för att 

kunna arrendera ut hallen igen. Vi har väl knappast ens fått in 300 000 euro 

de senaste tio åren i arrende på den här hallen. Det är en otroligt dålig affär 

som man gör. Nu tänker man göra den en gång till. Jag anser att det offentli-

ga Åland har tagit ett beslut när man byggde hallen, den finns där och kan 

användas. Jag tror det är klokare att sälja ut hallen till någon som vill driva 

den vidare. Säljer man hallen för 5 euro så har vi ändå sparat 300 005 euro, 

om man går in för min motion. Man borde titta vidare på det här och inte 

förhandla vidare med en ev. driftsentreprenör. Idag finns inget avtal skrivet. 

Man kan förkasta de anbud som har kommit in och säga; nu är läget så att du 

kan få köpa hallen istället, ge ett bud. Man bjuder ut hallen och säljer den till 

högst bjudande. Man slipper investera 300 000 euro i en matta som måste 

investeras om 10 år på nytt igen.  

Herr talman! Det är i korthet om mina reservationer. Jag skulle kunna 

fortsätta längre. Jag återkommer i ett senare anförande.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Ltl Fredrik Karlström tar i sin reservation och i sitt anfö-

rande upp permitteringar av offentlig sektor. Det här har vi diskuterat 

mycket i utskottet. Många av de frågeställningar som han har i sin reser-

vation och som han har anfört förut är problematiska. Ändå anser vi att 

personalen också bör ta sitt ansvar under kristid. Det här är ett sätt att 

låta personalen medverka till att få budgeten i balans. Att man sedan tar 

till permitteringarna i sista hand, det har vi försökt reda ut i utskottet 

och också kommit till att det är absolut sista utvägen. Man kan med alla 

olika medel försöka komma till den här minskningen.   

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller med om att det här inte är någon rolig skriv-

ning. Majoriteten skulle inte ha velat använda permitteringsskrivningen. 

Majoriteten anser att man bör göra det. Jag anser att man kan se det här 

på tre års sikt och använda de naturliga pensionsavgångarna lite hårdare 

och starkare. Man bör se till att man minskar personalen så pass mycket 

att man på sikt också ska kunna finansiera den offentliga sektorn genom 

klumpsumman på 0,45 procent. Jag tror också att det skulle kunna gå 

att göra. Med ett sådant uttalat mål blir förvaltningen också effektivare 

att försöka hitta de här frivilliga åtgärderna att spara in löner om man 

vet att det verkligen kommer att minskas på tjänster i förvaltningen. 

Man kommer inte att drabbas oskäligt, som jag sade i mitt anförande, 

man kommer att göra detta med pensionsavgångar, omplaceringar och 

vidareutbildning. Jag tror inte att permitteringshotet är rätt väg att gå.   

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag har diskuterat mycket med personalen på sjukhuset 

om detta. Jag har inte pratat med alla men med flera, den allmänna in-

ställningen är att man gärna gör något om det förhindrar att folk måste 

avskedas. Det kan ju också bli aktuellt som sista utväg om man inte når 

resultat i att få budgeten i balans. Det finns många olika vägar för per-

sonalen om de vill. Det pågår förhandlingar om tjänstekollektivavtalet 

som bäst. Vill man komma arbetsgivaren tillmötes så kan man där ta 

ställning till att man hjälper. Det här säger jag som en gammal fackföre-

ningsmänniska.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Problemet med 2 veckors löneminskningar är kortsiktig 

lösning. Det löser inte problemen nästa år. Vad gör vi 2011, ska vi ta två 

veckor till då och hota med permitteringar då också? Vi måste gå in 

starkare och hårdare och se på det här över en 3-4 års period där vi vet 

att om 3 år har vi råd att betala alla de tjänster som vi har anställda. Det 

tjänster vi har, ska vi ha råd att kunna betala. Det här är ingen lösning 

på sikt. Landskapet har råd att lösa det här på sikt. Vi behöver inte göra 

en kortsiktig inbesparing det här året när den inbesparingen ändå inte 

löser problemet på sikt att vi har för många tjänster och för höga löne-

kostnader.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag ska beröra Övergårds och rådgivningsverksam-

heten till företagen.  

Beträffande Övergårds har finansutskottet erfarit att flytten kan gö-

ras. Vi har hört personer i utskottet och förslaget kommer ursprungligen 

från ledningen på sjukhuset och från läkare. Vi förutsätter att man kan 

hantera det här på ett sådant sätt att de som nu finns på Övergårds inte 

på något sätt ska fara illa av det här. Tyvärr är inte social- och miljömi-

nister Katrin Sjögren här. Hon kunde säkert ha svarat mera detaljerat 

och ingående än jag på de här frågorna.  
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Beträffande företagsrådgivningen har vi en ganska omfattande skriv-

ning. Vi förutsätter att landskapsregeringen ska titta på hela rådgiv-

ningsklustret på en gång till. Jag hinner inte gå in på detaljer.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Gällande Övergårds så handlar det om 12 platser. 12 män-

niskor som kommer att få en jobbigare tillvaro under ett år. Det kommer 

också att öka belastningen på andra avdelningar inom ÅHS. Med tanke 

på att det här är en engångskostnad, som vi får ta för att sköta det på 

sikt samtidigt som man stänger ner hela Grelsby, så tycker jag det här en 

kostnad som vi har råd att ta för att åstadkomma så lite besvär som möj-

ligt för de patienter det berör. Vi sätter pengar på väldigt mycket annat, 

exempelvis Allhallen i Eckerö, som jag nämnde, och renoveringen av 

självstyrelsegården. I förhållandet till det sätter jag hellre 600 000 euro 

på Övergårds. 

Gällande näringslivsorganisationerna så anser jag att vi ska se över 

rådgivningarna inom näringslivsorganisationerna. Vi ska också hålla av-

tal som vi har ingått.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag lite förvånad över ltl Karlströms förslag att öka på ÅHS 

budget med 600 000 euro för flytten av Övergårds tillbaka till Gullåsen. 

Karlström brukar ju normalt vara angelägen att hålla i pengar och se 

ekonomiskt på det. Jag har lite svårt att förstå kopplingen med Tro-

bergshemmets färdigställande, som inte är inom ÅHS. Det är en Marie-

hamns stad som äger det. Jag förstår inte kopplingen till Trobergshem-

mets färdigställande och flytten av Övergårds.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det här är praktiska frågor. En stor del av patienterna är 

från Mariehamn. Det är en praktiskt fråga. Det är inte bara Marieham-

nare som är på Övergårds, men många av dem är det. Man kan lösa det 

här på ett års sikt. Jag är villig att ta den kostnaden, ja. Jag brukar vilja 

spara pengar. Jag tycker också att detta är fel område att spara på. Det 

kommer att drabba de 12 personer som det gäller. Det kommer också att 

öka belastningen på andra avdelningar bl.a. på ÅHS. Samhällets utveck-

ling och levnadsstandard visar ganska mycket hur man tar hand om de 

äldre. Många gånger tar vi kanske för dåligt hand om de äldre här jäm-

fört med hur vi tar hand om alla andra i samhället. Jag sätter gärna 

600 000 euro på detta. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Vi har ju från landskapets sida bekostat det här en gång 

redan. Genom landskapsandelssystemet har man reglerat stöd till kom-

munerna för att man ska sköta sin åldringsvård. Nu när Karlström vill 

betala det en gång så jag blir ännu mer förvånad. Han blandar ihop mat-
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tor och saker i samband med åldringsvården. Nu förstår jag faktiskt ing-

enting.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det finns många orsaker till varför bygget när det gäller 

Trobergshemmet inte har färdigställts. Det har ingen av oss med att 

göra. De facto handlar det här om människor, i sista ändan, som blir 

drabbade. Det är inte en siffra, det är inte en matta och det är inte en 

byggnad utan det är personerna som blir drabbade i slutändan. Jag sä-

ger att vi absolut kan ta den kostnaden. Vi har råd att göra det och vi har 

råd att reda upp det strul vi politiker, både kommunala politiker, land-

skapspolitiker och styrelsen i ÅHS, har ställt till med. Jag anser att vi i 

lagtinget kan rätta till det även om det blir en liten extra kostnad, det 

håller jag med om. Jag är beredd att ta den kostnaden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! En kommentar till det som i betänkande kallas för felaktig 

fördelning av samfundsskatter. Jag är väldigt nöjd över att utskottet har 

kommit fram till att det är en politisk lösning som krävs i den här frå-

gan. Det har varit min och landskapsregeringens åsikt hela tiden.  

Den lagstiftning som låg till grund för fördelningen för många år se-

dan var entydig till den delen. Den felade sitt syfte, därför ändrade lag-

tinget den lagstiftningen på förslag av landskapsregeringen, det finns 

numera en kontrollmekanism.  

Så sent som igår träffade landskapsregeringen och jag representanter 

för Mariehamns stad. Vi har helt tydligt ett embryo till en politisk lös-

ning. Vi börjar närma oss en politisk lösning. Lyckas vi bara förmå Jo-

mala kommun att komma med i förhandlingarna, för att vara endast 

mottagarroll i avtal mellan tre parter, så tror jag att frågan ska vara löst 

väldigt snart.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Vi har trott väldigt länge att den här frågan ska vara löst 

väldigt snart. Uppenbarligen har det inte hänt. Möten har hållits, avtal 

har skrivits och inte blivit påtecknade. Sedan har det kommit till måls 

ende där. Från finansavdelningen har man sagt att man inte har de lag-

liga grunderna att betala ut det här. Jag säger att vi kan ge de lagliga 

grunderna nu i det här beslutet i budgeten. Vi ska rätta till det missför-

hållandet som råder. Det är inte på något sätt rimligt och rätt att en 

kommun, i det här fallet Jomala, förlorar nästan 160 000 euro p.g.a. en 

teknisk miss när man har delat ut samfundsskatterna. Jag anser att vi 

bör rätta till det här nu och dra ett sträck över det här och gå vidare och 

inte fortsätta att förhandla, diskutera och försöka hitta en lösning när 

egentligen alla är överens. Det handlar bara om att det ska göras. Det är 

ingen som motsätter sig politiskt. Då kan vi väl ta det här beslutet så är 

det en gång för alla uppklarat. 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här helt korrekt att de här tre parterna har varit över-

ens om att det här ska göras. Frågan är om det ska ske via en juridisk 

lösning eller via en politisk lösning. Nu när det finns en enighet att det 

ska ske via en politisk lösning ser jag att vi är väldigt nära slutresultatet. 

Det är det som frågan har handlat om.  

För att det ska bli rättmätigt att alla ska få sina rättmätiga delar, som 

det står i betänkande, så betyder det att ingen kommun, som i den tidi-

gare fördelningen har fått för mycket, ska få behålla de pengarna. Det är 

inte heller rättmätigt. Därför måste det ske en rockad mellan parterna så 

att Jomala får en tilldelning, som jag anser att de är berättigade till.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Vi är överens om att det här har gått fel. Vi vill rätta till 

det. De tre parterna är överens om att det ska göras också, men ändå har 

de inte lyckats komma till skott. En orsak är att det finns en juridisk 

tolkning som säger att man inte har laglig rätt att reda ut det här på det 

sätt som vi vill göra omedelbart. Det kan vi göra genom att ta klämmen i 

min reservation. Vi ger landskapsregeringen den lagliga rätten att betala 

ut pengarna till Jomala kommun.  Jag anser att vi ska göra det nu för att 

få det här ur världen. Det finns många som behöver pengarna också i 

Jomala. Idag är pengarna någon annanstans.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jag håller lite med ltl Karlström vad gäller reserva-

tionens nionde punkt, den sista. Hela konstruktionen med Allhallen är 

en olycka. En fastighet på en ofri grund är en olycka att ha. Det är svårt 

att lösa problemen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag ser inte det som något stort problem. Det är många 

hus som står på grunder som andra äger. I kommuner har man långa ar-

renden på sitt egnahemshus och många fastigheter står på arrendemark. 

Man kan sälja Allhallen oavsett om den står på arrendemark eller inte. 

Jag anser att Allhallen har haft sin tid i landskapets regi. Nu är det dags 

att någon annan äger byggnaden och driver den vidare. Jag tror att det 

skulle kunna bli en riktig succé om man får en driftig entreprenör som 

får göra vad han vill med lokalen, oavsett vad politikerna i den här salen 

tycker att den ska användas till.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Problemet när den står på ofri grund är att det inte är 

så lätt att få ut någonting. Den är i alla fall en del pengar.  

Till föregående punkt i reservationen, om tunneln. Precis som ltl 

Karlström när vi röstade i finansutskottet vill jag också att pengarna 

måste finnas, att man ska veta när de kan användas. Kan man åka i tun-

nel ute vid Färöarna under Atlanten då kan man nog också åka under 

Föglöfjärden. Man åker också tåg under Engelska kanalen så det måste 

vara möjligt här.  
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Jag håller helt med ltl Torsten Sundblom att det är möjligt. Vad vi behö-

ver veta nu är vad den här tunneln kommer att kosta. För att få ett svar 

på det så behöver det göras provborrningar. Att vi en gång för alla kan ta 

ett beslut om det här är ekonomiskt försvarbart att genomföra eller ska 

vi lämna det här projektet och titta på andra lösningar? Med den skriv-

ning som finns i utskottets betänkande så tror jag att det tyvärr lite blir 

spiken i kistan för tunneln. Det brukar vara första steget, när man drar 

bort pengarna från det här momentet, att inte komma vidare. Jag skulle 

gärna se att vi en gång för alla reder ut de här frågorna och får veta vad 

tunneln kommer att kosta. För att få veta detta måste vi provborra. Där-

för anser jag att pengarna ska reserveras för att användas framöver.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! Jag vill först tacka utskottet och dess ordförande för det 

goda arbetsklimatet i utskottet. Mellan allvarliga diskussioner kan vi också 

skämta.  

Herr talman! Sedan den internationella finanskrisen, med påföljande låg-

konjunktur, drabbade Åland har det varit mycket diskussion om budget i ba-

lans i denna sal. 

Finansutskottet har nu i detta betänkande försökt bringa klarhet i vad det 

betyder. Dels kan man räkna över ett enskilt budgetår, dels över en konjunk-

turcykel, som sträcker sig över 5-8 års period, som finansutskottet skriver. 

Liberalernas åsikt är att det vore bättre att använda uttrycket ekonomi i 

balans och räkna över en konjunkturcykel. Det har även varit en del diskus-

sion om landskapet ska låna eller inte låna. Den liberala lagtingsgruppen är 

av den åsikten att så länge landskapet har en tillräcklig till god likviditet ska 

vi inte låna. 

Enligt det så kallade slutprotokollet mellan landskapet och kommunerna, 

enligt de förhandlingar som var i höstas, är tanken att kommunförbundet och 

landskapsregeringen ska se över den gemensamma välfärdsstrukturen och 

föreslå strukturrationaliseringar för att uppnå inbesparingar i den offentliga 

ekonomin. Det är ett arbete som förhoppningsvis ska leda till samarbete på 

flera olika områden. Arbetet med det i landskapsregeringens handlingspro-

gram, planerade räkenskapsverket, borde påskyndas. Ett räkenskapsverk 

kunde ge en möjlighet för kommunerna att köpa tjänster och därmed göra 

inbesparingar.  

Viktigt är också att förbättra kommunikationerna i glesbygden för att ge 

förutsättningar för ett framtida samarbete inom den kommunala servicen. 

Sedan kort om trafiken. De, i remissen mycket diskuterade, kombikatama-

ranerna har i utskottet diskuterats mycket positivt. Det skulle vara intressant 

med en provtrafik i t.ex. nio månader med dessa fartyg och se vad det skulle 

ge. Jag är övertygad om att snabbheten skulle ge ett positivt intryck på rese-

närerna. 

Herr talman! Sedan en stor diskussionsfråga i remissdebatten, lönekost-

nadsinbesparingen. Ska landskapet permittera eller inte? Gäller inbesparing-

en lagtinget eller inte? Det var många inlägg om det i remissen. För den som 
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läst framställningen är nog saken klar. Utskottet har i betänkandet förtydligat 

skrivningen för att ingen osäkerhet ska råda.  

Här ett är citat: ” besparingar i första hand om möjligt ska ske med frivil-

liga åtgärder”. Den som går med på frivilliga åtgärder och arrangemang, som 

motsvarar två veckors lön, ska inte heller kunna bli permitterad under bud-

getåret 2010. Löneinbesparingar gäller även för lagtingsledamöterna att göra 

en frivillig inbesparing. 

Herr talman! Från den liberala gruppen hoppas vi att denna fråga nu ska 

vara klarlagd. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag vet jag att ltl Sundblom av naturliga orsaker är intres-

serad av tunnelprojektet. Jag har tagit del av hans reservation. Vill vi ha 

en levande skärgård, jag hoppas att svaret på den frågan är ja ifrån det 

här parlamentet, så gäller det att få ned kostnaderna för skärgårdstrafi-

ken. Där har jag hela tiden sett tunnelns centrala roll. Förstår jag ltl 

Sundblom rätt, så tycker han att vi inte skall lägga det här projektet  på 

is? Det tycker inte jag heller att man ska göra. Man borde nu en gång för 

alla räkna igenom det här ordentligt. Går det att räkna hem den här sto-

ra investeringen på inbesparingar inom skärgårdstrafiken inom en rim-

lig tid? Ser ltl Sundblom det också på det sättet? Hans reservation är 

ganska kortfattad. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, ltl Eriksson. Jag ser nog att man kan räkna fram 

det här. Det är nog så att det åländska samhället inte har ens råd att hål-

la så stora driftskostnader när vi istället, genom en investering, kan sän-

ka driftskostnaderna. På det viset kan vi undvika budgetslitage, som jag 

nämnde i min reservation. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har inte styrts av några protester eller populism i den ena eller den 

andra riktningen. Jag tror, märkväl tror, att det här kan vara en sam-

hällsekonomisk affär men vi måste ju få fram det svart på vitt. Så har jag 

uppfattat ltl Sundbloms och ltl Fredrik Karlströms reservationer. Nu tar 

man lite time out, räknar, går ordentligt igenom och ser inom vilken 

tidsaxel vi kan räkna hem den här investeringen. Det är på det sättet det 

måste dras. Risken är ju stor nu att det här projektet skjuts på framtiden 

till vem vet när? 

Vi är följaktligen överens om att vi måste se vad en trovärdig ekono-

misk kalkyl visar.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det tror jag att vi kan vara eniga om. Jag hoppas att den 

kommer så snabbt som möjligt, annars tappar vi styrfart i det här pro-

jektet. Det är inte bra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Bästa lyssnare, ni som ännu har möjlighet att lyssna via radio. Jag 

fick just mess på min telefon, ett meddelande från Ålandstidningen, där man 

säger att man släcker ner sändningarna efter kl. 13.00 idag. Det finns bara en 

liten tid kvar att sända den här debatten. Min fråga är förstås om det enligt 

lagstiftningen är rätt att stänga av public service kanalen på Åland för att man 

har sparkrav på sig? Är det enligt uppdraget som man har från ägarna, land-

skapsregeringen? Är det här alltså rätt och riktigt att göra? Är det frågan om 

en strejk eller är det frågan om att man bara slutar sända? Det får vi kanske 

reda ut här under dagen. Det är väl passligt att stänga av debatten just när vi 

pratar om budgeten. Det kanske är en framgångsrik tanke. 

Jag vill också tacka finansutskottet som har gjort ett bra jobb. Under den 

senaste tiden har vi spelat ganska många olika roller vi lagtingsledamöter, 

den ena med mer framgång än den andra. Vi har också kommenterat och kri-

tiserat den parlamentariska rollfördelningen tidigare. Vi kan konstatera att i 

det här sammanhanget har det fungerat, eftersom alla motioner som opposi-

tionen har skrivit har förkastats. Däremot har man skrivit lite om dem och 

tagit in dem i betänkandet. På det sättet kan man godkänna dem i sin egen 

form, alltså i finansutskottets form. 

Om man ser det rent sakligt så har det ingen betydelse. Det är saken i sig 

som har betydelse, att frågan går framåt. Det har vi sett i många av de motio-

ner som obunden samling har skrivit, och alldeles särskilt de motioner som 

jag har varit första undertecknare av. 

Vad beträffar missbrukargruppen, där ger man en tydlig signal från fi-

nansutskottets sida. Man säger att man ska förtydliga uppdraget som den här 

missbrukargruppen, som man lite slarvigt kan kalla gruppen för, men den 

parlamentariska tillsatta gruppen, som arbetar med att göra en översyn av 

det alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Enligt finansutskottets be-

tänkande är det viktigt att man får ett tydligt uppdrag. Det var också det som 

vår motion gick ut på, eftersom man upplever att man inte riktigt vet vad för-

väntningarna på den gruppen är. 

Ungdomsarbetslösheten och frånvaron av sysselsättning har man också ta-

git till sig. Man har också skrivit att företagarna ska vara involverade i olika 

praktikarrangemang för arbetslös ungdom. Det är också i enlighet med den 

finansmotion som vi hade från obunden samlings sida. 

En annan sak som är stor och viktig är äldreomsorgen på Åland. Både från 

social- och miljöutskottets och från finansutskottets sida har man omfattat 

skrivningarna om att det är viktigt att man har en klargörande ansvarsfördel-

ning om vad som är kommunal service och vad som är hemsjukvård.  

Man vill att Gullåsen ska utvecklas till ett geriatriskt sjukhus. Man säger att 

det är viktigt med lagstiftningsåtgärder för att man ska få de gemensamma 

arbetslagen. Det är viktigt att man utreder ansvaret för läkarvården vid de 

kommunala servicehemmen. 

En sak, som jag inte kan se något spår av, ber jag nu finansutskottet vida-

reutveckla. Det är frågan, som också landskapsregeringen har haft till upp-

drag, att göra en ekonomisk en jämförelse mellan de olika arrangemangen. 

Det som vi har idag och vad det skulle betyda om vi ändrar det till en sam-

manhållen hemsjukvård där både den serviceinriktade kommunala delen och 

hemsjukvården, som ligger under ÅHS, skulle ingå. Vad betyder det här rent 

ekonomiskt för kommunerna och för ÅHS? Det uppdraget har landskapsre-
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geringen haft under det här året. Landskapsregeringen har inte gjort det trots 

att står det i äldreomsorgsplanen. Det tycker jag att skulle ha varit en viktig 

fråga att reda ut, vilket jag också anförde i remissdebatten inför finansutskot-

tets arbete eftersom det inte riktigt fungerar som det ska göra på Åland. An-

svarsfördelningen är ganska luddig, vad som hör till vad. Nivån på de här oli-

ka servicehemmen är också olika, en del kanske har servicen mer utvecklad 

och avancerad. Det här är väldigt luddigt och det här behöver man verkligen 

få ordning och reda i under det här närmaste året.  

Många kommuner står i beråd att utveckla och utarbeta den här formen, 

då måste man veta på vilken nivå man ska lägga sig. Det här är stora kostna-

der för kommunen, också för dem som är ytterst berörda, de äldre som ska bo 

där så att man vet om var man hör hemma och vad man har för olika lagliga 

rättigheter. 

Till den del det gäller Övergårds varande eller icke varande i Grelsby, vill 

jag bara understöda den reservation som ltl Fredrik Karlström har gjort. Det 

är väldigt viktigt att man inte nu börjar möblera om. Kanske någon känner 

oro inför det att man ska flyttas ut till någonting som man ännu inte känner 

till, alltså det okända. Det här skulle jag och vi inte vilja att någon skulle be-

höva uppleva i vårt ändå lyxkonsumtionssamhälle, som vi lever i. Vi har råd 

att göra det här. Vi ska absolut inte ställa någon utanför den omsorg som 

många av oss huldar om.  

En annan stor fråga är permitteringarna som en majoritet troligtvis kom-

mer att gå in för. Det här betyder att vi har 70 stycken årsarbetsplatser för 

mycket i vår förvaltning. Att lösa den kostnaden på ett år genom permitte-

ringar tycker vi inte är särskilt bra personalpolitik. 

Det har varit väldigt dålig stämning, precis som ltl Fredrik Karlström sade. 

Många känner oro inför vem som ska bli drabbad och hur mycket eftersom 

man också vet att det inte går att göra permitteringar på alla enheter i den 

omfattning som är föreslagen. Parollen inför landskapsregeringens arbete 

hette nytt ledarskap. Jag tycker att det här är ett tecken på ganska dåligt le-

darskap för att inte säga utomordentligt dåligt ledarskap.  

Att ge den här öppna fullmakten till landskapsregeringen känns väldigt 

svårt och främmande. Vi har sett i innevarande års budget att det fanns en 

tjänst på kansliavdelningen, vaktmästartjänsten i det här huset, som skulle 

strykas. Det var förslaget från landskapsregeringens sida och det gick också 

lagtinget in för att göra. Det har inte blivit verkställt, men de facto så är det 

överhängande att den här tjänsten ska dras in. Det här gjorde man trots att 

man visste att tjänsteinnehavaren var allvarligt sjuk. Det här tycker jag inte är 

särskilt bra personalpolitik och bra ledarskap. Tvärtom visar det att man inte 

är riktigt bra på att hantera uppgifterna. Därför känns det ännu mera svårt 

att lämna är det här ifrån sig för att landskapsregeringen ska ta itu med det 

här. Det är många människor som det här berör, för att inte säga alla. När 

man vet att en enda tjänst, den jag just nämnde, kunde man inte hantera på 

ett bra sätt.  

Sedan har det också varit frågan om flaggan i Bryssel. Jag har skrivit en 

enkel fråga om det med anledning av det som framkom i media igår. Finans-

utskottets ordförandes åsikt var att man kunde ha godkänt den här motionen 

om man inte hade sagt ifrån vår sida att man ska tillse från landskapsreger-

ingens sida att flaggan ska hissas. Jag vill verkligen skjuta det här till land-

skapsregeringens bord där man ska föra en diskussion och faktiskt tillse att 
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flaggan kommer upp. Att tillse, det betyder inte att man handgripligen gör det 

men man ska föra den debatten på ett sådant sätt att det leder till att flaggan 

kommer att finnas på sin plats. Inom centern kan vi åtminstone säga att man 

har en ännu starkare åsikt än att man ska tillse, eftersom ltl Gun Carlson sade 

att den ska finnas på plats i Bryssel. Jag kanske till och med borde ha använt 

ett ännu starkare ord för att centern skulle ha gått in för det. 

Jag tror att det var allt för den här gången. Jag återkommer i debatten 

längre fram. Jag slutar här, tack herr talman. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tackar för de värmande orden från vtm Gun-Mari 

Lindholm av. 

Det här med finansmotioner, tekniken är sådan att ofta består motio-

nen av en hel del. Man kan tycka att delar är bra, sedan kan det vara nå-

gonting som gör att man inte kan omfatta motionen. Det är ofta på det 

sättet. När det gäller flaggan så var det ordet tillse. Jag lägger in i det be-

greppet att om man säger att någon ska tillse det, då har de också mak-

ten. Vi tycker naturligtvis att flaggan ska finnas där. Det tyckte jag fram-

gick väldigt klart i min presentation. Flaggan ska upp där. Vi har skjutit 

det till landskapsregeringen att de ska arbeta vidare på det. Mera kunde 

inte vi göra just nu. 

När det gäller hemsjukvården, sammanhållen hemsjukvård och hem-

tjänst så återkommer jag. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker det är bra om vi åtminstone i den här frågan, vad be-

träffar flagghissningen i Bryssel kan vara eniga. Jag har förstått att det 

fanns ett förslag om att det redan skulle ha stått i budgetboken inled-

ningsvis i den allmänna motiveringen, men det kanske inte fanns ett en-

hälligt stöd för en sådan formulering från landskapsregeringspartiernas 

sida. Det är ju bra om vi nu, med anledning av att vi blir minst sagt 

motarbetade i den frågan, kan enas och att vi kan stå upp för att flaggan 

faktiskt ska finnas på plats. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ja, vi är helt eniga, jag är övertygad om det. Jag tror 

att det här kan vara precis som inflytandefrågorna, att lagtinget kan 

samlas för att göra största möjliga optimala insats. 

Sedan när det gäller hemtjänst, hemsjukvården och sammanhållen 

hemsjukvård är vi nog också intresserade av ekonomin bakom det. Jag 

ser att ltl Åke Mattsson har begärt en replik här. Han har ännu inte pre-

senterat social- och miljöutskottets utlåtande. Vi kommer att få diskute-

ra vidare runt det. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att äldreomsorgen kommer att bli en väldigt viktig frå-

ga i kommunerna eftersom ålderspyramiden ser ut på det sättet. Det 

kommer att vara väldigt avgörande för kommunernas framtida ekonomi 

hur det här kommer att lösas och hur vi här i den lagstiftande försam-

lingen kommer att hantera den här frågan framledes. Det fanns ett upp-

drag i arbetsgruppen, som arbetade fram äldreomsorgsplanen, att man 
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också skulle göra en ekonomisk översikt och jämförelse. Den saknas 

ännu idag. Därför skulle det vara av största vikt att det arbetet påbörjas 

omedelbart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Några ord om sammanhållen hemsjukvård och sjukvår-

den. Vi har ju inte i finansutskottet tittat på det i ekonomiska termer, 

som ordförande redan sade. Det är helt mänskligt och ekonomiskt är det 

ju stora vinster att göra om man organiserar det rätt.  

Sedan vill jag bara säga att när Vtm Lindholm talar om permittering-

ar så är det fortsättningsvis så att permitteringar är den sista åtgärden. 

Det finns mycket att göra förrän man till permitteringar. Sedan när vtm 

Lindholm här i parlamentet tar upp ett enskilt fall, jag återkommer. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det skulle vara intressant att veta vilka andra olika åtgärder 

som kommer att påbörjas som första åtgärder om man tänker att man 

väntar med permitteringar. Vilka andra åtgärder har framkommit i fi-

nansutskottet? Det har inte framkommit här. Kanske man kan få det re-

fererat? 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag undrar om det inte var finansutskottets ordförande 

som presenterade listan på det dokumentet som har gått från regeringen 

till avdelningarna. Där en nämnde man allt från semesterpenning, frivil-

ligt ledighet, tjänstledighet och deltidspension, listan var ännu längre. 

Det har nog nämnts här redan idag.  

Vtm Lindholm tar upp en enskild tjänstemans ärende, som ännu inte 

ens är behandlat. Det har diskuterats både i pressen och på mailen. Jag 

tycker att det är under lagtingets värdighet att vi ens tar upp sådana fall 

här.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det jag är ute efter är någon form av personalförsörjningsplan, 

som man kunde ha fått presenterad. Att vi hade sett vilka tjänster som 

behövs och hur det kommer att se ut inom 3-5 års period. Man gör ett 

hugskott med permitteringar för ett år. Man har ändå sedan ett fortsatt 

problem framför sig med en ekonomi som inte är i balans. 

Vad beträffar det enskilda exemplet, gäller det detta innevarande år, 

vilket vi alla här i salen har varit med och tagit beslut om. Då visste vi 

inte att den personen var allvarligt sjuk. Det visar på det dåliga exemp-

let. Därför är det viktigt att man vet vad man lämnar ifrån sig från den 

här salen så att det sköts på ett bra och korrekt sätt. Det ärendet har inte 

skötts på ett korrekt sätt. 



  

  811 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Frågan kring sammanhållen hemvård är en väldigt 

stor, komplex och svår fråga har det visat sig. Det finns ju en ganska 

analyserande utredning som har gjorts, som påvisar olika former när det 

gäller fakturering, när höginkomstskyddet ska komma emot och vissa 

typer av tjänster som ingår från ÅHS osv. Det här är verkligen på gång. 

Man kommer att ha ett pilotprojekt under året och man kommer att ut-

reda vad som har framkommit i den här frågan. Man har en tjänsteman 

som utreder det här och jobbar med en rapport. Det är på gång inom det 

här området. Det är ju viktigt är att man har en bra beredning innan 

man går framåt. Att man inte tar ett hugskott bara för att visa att man 

jobbar, man är snabb och att man kan åstadkomma saker och ting. Jag 

känner också att det är bra att man har en beredning i det här samman-

hanget. Sedan får det inte ta hur många år som helst, vilket vi också 

kommer fram till i vårt betänkande. Man behöver sätta ner foten och 

fatta beslut. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är så många andra debatter här på sidan om så att jag har 

lite svårt att höra vad ltl Åke Mattsson svarade. Den här utredningen och 

den här personen som arbetar med de här frågorna, är det också på den 

personens agenda att ta fram den ekonomiska jämförelsen och fördel-

ningen mellan landskapets ÅHS och kommunernas service gentemot 

äldre personer. Är det också den här personens uppdrag att ta fram det-

ta?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det kan jag inte konkret svara på. Det finns många 

andra frågor. Faller de frågorna på plats så löser sig också den ekono-

miska biten så småningom. Administrationen i de olika kommunerna 

angående vilket anställningsförhållande man har från hemsjukvården är 

ganska klart, men däremot hur kommunen har anställt sina arbetstaga-

re är oklart. Det är ganska svårt att ge ett enhetligt svar på den här biten. 

Det viktigaste är trots allt att man nu kommer framåt. Blir det svårare 

tider så kommer både kommunerna och ÅHS att spara på sina kostna-

der. Tycker man att det är en gränszon så vill man inte anställa och inve-

stera där. Det är helt uppenbart att här krävs det just nu investeringar 

både från kommunerna och från ÅHS. Därför är det viktigt att man 

kommer vidare och att man åtminstone får igång pilotprojektet. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att vi har en samsyn i den här frågan. Det framkommer 

med all sin tydlighet i det utlåtande som social- och miljöutskottet har 

formulerat. Det finns kanske någonting som man kan tillägga i den här 

utredningen om vem som sköter vad, på vilken nivå och till vilka kost-

nader och fördelningen. Det är väldigt viktigt att det här arbetet intensi-

fieras och att den personen som ska göra det här arbetet har ett tydligt 

uppdrag och ett tydligt mandat. Det är också viktigt att man begränsar 
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det tidsmässigt så att vi sätter ner foten, som ltl Åke Mattsson sade. Att 

kommunerna och landskapet vet vad vi har för ansvar oss emellan.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Finansutskottets betänkande, speciellt de allmänna delarna, är 

rätt så intressanta, speciellt med tanke på att socialdemokraterna ville att ut-

skottet särskilt skulle diskutera helheten, hela Ålands ekonomi. Inte bara 

landskapets ekonomi utan också hur det ser ut i det åländska näringslivet 

med arbetslöshet och tillväxt o.s.v. Sedan ville vi gärna att utskottet skulle 

tala om begreppet budget i balans och om äldreomsorgen och kommunernas 

ekonomi. Allt det har utskottet täckt in. Ur vår synvinkel finns det mycket 

värdefulla synpunkter i betänkandet. Jag tänkte också uppehålla mig vid det 

ganska mycket.  

Trots att vi kanske hade mest motioner tycker jag det är lite gnälligt om 

motionerna och varför man inte har godkänt det. Vi vet hur det där spelet är. 

Det är väl ingenting att gråta över här i talarstolen. 

För vår del innehåller alla motioner en viss grund i ett politiskt tänkesätt. 

Vi vet att de inte kommer att godkännas. Det är ju bra om synpunkter i alla 

fall beaktas. Vi förväntar oss inte att den här regeringen ska ha samma eko-

nomiska uppfattning som oss, eftersom vi gör en annan bedömning av läget 

än vad majoritetsblocket gör. 

Herr talman! Om jag börjar med det som jag tycker är bra och så blir det 

värre och värre under anförandets gång. Det som har sagts här om social- och 

miljöutskottets utlåtande om äldreomsorgen är det bästa i det här betänkan-

det. Det är också trevligt att läsa att finansutskottet enhälligt har omfattat ut-

låtandet. För mig, som var med i 2006 års äldreutredningskommitté, är det 

särskilt glädjande att man nu i lagtinget har kommit fram till det som vi re-

dan var överens om år 2006. Man får väl säga, som i så många andra situa-

tioner i livet, bättre sent än aldrig. Det som är det allra väsentligaste i den här 

frågan är att lagtinget nu säger att landskapsregeringen måste besluta om att 

Gullåsen ska bli ett geriatriskt sjukhus. Sedan säger man också en hel del an-

nat. Men detta är avgörande. Jag vill igen påminna om att lagtingets uppgift 

är att säga vad, inte precis hur i varje detalj, vilken buss som ska gå hit och 

vilken bil som ska gå dit. Det är därför vi har en förvaltning och en regering, 

det är de som ska förverkliga besluten. Det som lagtinget inte har sagt är när 

detta ska ske? När ska Gullåsen bli ett geriatriskt sjukhus, med vissa andra 

specialiteter som nog finns omnämnda betänkandet? Maximalt inom en fem-

årsperiod, helst lite tidigare, tycker jag. Det här är alldeles nödvändigt för att 

man ska kunna planera verksamheten vid ÅHS och för att kommunerna ska 

få klara besked om vad som är ÅHS uppgift och vad som är kommunernas. 

Jag tycker inte att det här är någonting svårt. Det finns så många som har så 

mycket tvivel om det ena och det andra och som har så mycket praktiska pro-

blem varje dag som man försöker ordna och därför kanske inte har samma 

övergripande synsätt som fordras av beslutsfattare. 

Herr talman! Om lagtinget nu besluter detta så är det ett stort steg framåt 

för äldreomsorgen på Åland, om blott regeringen gör någonting efter det här 

och inte igen börjar utreda och utreda och komma med nya skrivningar. Re-
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geringen måste se till att det fattas ett beslut, helst i hälso- och sjukvårdspla-

nen som ska fastställas efter det här, och säga att då och då ska det här vara 

genomfört. Så mycket måste man kunna vänta att regeringen ska klara av när 

man har fått det stöd man har i betänkandet. Det där är en mycket positiv 

sak. 

Jag tycker också det är trevlig läsning om budgeten i balans. Det är så här 

som nationalekonomerna resonerar och skriver. Trots den här problematise-

ringen och försök till definition tycker jag det saknas en bit i resonemanget. 

Det är hur landskapets budget i balans ska se ut 2012 eller 2013? Jag tycker 

ändå det är ett stort steg framåt i debatten jämfört med det som pratades i 

samband med remissen. Då var det många som svängde sig med uttrycket 

budget i balans utan att man riktigt definierade vad man menar. Det som åt-

minstone vi tycker är centralt är att definiera konjunkturcykeln. Var är vi i 

den? Om man säger att den är sju år, som finansutskottets ordförande sade, 

är vi nu då på år ett, två, tre, fyra eller ska vi räkna tillbaka från 2013? Har vi 

då tre år kvar i cykeln? Lite mera precision skulle ha varit intressant. Det är vi 

som ska besluta vad det innebär. Det är inte regeringen. De kan naturligtvis 

komma med förslag. 

Herr talman! Jag tycker det är en bra början på den här diskussionen men 

ska vi ha kravet en procents överskott som man har i Sverige, som utskottets 

ordförande tycker att är bra, varför inte säga det då? Varför tar inte lagtinget 

det beslutet? Varför vara så tveksamma och rädda att styra, regera och be-

stämma, som är vår uppgift? Jag är beredd att diskutera preciseringarna. Jag 

tror att det är till hjälp för regeringen. Det är till stöd för hela politiken. Då 

vet också de omkringliggande aktörerna vad som gäller. 

Herr talman! Det finns också en bedömning här av ekonomin. Om vi nu är 

riktigt ärliga, som ltl Ander Eriksson brukar säga, så kan vi knappt tala om att 

Åland är i resektion, som en del här har försökt säga och hänvisat till Lehman 

Brothers. Det har inte drabbat Åland. Vi ser att arbetslösheten fortfarande 

ligger under fyra procent. Det är fullkomligt acceptabelt, också under goda ti-

der. Ungdomsarbetslösheten, ja, den är för hög. Det finns för lite konkreta åt-

gärder från regeringens sida. Näringsministern sitter tydligen och väntar på 

att det ska komma uppvaktningar och föreslå vad man ska göra. Några egna 

åsikter har han inte, då hänvisar han till AMS. Där borde det göras mera. 

Men i övrigt är inte situationen alarmerande. Tillväxten är inte bra, tvärtom 

den sjunker. Men den sjunker framför allt p.g.a. utflaggningar, inte så hemskt 

mycket som man kanske skulle kunna ha väntat sig genom en lågkonjunktur 

inom den privata sektorn. Byggbranschen går förhållandevis bra. Julhandeln 

ser ut att bli bra. Vi har för låg tillväxt men situationen är inte alarmerande. 

Därför borde mera stimulansåtgärder diskuteras. Det har hela tiden varit so-

cialdemokraternas politiska linje att försöka stimulera så att inte lågkonjunk-

turen blir djupare. Byggandet av hyreshus är alltid bra stimulans. Det är ock-

så bra investeringar i framtiden. Man kunde införa rot avdrag, man borde 

åtminstone har beredskap till det. Man kunde ge stöd för stambyten och hiss-

installationer o.s.v. Framförallt borde man ha beredskap att finansiera för-

bättringar av infrastrukturen inom turismen när det gäller nedgångna an-

läggningar o.s.v. När det är dåliga tider har vi en kamrat i vårt parti som sä-

ger; renovera det som vi redan har istället för att bara bygga nytt. Det om 

själva det ekonomiska läget. 
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Socialdemokraterna tycker att regeringspartierna har en alldeles för svart 

och negativ bild på den ekonomiska situationen. Det verkar nästan så att man 

vill hota, speciellt den egna förvaltningen, för att kunna dra ner på personal-

utgifterna. Det här som man talar om som den sista åtgärden, vad är det? Sis-

ta åtgärden inför vad då? Det låter ju som avrättning eller någon annan för-

färlighet som ska hända. Vad är den sista åtgärden inför vad då? Vad händer 

sedan då? 

Herr talman! Den här politiken vi gillar inte. Vi tror inte att det finns eko-

nomiska skäl att gå så här långt. Finansutskottets ordförande pratade om att 

man under den här perioden fram till 2012-2013 kommer att ha tömt utjäm-

ningsfonden. Javisst, men det behövs ju mera pengar för att balansera under-

skottet i budgetarna. Det gör man genom att ta likvida medel som finns re-

serverade sedan många år tillbaka. Om vi tittar på 2008 års bokslut så finns 

det 69 miljoner i reserveringar. 1.1.2008 fanns det 17 miljoner i återsökta bi-

drag och lån, särskilt inom jordbrukssektorn. Den väldigt generösa jord-

brukspolitiken är så generös så jordbrukarna får inte pengarna att gå åt helt 

enkelt. Det ligger pengar in på år 2009 i stödåtgärder som inte har blivit 

genomförda. Nu ska man föra över detta till kompensationsbidrag, som vi har 

pratat om, 2,6 miljoner, d.v.s. utkomststöd, och ltl Karlström, utan presta-

tion! Det ska föras över till jordbruket det. Det är skillnad med stödpengar än 

att jaga någon missbrukare som inte klarar av att jobba.  

Bästa vänner, det går för långt med jordbrukspolitiken. Men inte ett ord 

om det ser man. Däremot de som jobbar här ska vara medvetna om den sista 

åtgärden. Nej, den här politiken gillar inte vi. Det måste nog vara mera 

rättvist i samhället om medborgarna ska vara riktigt övertygade. 

Angående permitteringarna, jag tycker att ltl Fredrik Karlström väldigt 

klart redogjorde för det resonemanget. Under sämre tider ökar ju efterfrågan 

på välfärdstjänster, de behövs mer nu än under goda tider. Då föreslår reger-

ingen åtstramningar, både här i huset och i kommunerna. Det är inte vettig 

konjunkturpolitik. Konjunkturpolitiken bör vara sådan att man expanderar 

de offentliga utgifterna för att stimulera den totala efterfrågan på varor och 

tjänster. Nu gör man tvärtom. Man drar åt och så brukar man skälla från libe-

ralt håll på socialdemokraterna för den tid som var före det här valet. Men 

kom ihåg, vem var det som skapade en utjämningsfond som ni nu är beredda 

att sätta sprätt på? Det kan man säkert kritisera den förra regeringen för, 

men också det förra lagtinget. Inte föreslog liberalerna några större indrag-

ningar under förra perioden av beviljade anslag. Politiken borde ha varit 

ännu mera återhållsam då. Det är precis som finansutskottets ordförande sä-

ger, vi har bara ett sätt att driva konjunkturpolitik; att hålla igen under goda 

tider och expandera under dåliga tider. Det är precis det som vi gör nu med 

utjämningsfonden. Men, ni drar dessutom åt för mycket. Ni skapar missämja, 

ni förstör verksamheter som redan fungerar bra, och som vi nu skulle ha stor 

nytta av, som ÅSUB:s utredningar. Mera kunskap och erfarenheter är ju det 

viktigaste vi har. Vi borde ju ge dem ännu mera uppdrag. 

Herr talman! Socialdemokraterna har nog en annan syn på den här politi-

ken. Då säger ni; men hur ska vi då spara? Men bästa vänner, vi behöver inte 

bara spara, vi kan låna pengar. Jag vet inte varifrån ni har fått att det skulle 

vara fult att låna pengar? Alla har vi väl lån. Eller är det någon som inte har 

lån? Det är klart att vi under en sådan tid kan låna pengar. De frågar på stan 

varför vi inte tar upp lån? De frågar i förvaltningen varför vi inte tar upp lån? 
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Det är ju inte meningen att vi ska låna kolossala mängder. Men för att kunna 

stimulera ekonomin och för att få de anställda med på att skapa strukturom-

vandlingar så ska vi göra det. Inte blir folk motiverade om de är oroliga för att 

lönen ska bli indragen eller att de ska förlora jobben. 

För socialdemokraterna har den här budgeten haft tre målsättningar. Spa-

ra inte på de gamla och sjuka, det håller vi fast vid. Stängningen av Övergårds 

har berörts här flera gånger. Det är ett omänskligt beslut, måste jag säga. Jag 

vet en kvinna där som är 90 år. Hon har en gång redan blivit flyttade dit från 

Gullåsen, nu ska hon flyttas tillbaka. Tycker ni att det är vårdetik, som det 

pratas så vackert om? För den här summan pengar är det inte värt det. Om 

man då skulle lösa något problem var det väl ändå motiverat. Men man ska-

par ju ett ännu större problem. Vi får ännu mindre platser inom ÅHS. Är det 

klok politik? Och detta gör man bara för ett år. Om de här gamla och sjuka 

människorna får vara kvar så öppnas Trobergshemmet i maj-juni 2011. Nej, 

herr talman, det här beslutet liknar inte ålänningarna. Det är för hårt. Tänk 

själva om det var ni som låg där eller er mamma eller pappa. Då känns det på 

ett annat sätt. 

Herr talman! Det är ingen som har talat om golf och Stornäset. Jag var lite 

spänd på att finansutskottets ordförande, som är väl insatt i frågan, skulle 

säga någonting. Men han valde tydligen att hålla en låg profil. Det kanske var 

klokt av honom. Det är nog inte något bra förslag som regeringen har bered-

skap att genomföra. Enligt skogsvårdsbyrån är det här Ålands allra finaste 

skogsområde. Det är det första.  

Det andra är att det här området har stora strandsträckor och det är idag 

ett viktigt rekreationsområde för många ålänningar som inte har någon 

sommarstuga eller som inte äger någon mark.  

För det tredje, herr talman, så sägs det faktiskt nog nu, och det håller i sig, 

att det här med golf inte är så lönsamt utan att intresset minskar och mins-

kar.  

För det fjärde står det, bästa majoritetsvänner, i ert handlingsprogram att 

dyrbara skogsområden ska bevaras som kulturområden för kommande gene-

rationer. Om ni inte tänker följa den politiken så gör ni väldigt många besvik-

na. 

Vi har varit dit och tittat på det här området. Vi har också insett att det 

finns en stor, stor opinion mot det här. I det här skedet föreslår vi därför att 

det här området inte ska upplåtas för en golfbana. Tvärtom, det ska stärkas 

som ett särskilt värdefullt skogsområde.  

Herr talman! Det var många på listan som vill kommentera mitt anförande 

så det är väl bäst att sluta här. 

Talmannen 

Anförandet var ca 20 minuter.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Det gäller diskussionen om vårt utlåtande. Jag är tacksam 

för att fick lite beröm. Jag var orolig själv att det skulle komma lite kri-

tik. Vi har ju kanske inte behandlat alla finansmotioner fullt ut. Det be-

rodde på tidsbristen. Det är ett väldigt engagerat utskott och vi fördju-

pade oss ganska mycket i de här frågorna. Vi bestämde oss för att vi 

skulle ha ett väldigt ytligt, övergripande utlåtande på detta för att nå 
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fram med vårt budskap. Med Gullåsen är det viktigt att man fattar ett 

beslut ganska omgående. Det kanske också är nyckeln till hur man går 

vidare till ålderdomshemmen och till vårdhemmen. Det var bara den 

kommentaren jag ville ge, att vi är på samma linje, vi behöver få ett be-

slut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Ltl Sundback funderade ju på vilket år vi var i kon-

junkturcykeln. Konjunkturcykeln skjuter hela tiden framåt så vi kan ald-

rig bli på det sista året i en cykel. 

När vi nämner budget i balans i debatten då pratar vi om ett år och 

när vi nämner ekonomi i balans då pratar vi över en hel cykel. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, man kan lätt vara ute och cykla i den här diskussionen. Om man 

strävar till att budgeten ska vara i balans 2013 och backar sju år, då har 

man väl en konjunkturcykel? Jag förstod att finansutskottets ordförande 

resonerade så. Vi hade annars år 2002 en liknande en nedgång i land-

skapets ekonomi. Det stämmer att det blev sju år fram till 2009 när vi 

nu tror att vi kanske är på botten av nedgången. Men det är möjligt att 

lågkonjunkturen ännu kommer att öka 2010. Därför är jag intresserad 

av hur man i utskottet har resonerat?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Det var mycket som jag skulle ha lust att kommentera 

i ltl Sundbacks anförande. Jag tackar för de goda orden. 

När det gäller budget i balans så tror jag ändå, sist och slutligen, att vi 

är ganska överens om vad vi menar med detta. Hur mäter man längden 

på en konjunkturcykel? Det är alltså från botten till nästa botten eller 

från en topp till en nästa topp. Det spelar egentligen ingen roll. Det svå-

ra är att säga på förhand hur lång en konjunkturcykel kommer att bli. 

Det kan ingen göra. Där påverkas vi globalt. Ibland är den lite kortare 

och ibland är den lite längre. Det stämmer att vi senast hade en lågkon-

junktur 2002, så det råkade bli sju år här. Men det kan gå snabbare och 

det kan gå långsammare. 

Jag är definitivt inte rädd för att sätta en procents överskottsmål. Det 

här råkade vi faktiskt inte sätta in i vårt betänkande. Jag sade min per-

sonliga åsikt där. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Finansutskottets ordförande tror att vi är ganska överens. 

Jag tycker kanske det låter mera som en viljeyttring eller som en preci-

sion. Jag vill veta, jag vill ha fakta på bordet, jag vill inte bara tycka lika-
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dant som någon. Det kan väl vara en viss förklaring detta med budget i 

balans och konjunkturcykeln. Men om nu finansutskottets ordförande 

anser att budgeten ska vara i balans 2013 och han vill ha en procents 

överskottsmål i budgeten så formulera den politiken. Det skulle vara ett 

framsteg ytterligare i den här diskussionen. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ja, gärna det. Därför ställde jag frågan hur lagtinget 

ställer sig till en sådan sak? Det finns alla möjligheter att precisera det. 

När jag sade att vi är ganska överens så menade jag ltl Barbro Sund-

back och jag. I utskottet är vi helt överens om de skrivningarna. 

Beträffande den ekonomiska situationen, där måste vi skilja på land-

skapets ekonomiska situation och näringslivets ekonomiska situation. 

Det är en jättestor skillnad. Landskapet befinner sig i en mycket svår 

ekonomisk situation. Vi försöker inte svartmåla utan vi försöker hitta 

sanningen, även om den är svår att vaska fram. 

Angående likviditet, det finns kanske 140 miljoner 2012. År 2012 har 

vi sugit bort 120 miljoner av dem. Jag sade också i min presentation att 

vi kan, om det går tokigt, hamna in i ett sådant läge att vi behöver låna. 

Vi ska inte göra det så länge vi har egna pengar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi kanske kan skriva ett gemensamt tillägg till betänkandet om 

överskottsmålet och budgeten i balans, om det finns stöd för det i lag-

tinget. Det tycker jag är väldigt bra. 

Det är nästan som att svära i kyrkan att säga ordet lån här i lagtinget. 

Vi väntade ganska länge med att föra fram det eftersom vi kände på oss 

att det var minerad mark. Nu har vi åtminstone kommit så långt att vi 

också har börjat diskutera det. Det tycker jag är klokt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Om vi börjar i den ändan vad en konjunktur och en kon-

junkturcykel är så var finansutskottets ordförande inne på det. En kon-

junkturcykel är från ett jämviktsläge till ett annat jämviktsläge, där man 

under den perioden har haft en uppgång och en nedgång. Det är ett sätt 

att definiera det hela på. 

Sedan kan man konstatera att vi här i lagtinget inte kan bestämma 

vad en konjunkturcykel är och hur lång den är. Det kan man bara göra i 

historiskt perspektiv. Framåt är det helt omöjligt att göra det. 

Det är klart att man kan göra som den socialdemokratiska oppositio-

nen och se på den ekonomiska utvecklingen i vårt samhälle genom ro-

senröda glasögon. Det gör inte jag och inte vi heller. Vi bedömer också 

andra saker. En av de väsentliga sakerna är hur företagens resultatut-

veckling ser ut. Det är en mycket viktig faktor i det här sammanhanget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Om ltl Folke Sjölund har hört på mitt anförande så har jag sagt att till-

växttakten är för dålig i den åländska ekonomin, i det privata näringsli-

vet. Vi saknar, och det vi har gjort hela tiden, stimulansåtgärder. Därför 



  

818 

anser vi att den offentliga ekonomin ska expandera i just sådana avse-

enden. I samband med förra tilläggsbudgeten i december annonserade 

regeringen ut stimulansåtgärder. Då nappade vi på det och sade att det 

här och det här och det här tycker vi att man ska tänka på. Då hade ltl 

Sjölund en lång förklaring om hur fel det var, det var fel tid och det här 

skulle komma senare. Det har inte kommit, ltl Sjölund. Det är en viktig 

sak att få det privata näringslivet att fungera bättre. Det håller jag med 

om. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag känner inte igen beskrivningen av vad jag skulle ha 

sagt. Jag bara konstaterade att ltl Sundback säger att det inte finns nå-

gon stimulans i den här budgeten. Det är ju helt fel. I denna budget, i 

den röda boken, finns det beställningar för 23 miljoner. För 2009 var 

motsvarande summa 21 miljoner. Visst finns det ju en stimulans här. 

Socialdemokraternas sätt att bedriva konjunkturpolitik var följande; 

under brinnande högkonjunktur 2005, 2006 och 2007 blåste socialde-

mokraterna upp landskapets budget med ungefär 20 procent. Det var 

konjunkturpolitik i sin prydnad, där man inte ska expandera ohämmat 

utan istället lägga i ladorna. Man lade visserligen i ladorna för att man 

inte förmådde att spendera allting. Man kunde ha lagt mycket mera i la-

dorna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det där gnälliga liberala socialdemokratiska skuldvisan 

tycker jag vi kan sluta med nu. När man hör på liberalerna så skulle man 

ju kunna tro att det var socialdemokratisk majoritet och har varit länge i 

det åländska parlamentet. Ingen annan än jag skulle önska det. Det 

skulle vara det bästa tänkbara. Det är ju så att alla var med i förra valet 

och blåste på, inklusive liberalerna. Dock lyckades vi hålla igen så myck-

et att det nu finns en utjämningsfond som liberalerna kommer att äta 

upp i sin finanspolitik. Alla är vi väl ändå lika dåliga kålsupare i det här 

sammanhanget. 

Men, någon större stimulans är det inte om byggföretagen "out såsar" 

projekten. Det kanske regeringen ska tänka på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Ltl Sundback höll ett mycket engagerat socialdemokratiskt 

ideologiskt anförande. Vi väntade inte något annat, så är det ju. Det kan 

man inte klaga på. Det var jättebra, utom det, i mina öron, när hon bör-

jade raljera med orden om den sista åtgärden. Om ltl Barbro Sundback 

sätter det i det sammanhanget, som jag sade, att det är den personalpo-

litiska sista åtgärd som man tar till, om man inte på andra sätt får ige-

nom besparingarna som vi räknar med att också personalen deltar i, så-

som det övriga samhället. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag förstår resonemanget. Jag ber om ursäkt om det uppfattades ralje-

rande. Det har sagts så många gånger; den sista åtgärden. I mina öron 

hörs det antingen som att nästa steg är ungefär som att döden inträder 

eller som ett hot. Det här är den sista åtgärden, vet du, om du inte gör si 

eller så. Det känns inte som en konstruktiv politik i mina öron. Dessut-

om detta om att personalen ska bidra, de bidrar ju redan genom försäm-

rade arbetsvillkor genom många nedskärningar. Det är inte så att perso-

nalen har kommit hit och bett om jobb. De har blivit anställda genom 

oss för att vi har ansett deras kompetens och deras kunnande värdefullt 

och viktigt för samhällsutvecklingen. Nu ska vi inte bestraffa dem. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Men det är därför vi måste säga att det är den sista åtgär-

der eftersom oppositionen har svängt det till att det är den första åtgär-

den. Vi vill ju uttryckligen poängtera att alla andra förslag och möjlighe-

ter till besparingar inom förvaltningen kan komma ifråga, sedan kom-

mer permitteringar. Om ltl Sundback vill använda det som hot så får 

hon använda det. För oss är det inget hot. Det är den sista åtgärden som 

kommer på listan om man använder uttrycket på rätt sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker att det var till vissa delar ett lite förvånande an-

förande när det gäller socialdemokraternas syn på finanspolitiken. Det 

ska återkomma till i mitt anförande. Jag noterade att ltl Sundback säger 

att det går för långt med jordbrukspolitiken. Personligen tycker jag det 

går för långt när det gäller ltl Barbro Sundbacks okunskap om hur EU:s 

jordbrukspolitik är uppbyggt. Det pratades om att man kastar pengar ef-

ter jordbrukarna och de går inte ens åt. Det exemplifierades igen med 

överföringen ifrån miljöstödet till LFA. Jag har förgäves försökt förklara 

hur det hänger ihop och att det inte leder till merkostnader.  

Det pratades om att det inte är någon motprestation, i klartext; man 

gör ingenting som jordbrukare när man får de här pengarna. Det har ti-

digare också pratats om att det är en lyxtillvaro. Jag tycker faktiskt det 

är en förolämpning mot hårt arbetande människor, som just nu befinner 

sig i ett pressat ekonomiskt läge, att få höra den här typen av dravel om 

lyxtillvaro. Jag kan faktiskt inte säga annat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, om man skulle hålla sig till fakta. Om man ser i bokslutet från 2008, 

så finns cirka 18 miljoner återbokade stöd. Det är i första hand från 

jordbruksprogrammen. Jag har inte tid att läsa upp dem. Axel 1 och Axel 

2, det är 2,6 miljoner som man nu ska ändra om till kompensationsstöd. 

Det är ett utkomststöd till jordbruket. Att många jordbrukare upplever 

situationen stressad och jobbig kan jag väl i och för sig förstå. Om man 

ser lur landskapets budget synvinkel är det nog en jätte favoriserad och 

omhuldade grupp. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda är jag inte helt säker på att det är så. Tar 

vi till exempel avbytarverksamheten, där vet vi att på den finska sidan 

betalar man inte några avgifter överhuvudtaget, medan man här är be-

redd att betala avgifterna. Som jag tidigare sade i den näringspolitiska 

debatten, orsaken till att inte jordbrukarkåren protesterar är synbarligen 

en rädsla för att drevet efter näringen ska bli ännu värre. Det har till och 

med journalister noterat. Det är väldigt olyckligt om det blir på det sät-

tet. 

Sedan ltl Sundback, när det gäller att hålla sig till fakta, de siffror ni 

hänvisade till nu är ju reservationsanslag som hänger ihop med att inve-

steringar inte har genomförts men kommer att genomföras ett senare år. 

Det hänger ihop med att det har vidtagits olika kontroller så att man inte 

får sina medel på rätt år, för att nämna ett par saker. Det har ingenting 

att göra med överföringen till kompensationsbidraget. Ni måste, en gång 

för alla, sätta er in vad det här handlar om. Och inte komma dragande 

om att folk inte gör någonting och att det är en lyxtillvaro. Jag tycker det 

är en förolämpning. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det kan man nog förstå förstås. Det här är inte reservationsanslag. 

Det finns ett särskilt kapitel för det. Det här är icke utsökta stöd. Det är 

precis som ltl Anders Eriksson säger, vissa av pengarna används sedan 

2009 och har använts. Här finns miljöstödet som inte har gått åt utan 

görs till ett kompensationsbidrag. 

Om avbytarservicen har jag inte sagt någonting. Jag tror att jag ska 

återkomma till det vid ett annat tillfälle. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag hör till dem i lagtinget som brukar uppskatta den 

socialdemokratiska gruppens inlägg. Därför att det finns en ideologisk 

grund bakom. Det är klart och tydligt, man vet vad socialdemokraterna 

vill. Eller man visste vad socialdemokraterna ville. När det gäller den 

ekonomiskt förda politiken, som nu förs fram här, så känns den verkli-

gen svajig. Riktigt, riktigt svajig! Man talar om att vi måste expandera 

den offentliga sektorn, vi behöver inte spara, vi kan låna. Landskapsre-

geringen är nu plötsligt för handlingskraftig. Det felet som jag tycker att 

socialdemokraterna gör är att man jämför Ålands ekonomi rakt av med 

Finlands ekonomi. Det kan man inte göra. På Åland är det den offentliga 

ekonomin som blöder, men inte den privata ekonomin. I Finland blöder 

alla ekonomier. Jag återkommer. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nu är det ju ledamot Veronica Thörnroos som har ansvar för den förda 

politiken, som jag har en annan uppfattning om. Det skulle vara viktigt 

att veta hur hon vill stimulera det åländska näringslivet. Är ledamot Ve-

ronica Thörnroos nöjd med att tillväxten minskar 2010? Det betyder att 

skattegottgörelsen också kommer att minska. Eller ska vi privatisera 
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mera i färjtrafiken? Bidrar det till att öka tillväxten i samhället? Vilka 

åtgärder vill ledamot Veronica Thörnroos vidta för att förbättra situatio-

nen? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! De stimulansåtgärder som socialdemokraterna efter-

frågar är klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik när syssel-

sättningsgraden är väldigt låg. Men, de facto, har vi hos den arbetsföra 

befolkningen en god sysselsättningsgrad, bortsett från ungdomarna. Där 

är situationen olycklig och där måste vi alla hjälpas åt för att få den på 

rätt igen. Jag tror inte att man kan, i det här läget, expandera den offent-

liga sektorn ytterligare för att därigenom ta sig ur en kris som vi själva, 

de facto, inte har skapat. Utan som är ett resultat av det finansieringssy-

stem som råder mellan riket och Åland. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Jag tror det är väsentligt att minister Thörnroos gör 

skillnad på mellan det jag sade och det hon sade. Jag sade att man skulle 

expandera de offentliga utgifterna, inte den offentliga sektorn. Det är en 

betydande skillnad. Med ökade offentliga utgifter ska man stimulera till-

växten i samhället d.v.s. den totala efterfrågan på varor och tjänster. 

Sedan tyckte jag nog att om det svajade någonstans så var det angå-

ende ungdomsarbetslösheten. Ministern hade överhuvudtaget inget att 

säga, nu skulle vi alla hjälpas åt plötsligt. Det är nog bäst att nu ta det 

egna ansvaret att föra landskapet ur den här ekonomiska krisen istället 

för att hacka på socialdemokraterna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det var mycket nu, kan man konstatera. 

Angående jordbruket håller jag helt och hållet med Anders Erikssons 

replikväxling. Det är nog bäst att ltl Sundback sätter sig in i hela jord-

brukspolitiken före man uttalar sig. Man vet inte vad man ska svara när 

det är så nyanslöst och så kontrollerat. Det gäller bara att racka ner på 

jordbruket överallt, märker jag.  

Jag ska gå över till en annan sak som jag blev lite förvånad över. An-

gående flytten från Övergårds till Gullåsen så berörde ltl Sundback att 

man skulle vänta att flytta tills Trobergshemmet var klart. Men Tro-

bergshemmet ingår ju inte i Gullåsen och ÅHS, det är ju Mariehamn 

stads. Ltl Sundback erkänner att det är Mariehamn stads och kommu-

nernas ansvar att ta vara på sina äldre. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Nu sitter ju ltl Salmén också som ansvarig för äldreomsor-

gen i ÅHS styrelse. Han var beredd att redan från den första januari kas-

ta ut dem som finns på övergårds till Grelsby. Det betyder att ÅHS 

sammanlagda platsantal, för den här gruppen av patienter, minskar med 

tolv. Var har ltl Salmén tänkt bereda plats för dem och alla andra som 

står på kö?  
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Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Vi har inte alls varit beredda att kasta ut någon. Vi har 

bara konstaterat att det är fel fördelning på de här platserna. De här 

platserna kan gärna få vara kvar på Grelsby. Då är det ju staden och 

kommunerna som ska ta sitt ansvar och se till att de får vara kvar där.  

Bästa ltl Sundback, jag anser nog att Sundback skäller vid fel dörr den 

här gången. Vänd dig till dem som bär ansvar för det.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! De, som är inne på ÅHS sjukplatser, ansvarar ytterst lä-

karna och ÅHS styrelse för. Det är ltl Salméns problem när han ska köra 

ut de gamla och så finns det inte mera platser på ÅHS. Det betyder i 

praktiken att de ska pressas in på rehabiliteringsplatser på Gullåsen och 

då minskar huvudet av platser. Någon annanstans kan de inte ta vägen i 

dagsläget och inte inom det närmaste halvåret heller. I hatet mot stan 

använder man just de här gamla och sjuka. Det är de som ska stå i skott-

riktningen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Plenum ajourneras nu och återupptas kl. 12.45. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. Nästa på talarlistan är ltl Roger Jansson.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Värderade representant för tidningen Åland, jag hoppas att ni 

trivs i er ensamma box. Här i salen är det också tunnsått, damerna är väl-

komna. Trots manfallet ska jag, utgående från att frisinnad samverkan inte är 

med i finansutskottet, använda mig av samma teknik som jag gjorde när 

landskapsregeringens budgetförslag remitterades till utskottet. Jag ska redo-

göra för det som vi upplever som positiva saker och det som vi upplever som 

dåligt och sedan ge några kommentarer om de två reservationerna. Det finns 

tre, men jag kommenterar två. 

Före det några lustigheter i utskottets betänkande som kan vara skäl att ta 

del av. På sidan 2, i mitten skriver man; ” i Finland minskar antalet anställda 

i näringslivet och sysselsättningen förväntas fortsätta minska nästa år till 

cirka tio procent”. Det betyder att man i Finland får 90 procents arbetslöshet. 

Det resultatet kommer inte att upptas. Ytterligare en rolig sak, på sidan 3, 

som också är en felskrivning. Man har naturligtvis haft bråttom utskottet, 

men det kan vara skojigt att notera det. Man skriver; ”inom livsmedelsindu-

strin började nedgången i omsättningen från en hög nivå redan hösten 

2007, under 2009 är omsättningen enligt preliminära uppgifter negativ”. 

Det betyder att man i princip inte säljer någonting alls, utan man köper in be-

tydligt mer än man säljer. Så här kan det gå när vi har bråttom här i lagtinget. 

Jag ska fortsätta det positiva i finansutskottets betänkande. Jag ska börja 

med Torbjörn Eliassons inlägg där han sade att nu gäller det att anpassa oss 

till en ny intäktsnivå och därmed också kostnadsnivå. Det är bra, det har vi 

också sagt. Vi har försökt förutsäga var den här nivån skulle landa. Jag för-

stod på Eliassons inlägg att den möjligen landar på 2008 års nivå, det blev 

inte klart den punkten. Det vore kanske bra med en precisering? Det är bra 

att man inser att landskapets finansiering i framtiden kommer att ligga på en 
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betydligt lägre nivå än när vi hade den som bäst, åtminstone så länge vi har 

det här klumpsummesystemet.  

På sidan 3 skriver utskottet att man konstaterar att skattegottgörelsen är 

historiskt låg och uppmanar landskapsregeringen att analysera orsakerna till 

den drastiska nedgången av skattegottgörelsen och det kunde presenteras i 

samband med tilläggsbudgeten. Vi tackar för det här. Det är samma uppfatt-

ning som vi har, även om ltl Olof Erland har sagt att han redan vet allt detta. 

Vi är ju många andra ekonomer som inte vet allting. Det som han vet, vet vi 

också, åtminstone det som han har redogjort för när det gäller den här frå-

gan. Sedan finns det massor med frågor som vi inte vet. Därför är det helt rik-

tigt som finansutskottet skriver. Som utskottet skriver är det också ett under-

lag för att vi kan utveckla de ekonomisktpolitiska instrumenten genom att vi 

har kunskapen fullt ut, inte bara delvis. När det gäller företagens vinster kan 

vi naturligtvis inte påverka dem. Det är bra om vi någorlunda klart kan pro-

gnostiserade dem, det hör väl till den lättaste uppgiften i de här samman-

hangen. Det är betydligt svårare att prognostisera utvecklingen i riket när det 

gäller jämförelsen som är nödvändig för att räkna upp vad vi ska ha i flitpeng. 

Det beror också på hur bra det går i riket, lika mycket som det beror på hur 

det går på Åland. 

Vi är också glada för finansutskottets skrivning om social- och miljöutskot-

tets utlåtande som man i sin helhet har accepterat. Min kollega Johan Ehn 

kommer närmare att gå in på den frågan i sitt anförande. Det var ett klart och 

tydligt ställningstagande som säger att det inte behövs mera utredningar, nu 

ska beslut fattas. De frågetecken som kvarstår är om landskapsregeringen gör 

det här som lagtinget vill. 

Ytterligare en positiv sak är skrivningarna på sidan 6, om sjöfarten. Vi har 

motion nr 14 i frågan. Vi efterlyste att utskottet skulle ta sig an problematiken 

kring den nästan obefintliga sjöfartspolitiken i landskapet under en stor del 

av 2000-talet och särskilt lagtingets ointresse av sjöfartspolitiken. Jag tycker 

nu att vi kan se nya toner i finansutskottet. Här är också frågan om hur land-

skapsregeringen klarar den utmaning som utskottet ställer landskapsreger-

ingen inför när det gäller att samordna ansvaret för sjöfarten och att få sam-

arbete mellan näringen och landskapet att fungera, och att få det här klustret 

att utvecklas. Hur lever landskapsregeringen upp till de målsättningar som 

utskottet tecknar ner? Vi framför vårt tack till utskottet för den här nya tonen 

i förhållande till vår huvudnäring. Vi betraktar vår motion nr 14 som nästan 

godkänd i och med den är skrivningen. 

Vad som också är bra är skrivningen på sidan 7, om kortruttsplanen för 

hela skärgårdstrafiken och att man därmed väntar med pengarna för tunnel-

utredningen. Det är alldeles klart, när det gäller en satsning på kortrutt inklu-

sive tunnel till Föglö, att för hela skärgårdstrafiken är det sammanlagt en in-

vestering som är dubbelt större än själva tunnelinvesteringen. Det vore märk-

ligt om man skulle fortsätta bara med tunnelutredningen utan att ha den öv-

riga infrastrukturutredningen på bordet någorlunda i alla fall, med nyttan av 

nya dragningar av vägar, nya färjfästen, nya tidtabeller osv. Sedan när man 

har klart för sig hur mycket av trafiken som kan gå över Föglö, då kan man 

göra bedömningen om det är ekonomiskt försvarbart att gå vidare med tun-

nelutredningen. Vi vet ungefär, i ett intervall på ett antal tiotals miljoner, hur 

mycket tunneln kommer att kosta. 
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Vi är också glada för utskottets skrivning under bolagiseringsfrågan. Vi tog 

upp frågan om bolagisering av vägunderhållet. Vi var kritiska till det. Vad 

kommer det att innebära för möjligheter för att få nya företag och få konkur-

rensen ute på marknaden att växa? Vi var rädda för att det kommer att gå 

precis tvärtom. Vi ser att utskottet i stort sett håller med i det resonemanget. 

Både när det gäller motion nr 24 om tunnel och motion nr 23 om bolagise-

ringen så tycker vi att vi nästan har dem godkända i de skrivningar som finns 

i betänkandet. 

Det sista positiva på min lista är lantbruksutbildningen. Där hade vi också 

med vår motion nr 77 som man kan säga att nästan är godkänd. Man kan 

också se att både centern och landskapsregeringspartierna som helhet har, 

genom den skrivning som finns i finansutskottets betänkande på sidan 17, in-

sett att det som står i budgeten inte var bra. Det man har gått ut med var inte 

bra. I och med möjligheterna att inkludera en del av den här utbildningen i 

den nya gymnasialstadieskolan kan man hitta lösningar som är bra för Åland. 

Herr talman! Jag övergår till det negativa i betänkande. Jag ser att jag har 

hållit på i noll minuter och noll sekunder. 

 På sidan 4 talar man om budget i balans. En budget i balans betyder att 

den ska vara i balans över en hel konjunkturcykel. Naturligtvis är det inte så. 

En budget är i balans när den inte visar ett underskott. Sedan kan man disku-

tera när landskapets ekonomi är i balans. Om man då vill ta en sjuårsperiod 

så är det resonemanget helt okej. Det betyder att man vissa år visar under-

skott andra år visar man överskott. På sju år ska boksluten balansera. Men då 

talar vi inte mera om budgetar, då talar vi bokslut och ekonomin som sådan. 

Här finns fortfarande begreppsförvirring. 

Vi tycker att budgeten ska vara i balans 2012. Med våra åtgärder till struk-

turförändringar menar vi att möjligheterna är ytterst goda att lyckas med att 

få budgeten för 2012 i balans. Naturligtvis är det bekymmersamt, det noterar 

också utskottet, att man börjar med strukturförändringar först i 2010 års 

verksamhet. Vi har alltså ett förlorat år. Jag kommer väl ihåg vad ltl Torbjörn 

Eliasson sade för ett år sedan i den budgetdebatt vi hade då. Då var det klara 

besked om att man måste börja arbeta med strukturförändringarna under 

2009. Nu förutsätter man att arbetet ska komma igång 2010. Visst vet vi alla 

att en del har gjorts under 2009 men det är små saker. År 2009 har man mest 

utrett och man har förberett sig för budgetarbetet 2010. De förslag till bespa-

ringar som t.ex. förre trafikministern Runar Karlsson kom med kunde man ju 

inte ta. Det blev politiskt problematiskt. Men klarade inte av att under 2009 

göra strukturförändringar i någon större omfattning. 

På sidan 5 talar man om landskapet och kommunerna. Kollegan Johan 

Ehn kommer att utveckla våra tankegångar. Vi är inte alls nöjda med att man 

inte på något rimligt sätt, i enlighet med vår motion nr 12, har talat om de 

problem som ett flertal kommuner i accelererande takt råkar in i. Det visar att 

ansvarsfördelningen, som finns i landskapet Åland mellan landskapet och 

kommuner, inte fungerar för flera små kommuner. Det måste man helt enkelt 

göra någonting åt. 

På sidan 6 kommer man in på sysselsättning och näringspolitik, näringsliv 

och arbetsmarknad som utskottet skriver om. Vi beklagar att det inte finns 

några idéer för sysselsättningen och hur det ska göras. Det finns någon ensta-

ka liten passus om stödåtgärder för arbetslösa. Men inte något resonemang 

om hur man ska se till att antalet arbetslösa inte ökar och att man får en ex-



  

  825 

panderande arbetsmarknad, vilket är fullt möjligt också. Hur saknas, att 

finns med, precis som i landskapsregeringens budgetförslag. 

När det gäller utvecklingen av övrigt näringsliv, turismen och mycket an-

nat förutom primärnäringarna och sjöfarten, så har man heller inget resone-

mang om detta. Vi hade en näringspolitisk debatt i samband med vårt spör-

smål häromveckan. Den borde ha givit spår också i finansutskottets betän-

kande.  

Skrivningarna om sjöfarten har jag berömt. Skrivningarna om primärnär-

ingarna tänker jag inte berömma. Det verkar som om man inte har vågat, 

möjligen har man inte velat eller också har man inte förstått, ta till sig den 

enorma utmaningen som jordbruket nu står inför i och med utfasningen av 

EU:s stödsystem. Det betyder att vårt lantbruk måste stå rustad i en helt an-

nan konkurrensmässig position redan om 4-5 år för att klara av den utma-

ning som det innebär när stöden är fasas ned på en mycket lägre nivå än vad 

de är idag, av det skälet att EU inte godkänner större stöd då.  

Man har i Finland lyckats, och därmed också på Åland, ha en längre period 

för att anpassa sig till de nya marknadskraven. Då borde man fullt ut ha ut-

nyttjat den här tiden till att vidta de strukturförändringar som är nödvändiga 

och den marknadsanpassning som är nödvändig. Det är en helt avgörande 

faktor för landsbygdens och skärgårdens överlevnad och ekonomiska styrka. 

Jag är förvånad över att regeringspartierna inte alls talar om detta och kon-

centrerar sin tankekraft på just det i stället för att kämpa för att vi ännu 2009 

och 2010 ska hålla stöden på max nivå. Det är inte det som det är frågan om, 

kära vänner, när det gäller jordbruket. Åtminstone min erfarenhet både från 

landskapspolitik, jordbrukspolitik och från riksjordbrukspolitik talar sitt tyd-

liga språk på den punkten.  

På sidan 7 talar man om privatiseringen av storfärjorna. Det finns ingen 

text så egentligen godkänner man det som landskapsregeringen skriver. Det 

är ju bra. Vi har extremt stora driftskostnader inom den sektorn. Finansut-

skottet borde ha sagt något om detta och pekat med hela kroppen gentemot 

landskapsregeringen att här måste man fortsätta de ansträngningar som 

landskapsregeringen, i och för sig, har skrivit något om i budgeten att måste 

börja vidtas. Det är också antagligen en het potatis som finansutskottet inte 

har velat ta i. 

Kollegan Ehn kommer att gå in på både personalförsörjningsplanen, vår 

motion nr 15 och permitteringarna. Jag ska inte säga något om detta.  

Men däremot om vår motion nr 19 och det som är skrivet på sidan 15. Det 

gäller det som vi har föreslagit, att man ska ta in målsättningen för minsk-

ningen av fiskodlingens fosforbelastning på Östersjöns miljö som lagtinget 

fastslagit, ska stå fast och genomföras i samarbete med fiskodlingsnäringen. 

Det här avslogs av finansutskottet med motiveringen att landskapsregering-

en, eftersom samråd med fiskodlarna, kommer att slå fast mer detaljerade ut-

släppskrav under år 2010, i enlighet med EU:s vattendirektiv. Det är ett icke 

svar på vår kanske största miljöfråga och samtidigt också näringspolitiska och 

regionalpolitisk fråga när det gäller fiskodlingens betydelse i Föglö, Kumlinge 

och Brändö. Det är nödvändigt, för att fiskodlingen på Åland ska överleva, att 

man tar tag i den här problematiken så att man får en långsiktig hållbar verk-

samhet. Det betyder antagligen att man inte kan fortsätta att odla regnbåge 

utan att man måste övergå till andra former.  
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Ltl Runar Karlsson gav i en tidigare debatt en synnerligen klar bild av den 

här problematiken. När det gäller regnbåge så fordrar det tre gånger mera av 

foder gjort på fisk, som fiskas upp i våra hav för att producera en enhet regn-

båge. Det är helt enkelt en opasslig fisksort.  

På sidan 19 tar man sedan om golfbanan på Stornäset. Vi har från vår sida 

inte tagit slutlig ställning till den frågan ännu. Vi är intresserade av mer pre-

sentationer och utredningar. Det finns ingen ritning för golfbanan ännu. Det 

finns ingen miljökonsekvensbedömning för golfbanan ännu, så det väntar vi 

med. Vad vi saknar, i finansutskottets lovord över den här satsningen, är hur 

det blir med boendet. Hur blir det med boende på Stornäset och på Kastel-

holms markerna? Varför har man inte skrivit något om det? Från näringslivet 

är man inte beredd att gå in och satsa, har jag förstått, om man inte har möj-

lighet att ordna boendet i samband med banan. Hur kan detta göras på land-

skapets marker? Vilka marker är det då meningen att man ska ta i bruk? Det 

finns ingen generalplanering över det här området, så vi vet inte svaren. När 

man skriver som utskottet skriver, och där det förutsätts sedan gammalt att 

näringslivet ska finansiera satsningen till 70 procent plus boende och andra 

kringaktiviteter till 100 procent, så måste det ges svar på den frågan. Det är 

en brist i betänkande. 

Avslutningsvis, herr talman, när det gäller det negativa har utskottet inte 

överhuvudtaget berört landskapsregeringens bristfälliga dialog, som är ett 

jättebekymmer i samband med budgetförslaget. Man har bristfällig dialog, 

med vem? Ja, med näringslivet, det har vi konstaterat i en annan debatt här. 

Delvis med tredje sektorn, som man behandlar ganska negativt till vissa de-

lar. Samarbetsparters runt om oss, när det gäller det nordiska skärgårdssam-

arbetet, där är det dålig dialog vittnar de om som är berörda. Men också inåt 

herr talman, är dialogen uppenbarligen dålig. De signaler som kommer till 

oss beror kanske på att vi har en oppositionsstämpel i pannan. Det är inte 

vackra bilder som målas upp av dialogen som förs med den egna personalen. 

Det visar sig som en brist på delaktighet i den verklighet som människor lever 

i. Jag trodde inte att det skulle komma från en landskapsregering ledd av en 

så empatisk person som vårt lantråd är.  

Vtm Gun-Mari Lindholm valde att ta upp ett exempel om den svårt sjuke 

vaktmästaren. Det är naturligtvis inte riktigt att fokusera på en sådan fråga i 

den här debatten, det håller jag med om. Det kan ändå vara någon form av 

tecken i tiden när man ser hur man ser på enskilda människor i sådana här 

sammanhang när man har tunga besparingar att vidta. Då måste man arbeta 

ännu aktivare än någonsin tidigare med de personliga relationerna, särskilt 

hos dem som tycker annorlunda än vad landskapsregeringen gör eller som 

drabbas av landskapsregeringens åtgärder. 

Min tredje och sista del handlar om reservationerna. När det gäller ltl Karl-

ströms reservation innehåller den mycket klokskap. Vi stöder fullt och fast 

förslaget om permitteringarna under punkten 2, liksom finansieringsstödet 

till kommunerna under punkten 3. Punkten 4 om Övergårds tycker vi att de 

obundna har ett bättre resonemang än vad som finns i den socialdemokratis-

ka reservationen. Vi stöder därför Karlströms förslag till beslut på den punk-

ten.  

Sedan har vi faktiskt en synpunkt när det gäller nr 9. Visst ska den här 

mattan sättas dit nu och hallen måste bli i skick. Men processen som Karl-

ström föreslår här att man ska inleda ett projekt att sälja ut Allhallen stöder vi 
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fullt ut. Jag var med i tiderna när den här kom till, samma gäller Mariebad, 

jag är beredd att privatisera båda två. När det gäller Allhallen så är försälj-

ningsalternativet det överlägset bästa.  

När det gäller ltl Camilla Gunells reservations så är det delvis bra resone-

mang där men sedan är det vissa väldigt socialdemokratiska svängar som vi 

har svårt att stöda i sammanhanget. Personligen vill jag ändå säga att det som 

står under 33.40.88, överlåtelse av fastigheter, ger jag mitt stöd fullt ut. Även 

om det som står under 43.40.73, renovering samt ombyggnad av självstyrel-

segården, är ett resonemang som håller i både ett ekonomiskt och ett allmänt 

politiskt perspektiv.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Ltl Jansson var nöjd med en hel del i betänkandet. 

Det är ju trevligt. Det fanns också en hel del som han inte var nöjd med, 

bl.a. de strukturella förändringarna. Det vet väl också ltl Jansson att om 

man gör strukturella förändringar så tar det tid. De tar tid att förbereda 

och det måste vara samarbete när det gäller personal. Det är ganska sto-

ra strukturella förändringar på gång. De syns först långt senare det mås-

te vi komma ihåg.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ja, det är vi helt överens om. Det som jag tog upp här var 

startpunkten. När började man med de strukturella förändringarna? 

Man måste diskutera dem, man måste förbereda dem och så måste man 

starta dem. Det var startpunkten jag kritiserade. Hade vi hållit i rodret 

så hade åtskilliga av de här strukturella förändringarna varit igångsatta 

ett halvår eller t.o.m. ett år före den här landskapsregeringen nu kom-

mer igång med det konkreta. Det är en betydande skillnad i ekonomisk 

och praktiskt skötsel av frågorna.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Startpunkten har redan varit under 2009. Det vet nog sä-

kert ltl Jansson. Det kom också klagomål att man inte diskuterar saker 

och ting men det gör man de facto. Det här kommer först att synas nå-

gon gång under 2010, men startpunkten har redan varit.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Varken landskapsregeringen i sitt budgetförslag eller fi-

nansutskottet i sitt betänkande skriver på det sättet. Man anger start-

punkten för åtskilliga åtgärder för 2010 i landskapsregeringens förslag. I 

finansutskottets betänkande sägs att det är nödvändigt att åtgärder star-

tas 2010. Vad jag här försökte säga är att man inte kan göra något mera 

åt det eftersom tiden har försvunnet. Vi hade önskat en betydligt tidiga-

re startpunkt för åtskilliga av de här nödvändiga strukturförändringar-

na. Vi är glada för att vi är överens med landskapsregeringen om åtskil-

liga av de här strukturella förändringarna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi får väl tacka för berömmet och suga i oss. Flera av 

de stora frågorna som vi har tagit upp och belyst i vårt betänkande är FS 

och ltl Roger Jansson helt med på, det gäller sjötrafiken, kortrutt, bola-

giseringsfrågan och lantbruksutbildningen.  

Sedan om begreppet budget i balans, det kan vi ju fortsätta att disku-

tera men det finns små skiljaktigheter. Jag tyckte att vi redde ut det där 

ganska bra redan i replikskiftet när jag höll min presentation. 

När det gäller skärgårdstrafiken tycker jag väl ändå att finansutskottet 

har presenterat en hel del idéer om vad som kan göras. Jag återkommer 

i nästa replik. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Då ska jag möjliggöra återkomsten. De stora kostnaderna i 

skärgårdstrafiken är personalkostnaderna. De näst största kostnaderna 

är kapitalkostnaderna för tonnage och färjfästen osv. Personalkostna-

derna är något av världsklass när det gäller avtal som sjöfacken har 

lyckats förhandla sig till genom årtiondena. På rikssidan har man priva-

tiserat i stort sett hela verksamheten för att få en rimlig kostnadsnivå till 

stånd. Den här landskapsregeringen skriver nu i sitt budgetförslag om 

att man skulle göra motsvarande här. Om detta säger finansutskottet 

egentligen just någonting alls, vilket ändå måste vara den största frågan 

när det gäller ekonomin i skärgårdstrafiken.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Javisst, det är lönen som är den stora posten. Vi har 

diskussioner kring bolagisering och konkurrentutsättning. Vi säger att 

man inte ska bolagisera för bolagiseringens egen skull. Det viktiga är att 

man konkurrensutsätter det här. Jag hinner inte gå in på allt i replik 

här, men vi har en hel del andra olika idéer om vad som kan göras ex-

empelvis med övertid och liknande för att minska kostnaderna.   

Några ord om golfbanan. Det är intressant att frisinnad samverkan 

väntar. Jag hoppas att ni småningom ska kunna se positivt på det. Först 

måste man ha marken, först därefter kan man ordna finansieringen. 

Utan mark är det ingen idé att diskutera finansieringen. Jag återkom-

mer i mitt anförande reder ut det här. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller golfen i Kastelholm, man talar bara om den 

ytan som erfordras för golfbanan. Vi har, som sagt var, ännu inte sett på 

några ritningar. Vi vet inte hur och var den ska placeras och hur den 

passar in i den natur och med de andra intressen som finns i det här 

området. Vad som man totalt har lämnat därhän är det som tunga delar 

av näringslivet självt har sagt, för att gå in och finansiera en golfbana så 

måste man ha logimöjligheter i närheten. 

När det gällde Ämnes/Godby banan så visade man på ritningar var 

den skulle vara och hur det skulle se ut. Det var rätt stora strandområ-

den som togs i bruk för det. Här tiger man om det, helt och hållet. Det 

får man inte fortsätta att göra.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag följde med intresse ltl Roger Janssons anförande, i och 

för sig är det riktat till finansutskottet men jag tänkte ändå replikera ett 

par saker som är aktuella.  

När det gäller först sysselsättningen så har landskapsregeringen haft 

ett flertal möten och diskussioner om direkta åtgärder. Vi kommer idag 

att skicka inbjudan till kommunerna för överläggning. Det pratade vi om 

tidigare i debatten också och nu gör vi det konkret. Den 15 januari ska vi 

ha denna överläggning.  

Diskussionen om primärnäringarna, EU:s jordbruksministrar har 

haft överläggning om den gemensamma jordbrukspolitiken och noterat 

vissa saker som jag hoppas får säga i nästa replik.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För mig och för oss är sysselsättningspolitik att bibehålla 

arbetsplatser och att skapa nya. Jag vill ta mitt bildspråk här till bruk. 

Jag har sagt det tidigare att offentlig sektor har fortsatt och fortsatt att 

anställa ända fram till idag. Nu tar den kurvan slut. Man har sugit upp 

all överskott av arbetskraft som har funnits. Samtidigt har det privata 

näringslivet, som står för två tredjedelar av sysselsättningen, sjunkit un-

der de senaste 20 åren. Nu gäller det att vända den kurvan p.g.a. vad 

som händer i offentlig sektor men också för att skapa produktionskraft i 

samhället så att man inte behöver nedrusta välståndet. Det är de åtgär-

derna som jag saknar. Det gäller att inte lösa det här genom att ge Aspe-

rin i sysselsättningen så att man nöjer sig med de tillfälliga åtgärderna 

för dem som är arbetslösa.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är ingalunda så att vi sysslar med någon Asperin giv-

ning, det klarar man sig helst utan. Vi har haft överläggningar med flera 

företags personalchefer och kommer att ha flera sådana överläggningar. 

Vi har fått väldigt intressanta inspel till vår hjälp som vi kommer att ak-

tualisera senare.  

Till jordbrukspolitiken, jag kan notera att det finns två saker som vi i 

debatten också har nämnt. Man måste ha en förutsägbarhet så att jord-

brukare vet vad de har att vänta sig. Nu är det lite oklart vad en del av 

lagtinget menar att jordbruket har att vänta. EU har i alla fall en uttalad 

vilja att det ska vara så. En av de viktigaste sakerna är att se till att man 

inte avfolkar landsbygden. Det är ett nytt begrepp att föra in här och nu.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talar man med personalcheferna? Det var väl lustig näringspolitik. Då 

är det väl AMS som är ute och talar med personalcheferna kan jag tänka 

mig. Vad vi talar om är att tala med verkställande direktörer, styrelser, 

investerare och entreprenörer som är beredda att expandera företags-

verksamheterna och därmed arbetsplatserna.  

När det sedan gäller jordbruket är vårt huvudproblem vad som kom-

mer att hända med landsbygden om man inte ändrar det gamla bi-
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dragstänkandet som man har när EU fasar ner stöden som vi har idag i 

lantbruksutvecklingsprogrammen. EU vill att landsbygden ska leva och 

det vill sannerligen frisinnad samverkan också. Men är vi ensamma om 

att kräva att landskapsregeringen måste koncentrera sig på hur lands-

bygden ska kunna leva efter utfasningen som sker av lantbruksstödet?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag vill hålla med ltl Roger Jansson att det säkert 

finns många politikområden som borde ha varit mer utmålade i det här 

betänkandet. Jag tycker det är bra att ltl Roger Jansson lyfter upp det 

här som faktiskt jag också upplever att ingen riktigt vill tala om men 

som nog har färgat den här hörande omgången ganska starkt. Det hand-

lar om den dåliga dialogen med de berörda parterna. Jag tycker att vi i 

utskottet har mött många höranden som har uttryckt både stor besvikel-

se och bestörtning över de förslag som har kommit. Det finns tydligen en 

väldigt dålig dialog och dåligt informationsflöde. Jag har försökt lyfta 

upp några ämnen i min reservation. Jag tycker att rådgivningsverksam-

heten är ett uppenbart fall och även skärgårdssamarbetet. I många fall 

kommer det signaler både från tjänstemän, anställda och externa parter.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det gäller att ta tjuren vid hornet eller sätta katten på bor-

det som man säger öster om oss.  

För att kunna genomföra svåra och tunga förändringarna i förvalt-

ningen fordras det en så god dialog som möjligt. Det fordras det när det 

är som svårast, när dialogen är och kommer att bli som svårast. Därför 

är jag bekymrad över att finansutskottet inte har tagit upp den här frå-

gan till diskussion. Jag hoppas få höra ytterligare diskussion om detta i 

ett tilläggsanförande från ordförande. Jag ser också gärna att lantrådet 

skulle redogöra för det. Jag vet att hon inte har samma uppfattning som 

jag. Jag har egentligen inte så mycket uppfattning utan jag bara relaterar 

till vad jag hör. Om jag hör rätt? Lite lomhörd är jag, men inte på det 

sättet.   

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag vill i min replik bara konstatera att jag har lite samma uppfattning. 

Jag tycker också det har färgat hörande ganska mycket. Jag tycker det är 

ett misstag av regeringen att istället för att i dialog, särskilt med de an-

ställda, söka lösningar så trappar man istället upp en konflikt, som jag 

tror att vi kommer att förlora på väldigt mycket i sista ändan. Det här är 

allvarligt och tråkigt. Naturligtvis är det absolut ingen guldstjärna för 

regeringen. Därav kommer knappast majoriteten att bidra till några 

skrivningar om detta i utskottets betänkande heller. Det är ingenting 

som har dominerat diskussionerna i utskottet.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag måste säga inledningsvis att det var lite lustigt det här. Det 

är få gånger man har blivit av med det man ska säga i sitt anförande så pass 

mycket som just nu. Jag noterar att ltl Roger Jansson i stort sett plockade 

upp varenda punkt som jag tänkte ta upp. Jag får försöka improvisera och 

komplettera det som sades tidigare.  

Jag tänkte först lite kommentera de allmänna motiveringarna. Jag tänkte 

följa finansutskottet betänkande och nämna vad jag tycker att saknas och 

nämna vad jag tycker att är mindre bra, men det är också viktigt att komma 

ihåg att nämna vad jag tycker att är bra.  

Lite egenkär är väl jag också så finansmotionerna som Ålands framtid har 

lämnat in vill jag också nämna. Jag noterade att ltl Roger Jansson kanske 

myntade ett nytt begrepp; nästan godkänd finansmotion. Jag har också ett 

par motioner som jag noterade att är nästan godkända.  

När det gäller de allmänna motiveringarna så tycker jag ändå att de är sva-

ga. Det tycker jag faktiskt. När det gäller landskapets budget så saknar jag 

vissa grundläggande resonemang som vi lite var inne på i ett replikskifte tidi-

gare. Man hade i landskapsregeringen ett överskott med sig ifrån 2008 på 12, 

7 miljoner plus 10 miljoner i utjämningsfonden d.v.s. ett överskott på 22,7 

miljoner. Det har under detta år svängt till ett underskott på 24 miljoner. 

Detta år isolerat har en förlust på 46,7 miljoner. När finansutskottets ordfö-

rande säger att man inte har velat titta så mycket på det där, man vill titta 

framåt, så vill jag lite protestera mot det. Jag tror att det är väldigt viktigt att 

man har faktaunderlag på varför det har gått som det har gått. Vad ska vi göra 

för att det inte går så igen? Jag saknar en analys i det här resonemanget om 

varför det har gått som det har gått. Varför har man inte gjort mera under 

2009 än vad man har gjort? 

När det gäller budgetekonomi sade jag tidigare i ett replikskifte till ltl 

Barbro Sundback att jag vill återkomma till socialdemokraternas resonemang 

om att man ska låna. Det är klart att man kan låna. Tittar vi på vad man har 

gjort på den finska sidan, så på två år ökar man skuldbördan med 23 miljar-

der, om jag kommer ihåg rätt, till cirka 80 miljarder. Det är oerhörda pengar 

man lånar upp. 

Jag har många gånger gett socialdemokraterna en eloge för det sätt man 

driver på frågan om en egen beskattning. Jag tycker det är mycket ansvars-

fullt och ett mycket bra politiskt arbete man har gjort. Just när det gäller att 

låna saknas det en ganska väsentlig bit i resonemanget. Ska man ge sig in för 

att låna utan att man har möjligheter att bestämma på vilket sätt man ska be-

tala tillbaka lånen, så enligt mig hamnar man på sjufamnars vatten. Jag vill 

allvarligt varna för att ta upp lån så länge vi inte har beskattningsrätten. Den 

dagen vi har beskattningsrätten har vi instrument som vi kan använda oss av 

på ett helt annat sätt för att betala tillbaka lånen. Jag har varnat för det här 

resonemanget förut. Jag vill göra det igen. Jag stöder inte socialdemokrater-

nas resonemang när det gäller att man ska skjuta problemen framöver och i 

stället uppta lån. 

 När det gäller ekonomisk politik har flera varit inne på resonemanget, som 

man för i finansutskottet, om en budget i balans under en lite längre tidsperi-
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od. Det kommer att sammanfalla så mycket med vad ltl Roger Jansson sade, 

så jag kan variera mig och notera med tillfredsställelse att när man beskriver 

det skattefinansiella system vi har idag så säger man att landskapet inte har 

samma möjlighet som staten att bedriva en konjunkturutjämnande politik. 

Det är helt sant. Det som ytterligare är problematiskt med det system vi har 

nu är att det är med cykliskt. Det förstärker uppgångarna och det fördjupar 

dalarna. Vi hade Bjarne Lindström från ÅSUB på vårt höstmöte, han gick 

igenom det här. Vi fick det beskrivet på ett väldigt pedagogiskt och bra sätt. 

Därför tycker jag att finansutskottet borde ha satt mera kraft bakom resone-

manget om skatteövertagandet. 

Sedan när det gäller att ha budgeten i balans under en längre tidsperiod, så 

ser jag det som väldigt svårt att på förhand försöka pricka in hur lång en kon-

junkturcykel kommer att vara och exakt var man befinner sig i en konjunk-

turcykel. Jag vill lite varna för det där resonemanget. Det är svårt.  

Om vi skulle kräva en omedelbar isolerad balansering av budgeten detta år 

är det klart att de konsekvenserna skulle bli ödesdigra och ytterligare fördju-

pa lågkonjunkturen. Det håller jag helt och hållet med finansutskottet om. 

Resonemanget om att ha en budget i balans under en konjunkturcykel på 5-7 

år är lite vanskligt. I Sovjetunionen bestämde man politiskt om femårsperio-

der på förhand om det skulle gå bra eller om det inte skulle gå bra. Men de 

hade ett litet annat styrelseskick än vad vi har. 

Jag ser att finansutskottet ordförande ruskar på huvudet. Jag drar inte 

några paralleller. Jag vill bara peka på att det här är ett litet vanskligt reso-

nemang, tror jag. Det är ganska svårt att förutse hur man ska använda det 

här. Om man försöker få samhällsekonomin i balans under en längre tidspe-

riod är det någonting helt annat. Men en budget i balans under en period på 

5-7 år, så det är ett ganska vanskligt begrepp. Om resonemanget handlar om 

att man vill skjuta de ekonomiska problemen på framtiden, då är det defini-

tivt inte bra. Skrivningarna som sådana är lite svårförståeliga. Jag vill lite 

varna för det där. 

När det gäller rubriken självstyrelseutveckling, där tycker jag det är rätt 

svagt faktiskt. Det handlar ju mera om EU-frågor en självstyrelsepolitik. Det 

handlar om att man ska fortsätta arbeta för en acceptabel lösning av inflytan-

defrågorna. Jag ids inte dra igång någon ny Lissabondebatt, den har vi haft.  

Den andra frågan är om den åländska flaggan vid fasadflaggningen på 

finska representationen i Bryssel. Inte tycker jag att det är riktigt de tyngsta 

och största självstyrelsepolitiska frågorna eller EU-politiska frågorna. Jag 

tycker faktiskt att det resonemanget är lite svagt här. 

Herr talman! När det gäller socialvård och äldreomsorg och det som sägs 

om att målsättningen och handlingsplanen för äldrevården på Åland förverk-

ligas, så här tar utskottet upp en oerhörd stor utmaning. Det är mycket bra att 

man tar upp den här frågan. Man kan tycka, vid en första blick, att resone-

manget är lite mer allmänt hållet. Det finns det en naturlig förklaring till. So-

cial- och miljöutskottet har på ett mycket förtjänstfullt sätt gått in i den här 

problematiken. Det här pekar på hur bra det är att också övriga utskott har 

möjlighet att ta del i budgetprocessen. Då kunde finansutskottet lämna den 

här biten. Jag tycker att social- och miljöskottet har gjort ett bra jobb när det 

gäller att peka på gränsdragningen mellan vad som hör till landskapet och 

vad som hör till kommunerna och också resonemanget om att göra Gullåsen 

till ett geriatriskt sjukhus på sikt. 
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När det gäller hälso- och sjukvården så blev det lite lustigt när jag tittade 

på skrivningarna. Det sägs här under hälso- och vården; "landskapsregering-

ens mål med hälso- och sjukvården är att främja en hållbar utveckling ge-

nom satsningar på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.” Det blir 

väldigt tydligt när finansutskottet relaterar till vad regeringen har sagt under 

de olika politikområdena.  

Under primärnäringarna står det så här; ”man kommer att arbeta med 

olika miljöåtgärder för att säkra miljömässigt hållbart, långsiktigt och eko-

nomiskt lönsamt åländsk jordbruk.” 

När det gäller trafiken; ”landskapsregeringen konstaterar i budgetförsla-

get målet är att upprätthålla, utveckla och förnya landskapets interna tra-

fiksystem på ett så ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt som är 

möjligt”. Visst låter det ju bra, inte är det frågan om annat, men vad betyder 

det riktigt? Nog är det ju en snömos stämpel som man smäller in under alla 

politikområden. Det är klart att det definitivt är bra med en hållbar utveck-

ling och en fortsatt stark utveckling av vårt samhälle som sker på miljöns vill-

kor. Men den här typen av blaha, blaha skrivningar tycker inte jag tillför så 

hemskt mycket i varje fall. 

När det gäller näringsliv och arbetsmarknad så också där är jag förvånad 

över att inte mera, av den debatt vi hade förra veckan om en ganska osynlig 

näringspolitik, syns i finansutskottets betänkande. Det är egentligen bara sjö-

fart och primärnäringarna som man tar upp.  

Primärnäringarna, bästa ledamöter, är ju inte bara jordbruk, som man tar 

upp här, det är också fiske och skog. Det som sägs, att man ska underlätta 

småföretagens verksamhetsvillkor i syfte att öka tillväxten samt minskar de-

ras sårbarhet, tror jag att var och en ställer upp på. Det vore bra om man 

kunde få lite mera konkreta tankar hur man har tänkt sig att göra det här. 

När det gäller arbetsmarknaden, också där är jag enig med det som ltl Ro-

ger Jansson sade. Jag tycker man har lite för mycket fokus på direkta lös-

ningar. Däremot är det bra, det fokus man har. Man optimerar sina insatser 

så att inte antalet arbetslösa ökar. Uppdateringen av utkomststödslagstift-

ningen, för att se över möjligheten att kräva motprestationer, utöka antalet 

lärlingsplatser och utveckla läroavtalssystemet, allt detta stöder jag.  Jag hade 

personligen en finansmotion nr 7, med lite samma motivering som finansut-

skottet tar upp här, där jag äskade 100 000 euro till. Den förkastades med 

hänvisning till just dessa skrivningar. Det här tycker jag inte riktigt hänger 

ihop. Pekar man på vad man vill göra så bör man också anvisa medel så att 

man kan göra det. Resonemanget är bra men uppföljningen är haltade. 

När det gäller sjöfarten, det här är en direkt fråga till regeringsbänken eller 

till finansutskottets ordförande. Man pekade på att man bör avdela resurser i 

förvaltningen för den här viktiga näringen. Det är jag den förste att stöda. 

Man pratar om resursen, vad är resursen? Är det en person, är det något nät-

verk eller är det en avdelning, hur har man tänkt sig? Den här resursen kunde 

sammanlänka näringen med den politiska ledningen står det i finansutskot-

tets betänkande. Det om något visar att om behöver man ha en sådan här 

sammanlänkning så är ju inte kontakterna med näringen så där alldeles goda. 

Så är det. Ska vi få en sjöfartspolitik så måste vi definitivt ha aktörerna på sjö-

fartsmarknaden med oss. Det gäller att det drivs en politik som leder till re-

spekt och förståelse ifrån näringen. Förståelse såtillvida att näringen förstår 

att den här landskapsregeringen menar allvar med sin sjöfartspolitik. Då vill 
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också näringen vara med och hjälpa till, så är det inte nu och det är ett be-

kymmer.  

När det gäller primärnäringarna, som är det andra som tas upp, när det 

gäller näringslivet så sägs det så här; ”utskottet uppmanar landskapsreger-

ingen att bidra till en positiv utveckling av det ekologiska år jordbruket på 

Åland tillsammans med näringen.” Också det här har jag absolut ingenting 

emot. Jag har till och med sagt att man borde göra en ordentlig utredning och 

titta på det här. För de flesta yrkesutövare i den här branschen är verklighe-

ten den att man har en akut lönsamhetskris just nu. Vi vet att skolan läggs 

ned oavsett vad som sägs. Vi vet att anslaget för försöksstationen dras ner. Vi 

vet avbytarverksamheten avgiftsbeläggs och investeringsstöden minimeras. 

När det gäller det sista är det detta som jag är mest bekymrad över av alla de 

här fyra punkter som jag nämnde. Finns det inte möjligheter för investering-

ar, jordbruksminister Mattsson, då stannar hela utvecklingen upp. Det är ett 

bekymmer. 

Jag håller med, det som ltl Roger Jansson sade, även om jag inte tycker att 

det är en korrekt beskrivning att jordbruksstöden fasas ut. Men stöden kom-

mer att dras ner. Det är en väldigt viktigt jordbrukspolitisk utmaning till år 

2013. Det här bör landskapsregeringen också ha fokus på. Jag håller med i re-

sonemanget ganska långt. 

En direkt fråga till finansutskottet igen. Ålands framtid pekade i finansmo-

tion nr 2 att man skulle sälja bort mark och byggnader som man inte har nå-

gon direkt användning av. Motionen förkastades med de motiveringar att 

man i sitt betänkande nr 1/2007-2008 uppmanade landskapsregeringen att i 

snabbare takt avyttra de fastigheter som förfaller eller kostar att underhålla. 

Det här är två år sedan. Vad gör att finansutskottet tror på att det ska börja 

hända någonting nu? Kommer man att byta minister eller är det någonting 

som inte vi känner till här i lagtinget? Det vore intressant att få reda på. 

Följande fråga, helt kort, är finansmotion nr 1, där vi föreslår att 160 000 

euro skulle strykas under moment 43.25.62. d.v.s. 160 000 euro för att un-

derstöda användning av solpaneler. Det anslaget användes tidigare för bio-

bränsle och flera olika energiformer. Nu är det bara solpaneler. Tittar man på 

motiveringarna från finansutskottet, när det gäller den motionen, så säger 

man att anslaget skulle kunna användas för att stöda introduktionen av inno-

vativ teknik som bidrar till klimatmålen. Det här menar man att landskapsre-

geringen i en tilläggsbudget närmare ska precisera. Det här tycker jag är typ-

exempel på hur svårt det sist och slutligen är spara. Kunde man ta den här 

motionen rakt av och spara in de här anslagen, kanske man t.o.m. kunde ha 

dem, som jobbar med dessa frågor, att jobba deltid eller ta över andra arbets-

uppgifter. Men istället så hittar man på motiv till varför man ska ha anslagen 

kvar. Här har man lite missat från finansutskottet.  

När det gäller finansmotion nr 36, där jag och bra många lagtingsledamö-

ter skrev på, noterade jag att det var upp förut i ett replikskifte. Jag har för-

stått att finansutskottet tror att det kommer att bli en snabb lösning när det 

gäller fördelningen av samfundsskatten. Bl.a. Jomala kommun kommer att få 

pengar. Den processen har varit allt annat en snabb hittills. Jag noterade att 

finansministern sade att man kommer att lösa det här. Jag känner inte riktigt 

igen resonemanget, det hävdas tydligen att Jomala kommuns representanter 

inte har varit intresserade av att få till stånd en lösning. Jag hörde i och för 
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sig bara med ett öra. Vilka direkta utfästelser har man fått för att få en snabb 

lösning på detta? 

Jag tror att jag ska avrunda. Jag ser att tiden rinner iväg. 

Finansmotion nr 4 från Ålands framtid handlar om att det allmänna av-

draget fortsättningsvis skulle kvarstå. Om ingen annan kommer att lägga det 

förslaget så kommer jag att lägga det förslaget senare under omröstningarna. 

Jag tycker att det här är ett av det viktigaste instrumentet vi har när det gäller 

stimulanspolitik. Det är någonting som jag tycker att finansutskottet borde ta 

ställning till, man borde föra ett principiellt resonemang kring detta. Här sägs 

det bara; "det har framkommit att skattegottgörelsen inte kommer att öka 

jämfört med budgetförslaget från landskapsregeringen". Därför förkastar 

man den här motionen. Jag måste gratulera till betänkandets sämsta moti-

vering. 

Jag ser att det blir för långt att gå in på alla andra frågor. Jag kan till sist 

komma med en fråga och eventuellt återkomma med alla andra frågor som 

jag har öppna. Det gäller finansmotion nr 50, om en golfbana på Jomala gård. 

Det är mycket möjligt att frågan är lite tidigt väckt. Utskottet anser att motio-

nen ska förkastas med hänvisning till att det redan planeras en högkvalitativ 

natur- och miljöanpassad golfbana på Stornäset i Kastelholm. När vi har ställt 

frågor till landskapsregeringen så har vi inte riktigt fått något svar. Hur kon-

kreta är dessa planer sist och slutligen? Jag förstått att finansutskottets ord-

förande kommer att återkomma till detta i sitt anförande. Vi väntar på de 

svaren. 

Utskottet konstaterar; "det av landskapet ägda området är 170 hektar 

stort, och att en golfbana, till vilken beräknas åtgå ca 70 hektar, kan anläg-

gas på ett sådant sätt att Stornäsets miljö- och rekreationsvärde samt orts-

befolkningens önskemål tillgodoses". På vilka grunder vet man detta i fi-

nansutskottet? Det vore verkligen intressant att få reda på. Hur vet man att 

näringslivet är med på detta upplägg? Det återstår en hel del frågeställningar 

att reda ut när det gäller den här satsningen. 

Jag sätter punkt här och ber att få återkomma. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Jag får tacka för gratulationen till betänkandets sämsta 

motivering. Jag förklarade det i går när vi diskuterade lagen, jag har inte 

tid att gå in på det mera här. 

I många fall tycker jag kanske att ltl Anders Eriksson förstår vad fi-

nansutskottet har skrivit i sitt betänkande om han läser en gång till. Det 

finns nog flera svar på frågorna. 

Jag ska försöka hinna med några av frågorna här om budget i balans 

och allt detta. Angående 22 miljoner, där uppfattade vi inte riktigt var-

andra när jag presenterade betänkandet. Jag vet inte om jag missför-

stod, jag kan gott och väl ta det på mig. Nu förstår jag vad ltl Anders 

Eriksson menade med de 22 miljonerna. Jag höll ju med också i min 

andra replik då. Visst känner vi till de 22 miljonerna, det har inte dolts 

på något sätt.  

Att varna för resonemanget om konjunkturcykel, ja, det här skulle vi 

kunna ha en lång diskussion om. Ltl Eriksson tycker att det är vanskligt 

och han jämför med Sovjetunionens femårsplaner o.s.v. Jag tror att ltl 
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Eriksson ska läsa vad vi har skrivit en gång till. Jag tycker att vi har 

ganska bra skrivningar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Finansutskottets ordförande Torbjörn Eliasson är verkligen en gentle-

man. Han tackar faktiskt för allt, det kan ju vara bra. Däremot blev res-

ten av resonemanget i repliken svårförståeligt. Det är alltid de här till-

spetsade uttalandena som ev. kan leda till rubriker i tidningarna. Jag 

har inte jämfört finansutskottets betänkande med Sovjets femårsplaner. 

Jag menade att de bestämde fem år på förhand om hur saker och ting 

skulle se ut. Det hade också instrumenten att se till att det blev så som 

man planerade. Det är inte riktigt den typen av samhälle vi vill ha. Jag 

försökte peka på att det är komplicerat att på förhand förstå var, när 

och hur man ska sätta in åtgärderna i en finanskris om man skjuter 

fram det alltför mycket på sikt. 

En konkret fråga till ltl Eliasson; finns det inte risk för att man skjuter 

de ekonomiska problemen på sikt med det här resonemanget, eller 

misstolkar jag? I så fall gör jag det inte medvetet. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Nej, det finns det absolut inte, om man kan skilja på 

två saker. Isolerad budget, det måste man alltid diskutera. Vi har en 

budget framför oss men sedan måste man också kunna se det över en 

längre tidsperiod. Det kallas planering. Hur konjunkturcykeln blir kan vi 

aldrig säga på förhand. Världsekonomin bestämmer det. I efterhand kan 

vi säga att den blev 5 eller 7 år. Det är klart att man ska diskutera en 

budget isolerat också. Det gör vi gör nu med den här röda boken. Vi sä-

ger att är man klok så förstår man att om man kan hantera en hel kon-

junkturcykel så att ekonomin exempelvis är en procent på plus, då har 

man lyckas. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det blev betydligt mera greppbart den här gången.  I det skriftliga reso-

nemanget skriver man om en budget i balans, man skriver inte om en 

samhällsekonomi i balans Om jag tittar på en mening här; "för att kun-

na hantera detta måste landskapet anpassas till genomsnittsinkomsten 

under hela konjunkturcykeln." Hur vet man det på förhand? Det är det 

som jag försökte peka på. Det är väldigt svårt att på förhand utmejsla 

var, när och hur man ska sätta in åtgärderna. I den ekonomiska situa-

tion vi befinner oss i idag så gäller det att göra allt som står i landskapets 

makt för att få ner kostnaderna för den offentliga sektorn.  

Sedan håller jag helt och hållet med finansutskottet när man säger att 

om man skulle kräva en isolerad balansering av budgeten redan nu och 

här, så skulle åtgärderna bli synnerligen allvarliga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Jag var mest fascinerad över beskrivningen av den sov-

jetiska planekonomin. Det fanns ju inte någon marknad. Det går inte 

överhuvudtaget att jämföra. Dessutom säger ltl Anders Eriksson att man 

beslöt ungefär och så blev det så. Det karakteristiska för Sovjet är att 

ingenting blev som man beslöt, allt gick åt skogen. Det där kanske vi inte 

ska diskutera mera. 

Ltl Anders Eriksson nämnde lån och socialdemokraterna. Hans upp-

fattning är att vi bara kan diskutera lån när vi har egen beskattning. Men 

det kan nog bli aktuellt före det. Vi tycker det är viktigt att diskutera frå-

gan. Tänk om lågkonjunkturen blir djupare och längre än vad vi nu tror. 

Hur ska vi då finansiera underskottet? Nu kommer vi att ta av våra re-

server eller låna av oss själva, som finansministerns sade. Frågan om lån 

är relevant, tycker vi. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gällde Sovjetparallellen så är det någonting som jag synbarligen 

hade kunnat lämna därhän. Det är ju som ltl Barbro Sundback sade att 

allt gick åt skogen. Så är det ofta med vänsterpolitik. Det kanske vi inte 

är helt överens om, men det är en annan femma. 

Om vi tar resonemanget om lån, visst ltl Sundback, kan det gå så att vi 

kan bli tvungna att låna i slutändan. Jag uppfattade ltl Sundbacks anfö-

rande så att man kunde skjuta upp problemen lite på sikt. Vi kan ju ta 

lån och det var folk som frågade varför vi inte lånar. Det ville jag varna 

för, när vi inte kan styra över hur vi ska betala tillbaka lånen. Vi har inte 

beskattningsinstrumentet. De här båda instrumenten hänger inte ihop. 

Jag tror att vi sätter Åland i en väldigt farlig sits om vi börjar låna utan 

att vi har beskattningsinstrumentet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vänsterpolitik i socialdemokratisk bemärkelse har skapat de mest fram-

gångsrika samhällena i hela världen, ekonomiskt, ur välfärds- och jäm-

ställdhetssynpunkt och ur demokratisk synvinkel. Vi har den nordiska 

modellen tack vare socialdemokraterna. Det är nog på tiden, om ltl An-

ders Eriksson inte har förstått skillnaden mellan kommunism och soci-

aldemokrati förut, att börja fundera var skillnaden ligger. 

Jag har respekt för synen som framförs om lån. De facto kan det hän-

da att vi ändå tvingas att uppta lån, oberoende om vi vill det eller inte, 

eller så ska man gå fram med yxan rejält inom den offentliga sektorn. 

Det beror på om man tror att det här är en lågkonjunktur som nu håller 

på att förändras eller om man tror att det kommer att fortsätta länge till. 

Det tycker jag är avgörande för synen på lån. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant, vi lämnar vänsterpolitiken nu.  

När det gäller den sistnämnda frågan så är den väldigt viktigt. Skulle 

jag eller ltl Barbro Sundback kunna svara på den frågan hade vi säkert 

betydligt bättre avlönade arbeten än vad vi har nu. Det finns fortfarande 

väldigt olika signaler. Jag hör till dem som tror att det nog verkligen 

gäller att sitta stilla i båten och se till att vi håller koll på utgifterna. 
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Jag uppfattade ltl Sundbacks anförande lite i den andra riktningen, 

att det inte var så väldigt allvarligt. Vi löser nog det här och om man inte 

löser det så kan man alltid låna. Så uppfattade jag anförandet. Det var 

det som jag ville varna för i och med att vi inte har skattesystemet. Den 

dag vi har skattesystemet så det första vi inte ska göra är att springa iväg 

till banken och låna pengar, men då har vi andra möjligheter att betala 

tillbaka. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag ska be att få återkomma till den här debatten som just diskuterades 

lite senare. Jag ville beröra det som ltl Anders Eriksson lyfte upp angå-

ende kompensation av samfundsskatten. Efter att ha behandlat frågan i 

utskottet där majoriteten skriver att en snabb politisk lösning ska göras, 

menar nog jag att den allra snabbaste politiska lösningen på det pro-

blemet är att lagtinget i samband med denna behandling tar upp 

166 000 för att lösa det här problemet en gång för alla. Som jag förstår 

det, har landskapsregeringen ingen laglig grund att betala ut dessa 

pengar om man inte kan göra det på basen av ett beslut från Ålands lag-

ting. Det kan vi ta nu eller så kan vi ta det i samband med nästa tilläggs-

budget, men då skjuter vi upp det 4-5 månader igen. Det är att pröva 

vad en majoritet i den här salen står för, för att få det här problemet löst, 

eller så skjuter vi ännu problemet på framtiden. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag brukar höra till dem som är lite trött på tackandet till höger och 

vänster. Jag tycker att politik är att argumentera till höger och vänster 

och stå för sina åsikter. I vilket fall som helst vill jag för ovanlighetens 

skull tacka för den mycket klara informationen från finansutskottets 

sida. Det är svårt, på basen av skrivningarna, att förstå riktigt hur fi-

nansutskottet har tänkt. Är det så, som ltl Gunell säger och jag har ingen 

anledning att betvivla det, att det inte finns någon laglig grund, då 

stämmer inte det här resonemanget i finansutskottets betänkande att 

man ska få en snabb politisk lösning på det. Då tror jag faktiskt att det 

kommer att bli ganska stora bekymmer framöver, med tanke på att så 

pass många, också av regeringspartierna, har skrivit på den här finans-

motionen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Inte vet jag vilken annan politisk uppfinningsrikedom man skulle ha 

inom landskapsregeringen för att hitta på något sätt att betala ut peng-

arna. Alla är överens om att saken ska lösas. Den absolut snabbaste lös-

ningen är att uppta pengar här och nu. Vi har reserverat oss på så många 

punkter både jag och ltl Karlström. Karlström har en kläm om detta som 

jag antar att förs till omröstning. Därmed får lagtingets majoritet avgöra 

den här frågan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ett väldigt bra klarläggande. I ett tidigare replikskifte fick jag 

den uppfattningen att det här skulle lösas bara av sig självt genom ett 
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politiskt beslut. Jag har också varit med så pass länge att jag vet att om 

det inte finns en laglig grund, för att betala ut medlen, är det klart att 

utbetalningarna inte kommer att ske. Och kommer utbetalningar att 

ske, utan en laglig grund, så dyker nya problem upp. Om det enda sättet 

att få en lösning på detta är att hitta pengar här och nu så utgår jag ifrån 

att det blir en majoritet i den omröstningen.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Jag har par korta kommentarer och sedan skulle jag gärna 

återkomma i en andra replik bara som en vink till frågan om samfunds-

skatten. 

För det första om sjöfartspolitiken, det förekommer faktiskt en hel del 

kontakter mellan landskapsregeringen och rederinäringen. Det har fö-

rekommit ganska mycket under de två senaste åren och det fortsätter. 

Det här är naturligtvis av den karaktären att man inte springer till pres-

sen och meddela att man ska mötas, när man ska mötas och att man har 

mötts och rapporterar efteråt. Det vet säkerligen ltl Anders Eriksson 

mycket väl. 

Den andra biten är det här med fastighetsförsäljning. Det är alldeles 

riktigt att det inte finns någon anledning för landskapet att hålla fast i 

fast egendom som man inte har någon anledning för. Men när det gäller 

försäljning av fastigheterna gäller det att ha rätt timing. Det är inte så 

stor idé att under värsta lågkonjunktur sälja bort till vrakpris. Man kan 

kanske hålla en liten tid så att man får ett bättre pris. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller kontakterna med sjöfartsnäringen säger ltl Sjölund att det 

förekommer en hel del kontakter. Jag har ändå noterat att det inte finns 

något regelrätt samarbetsorgan mellan sjöfartsnäringen och landskaps-

regeringen. Visst, ltl Sjölund, är det så att om man har förtroendefulla 

samtal så springer man inte till media med dem. Jag tror att ltl Sjölund 

gör en missbedömning om han inte tror att jag, och andra politiker från 

oppositionspartierna, också har förtroendefulla diskussioner med före-

trädare från sjöfartsnäringen. Oavsett, om det är från försäkringsbolag, 

fackorganisationer eller rederierna, så får vi hela tiden samma bild att 

det inte är någon direkt sjöfartspolitik som drivs från landskapsreger-

ingens sida nu. Det tycker man att är tråkigt. Därför ställer man sig på 

sidan om, därför har vi inte heller Ålands redarförening kvar, utan det är 

rederierna i Finland numera. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Fru talman! Detta kan vi diskutera vidare om. Jag håller inte med om att 

den bilden är korrekt. 

Beträffande samfundsskatten mellan Mariehamn och Jomala, de två 

ledande partierna i Mariehamn har helt klart kommit överens om att 

frågan ska regleras. För att kunna göra det från Mariehamn stads sida så 

måste det finnas ett underlag som är juridiskt hållbart för att Marie-

hamns stad ska kunna gå in för en sådan reglering. Det skulle göras av 
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ett trepartsavtal mellan Mariehamn, Jomala och landskapsregeringen, 

där man bestämmer sig för hur man reglerar den här frågan. Det är full-

ständigt klart att det finns en klar politisk majoritet i Mariehamn som är 

helt inne för att reglera den här omständigheten till belåtenhet för Jo-

mala. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det vore i så fall förvånande om det inte skulle finnas en majoritet i Ma-

riehamn stad för det här. Jag tror att varje rättsmedveten politiker inser 

att det här är pengar som de facto har genererats av företag verksamma i 

Jomala. De hör inte till Mariehamn. Det är ett postnummer fel som 

gjorde att det blev som det blev. Nu kommer jag inte ihåg hur många år 

som har förflutit, det är en ganska lång tidsperiod, sedan det här pro-

blemet dök upp. Det går synbarligen inte att få någon lösning på det. 

Om man ändå ska ha ett trepartsavtal så måste också där finnas en laglig 

grund för dessa utbetalningar. Jag tror att det vore väldigt bra om cen-

tern och regeringen, tills i morgon, kunde diskutera det här är lite för-

troendefullt, ltl Sjölund. Och se om man kunde få fram medel och hänga 

med på omröstningen som kommer, så att man skulle få det här löst en 

gång för alla. Annars tror jag att vi står och pratar om det här igen om 

ett år. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw 

Herr talman! I det bästa av världar skulle allt gå på som förut men nu råkar vi 

leva i ett tidevarv med global finanskris, som vi inte sett slutet av och kanske 

inte ens början till slutet. Krisen har drabbat alla på något sätt och detta har 

varit grunden till den budgetberedning och budgetbehandling som liberaler-

na i regeringsställning genomfört. Alla har tagit sitt ansvar, ibland släppt sina 

ideal, sin ideologi och sina hjärtefrågor för att kunna få till stånd budgeten 

och förverkliga det som liberalerna och centern tillsammans lagt.  

Arbetet i finansutskottet har varit tidvis jobbigt med långa dagar men vi 

har haft gott samarbete. Jag vill här för min del tacka alla i utskottet och inte 

minst vår sekreterare som har haft mycket att göra under dessa veckor. Vi 

kan ju inte påstå att vi varit eniga alla gånger, det kan man ju läsa av de 

många reservationer som finns till betänkandet. Utskottsordförande har på 

ett utmärkt sätt presenterat betänkandet. Jag berör bara några detaljer. 

Fru talman! Trots att hälso- och sjukvården hör till de prioriterade områ-

dena har även den fått stryka på foten. Vi kan hoppas på att det av styrelsen 

påbörjade omstruktureringsarbetet resulterar till en mera slimmad och resul-

tatinriktad organisation. Vad jag förstått har arbetsgruppen redan startat sitt 

arbete. Finansutskottet har särskilt tittat på vård utom Åland, på helikopter-

transporterna och även på de övriga transporterna. Vi är alla överens om att 

en transportkoordinator snabbt skulle spara in sin lön och underlätta enormt 

för patienterna som ska fara till Uppsala eller Åbo för undersökningar eller 

operationer. Vi har nog fått erfara att transporter redan koordineras till viss 

del men anser att det borde systematiseras inte minst mellan olika avdelning-

ar. De obundnas motion om en genomgång av olika möjligheter till helikop-

terverksamhet, inför nya avtalsomgången inkommande år, var nästan god-
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känd eller som det fint heter; den var positivt förkastad. Som vi hörde anfö-

randet här så var det nya uttrycket; nästan godkänd.  

Flyttning av Övergårds från Grelsby har väckt mycket diskussion. Förslaget 

kommer från organisationen. Vi har hört i utskottet att den låter sig göras 

med planering och framförhållning, men förstås med vissa svårigheter. Ut-

skottets majoritet har därför godkänt detta, men skriver att patienterna och 

anhöriga måste informeras i god tid. Även kommunernas ansvar för sina kli-

nikfärdiga patienter bör poängteras. 

Fru talman! Finansutskottet lyfter även upp problemet med ansvarsfördel-

ningen mellan landskapet och kommunerna vad gäller gränsen mellan social-

vård och hälso- och sjukvård, som redan har diskuterats här tidigare. 

I finanskrisens spår har ju arbetslösheten vuxit på Åland, dock i mindre 

skala än i våra omgivande regioner. Det som ändå är oroande, som också re-

dan har sagts här tidigare, är det stora antalet ungdomar som blir utan arbete 

efter avslutade studier eller direkt efter högstadiet. Det måste vara ett högt 

prioriterat område hos AMS och landskapsregeringen att få dessa ungdomar i 

arbete eller utbildning. Social utslagning i ung ålder kan bli katastrofal och 

leda till bekymmer med missbruk och kriminalitet. Utskottet skriver att re-

geringen bör satsa på insatser för att få till stånd lärlingsplatser och försöka 

aktivera företag att anställa praktikanter samt med alla tillbuds stående sätt 

förenkla för företagen att anställa dessa ungdomar.  

För att hålla de övriga arbetslöshetssiffrorna låga ska regeringen följa de 

principer som är uttalade i budgetförslaget, nämligen att konjunkturanpassa 

sina projekt t.ex. på byggsidan. 

Fru talman! En detalj i betänkandet är uppmaningen för lagtinget att följa 

den tekniska utvecklingen på IT- sidan, detta är närmast för att underlätta 

lagtingsarbetet. Här fanns det också en obunden motion. Jag talar mera för 

de obundnas motioner när vi inte har några egna.  

Detta är också en viktig del av det miljöarbete vi själva borde starta på all-

var. Parlamenten runtom oss har gedigna miljöprogram för sitt eget arbete Så 

enkel sak som att ha alla skrivare inställda på dubbelsidig kopiering sparar 

mycket papper och i sista ändan sparar det på miljön. Detta är praxis t.ex. i 

riksdagen i riket. Möjligheter att ha videomöten och telefonmöten är också 

bra. Detta har ju utskottet, och flera andra utskott, praktiserat under höran-

det med både riket och Sverige, vilket sparar både pengar och tid. 

Fru talman! Som det syns i betänkandet har liberalerna i utskottet, ltl 

Sundblom och jag röstat olika, vad gäller medel till tunneln. Jag stöder skriv-

ningen att anslaget sänktes till 100 000 euro och väntar på att regeringen 

kommer med en utförlig kortruttsplan där tunneln kan vara en lösning. Se-

dan har regeringen alla möjligheter att komma till lagtinget med äskanden 

om nya medel. Då tar vi ställning i ärendet på nytt. 

Fru talman! Jag kan inte låta bli att reagera lite på de protester som fördes 

här av socialdemokraterna och obundna angående att lagtingsledamöterna 

skulle delta i det gemensamma arbetet att sänka våra arvoden för två veckor. 

I utskottet sitter på den socialdemokratisk och en obunden medlem. De här 

åsikterna, i motsats riktning, har inte förts fram där. Vad jag har förstått och 

sett i kanslikommissionen protokoll så har ärendets behandlats där, ärendet 

har varit under omröstning. Men att sedan komma först här och påstå att det 

här inte ska göras tycker jag är lite konstigt. 
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Sedan efterlyste också vtm Lindholm, som nu sitter talman och inte kan 

svara mig, en personalförsörjningsplan. Det finns en sådan. Om det inte har 

delats ut till alla partier så finns det åtminstone på landskapsregeringens 

hemsida att hämta för den som vill läsa den. Planen beskriver situationen 

med kommande personalavgångar och hur landskapsregeringen kommer att 

tackla dessa och en del av de strukturomvandlingar som samtidigt kommer 

att pågå i förvaltningen. 

Den dialog som efterlystes här kommer nog att pågå även vid detta arbete, 

därför att det är ju en stor del att man har personalen med sig vid en om-

strukturering. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ltl Raija-Liisa Eklöw har haft möjlighet att ta ställning till 

om Övergårds ska slås igen eller inte. Hon har beslutat att det ska slås 

igen. Vilka konsekvenser har detta för äldreomsorgen? Tycker ltl Raija-

Liisa Eklöw att det här är ett bra förslag för dem som finns på den här 

avdelningen? Är det förenligt med en sjuksköterskas vårdetik? 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Jag kan inte svara på vad som är förenligt med en sjukskö-

terskas vårdetik eftersom jag inte är sjuksköterska. Den principiella eti-

ken som jag har så måste alla ha en god vård. Det som vi under höran-

den har erfarit är att det här låter sig göras. De olika patienterna har ut-

tryckligen kunnat placeras. Vi har också fått höra att det i sista ändan 

kan ställa till bekymmer på ÅHS med utredningsplatserna. Det är frågan 

om att vi måste spara, det här ett sätt eftersom det här förslaget kommer 

ifrån ÅHS. Styrelsen och ÅHS borde ju annars ha kommit med något 

annat besparingsförslag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Var sparar man med detta? Det blir ju mindre platser men 

inte färre som har behov av platser. Ltl Raija-Liisa Eklöw är med och 

stryper tillgången på platser för långtidssjuka. Man har inte löst något 

problem. Man skapar ju ytterligare ett problem för sjukvården. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Besparingen ligger i att man då kan stänga Grelsby efter-

som man redan tar bort köksavdelningen så blir det bättre. Patienterna 

kommer ändå att tas omhand på Gullåsen, i Mariehamn, i Lumparland, i 

Föglö eller var de hör hemma. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag måste nog fortsätta på den här frågan om Övergårds. Det är nog 

verkligt intressant att ltl Eklöw sade att man har fått släppa på viktiga 

värderingar och hjärtefrågor i den här budgetbehandlingen. Men vad 

vinner man på att släppa på en sådan här värdering? Övergårds handlar 

verkligen om värderingar. Vi har också fått höra i utskottet att det hand-

lar om budgetkosmetik. Var ligger den faktiska inbesparingen? Det är 

faktiskt ett frågetecken för mig. Eftersom kostnader här förs över till 
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andra konton inom ÅHS, plus att vi korkar fast tillgång på platser i flö-

det från medicinska och kirurgiska avdelningen till Gullåsen. Vad vinner 

liberalerna på att försvara den här frågan så här långt att det faktiska tas 

beslut om att lägga ner? Måste man verkligen lägga ner sina värderingar 

så här totalt? 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Svaret finns först och främst att söka hos tjänstemännen i ÅHS som har 

kommit med förslaget och hos ÅHS styrelse som har tagit beslut, med all 

ära för ltl Gunell som har reserverat sig. Jag förstår att hon försvarar sin 

ståndpunkt. Den informationen vi har så är det här en besparing. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Men vi har hanterat den här frågan i utskottet också ur ekonomisk syn-

vinkel. Jag har hela tiden sagt att det här inte blir någon inbesparing, för 

pengarna måste tas någon annanstans inom ÅHS eller från kommuner-

na, eftersom vårdbehovet kvarstår. Vi har fått höra svart på vitt att det 

handlar om budgetkosmetik i det stora hela. Det är omöjligt för mig att 

förstå. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Vi har fått höra är att personalsituationen börjar bli så dålig 

både på Gullåsen och nu är jag osäker på om det också är i Grelsby, så 

en sammanslagning är att föredra. Det börjar bli problem med personal 

på Gullåsen annars. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Det gläder mig att min finansmotion om gränslös taxi på fasta 

Åland har fått ett positivt bemötande i utskottet. Min motion gick ut på att 

Åland blir en enda stationsplats för den yrkesmässiga beställningstrafiken 

med taxi. Eftersom det nuvarande systemet inte gagnar kunderna, varken de 

lokala eller besökarna, och inte heller taxiföretagarna, åtminstone inte de 

som finns på landsbygden. Det är bra att denna regering nu ska utreda frågan 

närmare och att förändringarna finns med i lagstiftningsprogrammet. Jag 

kommer att noga följa med frågan för att se hur arbetet med taxi framskrider. 

I fjolårets budgetbehandling så fick jag en finansmotion godkänd. Den 

handlade om trygghetslarm för våldsutsatta kvinnor. Det dröjde till alldeles 

nyligen innan dessa larm faktiskt införskaffades, så det går inte alltid så 

snabbt. Huvudsaken är väl att beslut förverkligas.  

Jag ser fram emot att följa upp den här motionen också och se om vi kan få 

en mer marknadsanpassad förnyelse av taxisystemet på Åland. 

Positivt är också att finansutskottet till fullo omfattade social- och miljöut-

skottets utlåtande över äldreomsorgen. Vi hade ett intensivt och effektivt ar-

bete i social- och miljöutskottet under ledning av ordförande Åke Mattsson. 

Vi valde att fokusera och följa upp de åtgärder som fanns i den slutrapporten 

från arbetsgruppen som hade i uppdrag att utreda äldreomsorgen från 2006. 

Det är viktigt att genomföra en sammanhållen hemvård, att förstärka antalet 

sjukvårdartjänster inom hemsjukvården så att man minskar behovet och 

trycket på institutionsplatser.  
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Vi vill också att beslutet om att förverkliga att Gullåsen blir ett geriatriskt 

sjukhus tas nu tillsammans med en tidtabell. Vi vill också få bort med gråzo-

nerna mellan ÅHS och kommunerna. Utskottet anser att nu har det gjorts 

tillräckligt med utredningar. Nu är det besluten som saknas. Social- och mil-

jöutskottet och finansutskottet har satt ner foten. Nu ser vi fram emot ett för-

verkligande så att våra äldre får en god, trygg och jämlik omsorg också i fram-

tiden.  

Den här regeringen har haft hög profil i fråga om begreppet "Hållbar ut-

veckling". I handlingsprogrammet säger man att genom större medvetenhet 

om balansen mellan samhällets resurser och behov så kan man möjliggöra en 

utveckling som inte kringskär kommande generationers möjligheter. Man sä-

ger att man ska införa ett hållbarhetstänkande i beslutsfattandet. Ett fram-

tidsråd ska fokusera på förnyelsebar energi, trafik med mindre miljöbelast-

ning, grön tillväxt o.s.v.  

Det är lätt att prata om hållbar utveckling men det är när det kommer till 

budgetring och det handlar om ekonomi och pengar det är då som den krassa 

verkligheten kommer emot. Det är då man kan se om det finns en ärlig vilja 

och ett genuint engagemang eller om det mest handlar om förföriskt prat. Det 

är väl lite av det vi ser att sker i Köpenhamn för tillfället.  

Att få till de stora besluten för att rädda till miljön kräver lite extra av oss 

alla, men mest av våra ledare, av våra regeringar och statsöverhuvud. Det 

handlar om pengar. 

Stornäset och den planerade golfbanan på alla ålänningars mark är det för-

sta stora sveket mot ambitionen om hållbar utveckling på Åland. Att frångå 

tidigare principbeslut som uttryckligen ska skydda detta område för framti-

den är kortsiktigt. Det går också emot en stor del av ålänningarnas uppfatt-

ning om hur Stornäset ska förvaltas nu och i framtiden. På en väldigt kort tid 

har ett par eldsjälar samlat in över 900 namn samlats in mot en golfbana på 

Stornäset. Anser finansutskottet verkligen att anläggandet av en golfbana är 

rätt sätt att använda allas vår gemensamma egendom?  

Det är också ett område som har följt en skogsvårdsplan sedan 1870-talet, 

som landskapet har skött på ett exemplariskt sätt i över 100 år. 

Målgruppen golfspelare har ju redan fått tillgång till en stor del av land-

skapets marker eller ca 130 hektar i Kastelholm. Räcker inte det? Hur är det 

med målgruppen ryttare, hundägare, jägare, kanotister, vandrare, svamp- 

och bärplockare, friluftsintresserade, folk som inte har tillgång till egen mark 

och egen strand.  

Precis som ltl Roger Jansson så undrar jag också varför finansutskottet 

mörkar frågan om boendet på Stornäset. Varför gör man det? Vi hörde fi-

nansutskottets ordförande säger att det här att först ska vi ha marken. Jag 

tycker det är mer ärligt att tala om helheten. Vad kommer sedan? Man kan 

inte bara säga att först ska marken till golfklubben och sedan kommer frågan 

om bostäder. Ålänningarna måste få veta helheten nu. 

Ett annat svek är att flytta medel från miljöstöd till kompensationsbidrag. 

Om det inte finns något intresse för att lyfta miljöstödet så måste ju regering-

en informera, bistå och engagera jordbrukarna att bli mer medvetna om in-

satser för miljön. Likaväl som man säger att man ska höja kraven på motpre-

stationer för ungdomar som lyfter utkomststöd så måste man väl också kun-

na ha miljöförbättrande prestationskrav på jordbrukare som lyfter bidrag. 

Miljöminister Sjögren, som nu antagligen i Köpenhamn, hon talar alltid om 



  

  845 

morot och piska. Miljöstöden är en viktig morot för att förbättra Östersjöns 

och våra sjöar och vikars vattenkvalitet. Däremot är jag verkligen glad åt 

skrivningarna om ekologiskt jordbruk, där utskottet uppmanar regeringen att 

bidra till en positiv utveckling av eko-jordbruket. 

Stor kompetens finns också inom försöksstationen. Jomala gård som ett 

ekologiskt resurscentrum tycker jag är den vision som borde förverkligas. Där 

skulle man också kanske kunna se på hur försöksstationen kunde bli en del i 

ett blivande resurscentrum. 

Under året som kommer så hoppas jag också att vi får se en affärsplan för 

ekologiskt jordbruk under det kommande året. 

Fiskodlingarnas krav på fosforutsläpp. Hittills har man inte levt upp till de 

beslut som tags av lagtinget i miljöhandlingsprogrammet som sträckte sig 

från år 2005-2008. Nu väntar vi på ett nytt miljöhandlingsprogram. Reger-

ingen har lovat att återkomma med kraven på fosforutsläppen under 2010. 

Det ska bli intressant att se hur begreppet hållbar utveckling tolkas. Om det 

är det fiskodlingsföretagen som ställer villkoren eller är det landskapsreger-

ingen? 

Tunneldragningen genom Bodkaröjen är ett naturområde i status med Na-

tura 2000. Jag kan inte se att detta är hållbar utveckling att ens komma på 

tanken att planera en tunnel och bilvägar i ett så värdefullt och unikt natur-

område. Tidigare landskapsregeringar ville ju att dessa änglamarker skulle 

vara en del av Natura 2000. 

Jag anser att man bör lägga ner tunnelplanerna helt och hållet. Skärgår-

den, Kökar, Lappo får inte mer folk på grund av en tunnelsatsning, tyvärr. 

Det måste finnas skolor, dagis, jobb, markplanering, hälsovård, tandvård och 

en himla massa nytänkande och förstås kanske snabbare persontransporter. 

Glöm inte den hållbara utvecklingen för skärgården. När man utifrån ser 

på skärgårdens situation så verkar det som det är en snabb avveckling som 

pågår. Den trenden kan nog bli en betydligt svårare nöt att knäcka än att reda 

ut var någonstans i konjunkturcykeln vi befinner oss. 

Fru talman! Jag vill avsluta med att säga det är mycket bra att finansut-

skottet har tagit tag i ungdomsarbetslösheten. Det är bra att utskottet nu 

uppmanar regeringen att optimera sina insatser för att motverka att våra 

unga går ut i arbetslöshet eller utanförskap. Jag ser fram emot att följa reger-

ingens åtgärder inom det här området.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack fru talman! Ltl Aaltonen var inne på hållbar utveckling och samti-

digt var hon inne på golf på Stornäset, allas vår gemensamma mark. Det 

är ganska mycket mark som finns på Stornäset totalt. Det finns alldeles 

säkert sådant som vi ska spara och bevara. Det kanske ändå finns ut-

rymme för en golfbana där. Jag tänker inte ta ställning i dagsläget om 

det ska vara en golfbana där eller inte. Men jag vill gärna se om det är 

möjligt att man kan enas om de här områdena. Det kommer ändå att 

finnas ganska mycket naturmark kvar, även om det skulle komma en till 

golfbana i Kastelholm.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Allting är ju relativt. I dag är Stornäset tio procent av landskapet Ålands 

hela produktiva skogsareal. De flesta markerna på Åland är privatägda. 
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Vi har inte så många områden som är så unika, fina och vackra och som 

är alla ålänningars. Vi anser att golfbanan redan har fått 130 hektar. Ska 

man ha 300 hektar? När ska det ta stopp att gynna en liten målgrupp?  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack fru talman! Jag tror inte alls att det ska bli 300 hektar. Vad jag har 

förstått så kanske man behöver 70 hektar för en golfbana. Med en kom-

bination med den tidigare golfbanan så kanske det är möjligt att använ-

da ännu mindre mark. Det är klart att vi också ska se till våra naturre-

surser. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det skulle också vara intressant om ltl Dahl, som är representant för ett 

av regeringspartierna, kunde utveckla tanken med bostäder? Nu har vi 

bara fått veta att först ska marken till. Sedan ska det komma fastigheter 

på det här området, eftersom näringslivet kräver det för att gå in med en 

sådan här stor finansiering. Nej, det är bäst att stoppa de här planerna 

innan det går så långt att det blir verklighet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Ltl Roger Jansson inledde med gruppanförande från vår sida. 

Jag ska gå in på några enskilda detaljer i betänkandet, som jag för övrigt tyck-

te andades en hel del positiva saker. Jag tycker att man kan se att utskottet 

har tagit till sig av de motioner som skrivits. Det är alltid bra. I oppositionen 

kanske man ändå har känslan av att allt inte blir som man skulle vilja, efter-

som det finns överenskommelser som är tagna redan från början. De över-

enskommelserna kanske inte alltid går att vrida tillbaka när man sedan 

kommer till finansutskottet. 

Först en sak som jag tycker att var riktigt bra i finansutskottets betänkan-

de. Det gällde skrivningarna som finns om äldreomsorgen. Vi hade finansmo-

tion nr 13 som behandlade det här och lyfte framförallt upp ansvarsfördel-

ningen mellan kommunerna och landskapet som en viktig sak att reda ut. I 

finansutskottets betänkande finns tydligt och klart sagt att det här ska man 

genom att fatta beslut också bringa klarhet i. Det tycker vi är väldigt bra. Det 

handlar framförallt om hur kostnadsfördelningen ska se ut när man har fått 

ansvarsfördelningen klar. Jag är också glad över att man nämner att när man 

går in för det här beslutet också måste dra de konsekvenser som behövs både 

vad gäller ÅHS lagstiftningen och socialvårdslagstiftningen. Vad gäller den 

biten ska finansutskottet ha ett stort beröm för att ha tagit steg vidare och nu 

trycker på landskapsregeringen för att få de här frågorna lösta en gång för 

alla. Som vi kunde se i remissdebatten var det här ett problem som upplevdes 

från flera olika kommuners håll. Jag tror det är bra att man har den här ly-

hördheten för var problemen verkligen finns. 

En annan sak inom äldreomsorgen som vi är lite mindre glada över är att 

man inte har tagit till sig diskussionen kring Övergårds. Där vill jag ge en stor 

eloge till både ltl Camilla Gunells och ltl Fredrik Karlströms skrivning. Karl-

ströms skrivning är mera inriktad på över Övergårds och känns för oss frisin-

nade som den lösning som vi är beredda att stöda i det här skedet. 
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Resonemanget med att invänta att man har fått besluten tagna och man 

har ansvarsfördelningen klar o.s.v. är ett klokt sätt att resonera, det stöder vi 

gärna. Därför kommer vi inte heller att lyfta fram vår motion nr 13 som ett al-

ternativ till det här. Vi väljer istället att stöda det som står i reservationen. 

Fru talman! När det gäller kommunerna och landskapsregeringen hade vi 

finansmotion nr 12 som talade för en reform av kommunstrukturerna. Vi kan 

notera i finansutskottets betänkande att man för något slags resonemang 

kring förhållandet mellan kommuner och landskapsregering. Däremot har vi 

svårt att hitta någonting som vi sökte efter när det gällde kommunstrukturer-

na. Vi skrev i klämmen i vår motion, jag citerar; "för att Åland även i fort-

sättningen ska vara en attraktiv bostadsort med bibehållen välfärdsservice 

och ett moderat skattetryck kommer landskapsregeringen under 2010 i 

samarbete med kommunförbundet att inleda ett arbete med en reformering 

av kommunstrukturerna”. Den här skrivningen hittar vi inte i finansutskot-

tets betänkande. Det är vi lite besvikna över. Vi skulle gärna se att man fak-

tisk kommer fram till just den biten. Det finns skrivningar om att man ska tit-

ta på strukturrationaliseringar, om det också handlar kommunstrukturerna 

så kan det eventuellt finnas täckt där. Jag har en känsla av att det handlar 

mer om ansvarsfördelningen av uppgifter än om hur kommunerna ska vara 

indelade. Därför vill jag redan nu avisera att vi kommer att föra den kläm, 

som finns i finansmotion nr 12, till en omröstning här senare. 

Övrigt vad gäller de kommunala frågorna så fanns också en motion som 

gällde bristerna i utbetalningarna när det gäller samfundsskatten, som var i 

forntiden, kan man nästan säga. Det är ganska många år tillbaks som det 

uppstod fel i nyckeln för att fördela skatterna. Det gjorde att några kommu-

ner fick lite för lite och några kommuner fick lite för mycket. Det lämnades i 

en motion, som gick över partigränserna och också över regerings- och oppo-

sitionsgränserna, i vilken man då ville skriva lagtingets hållning i denna fråga 

väldigt tydligt. Jag noterar också att det fortfarande finns med i ltl Karlströms 

reservation, eftersom man inte är riktigt nöjd med det som finns skrivet i fi-

nansutskottet. Jag är benägen att hålla med där. Tydligheten behövs för att vi 

faktiskt ska få till stånd ett trepartsavtal som skulle lösa den här biten. Jag 

tror att det är viktigt att lagtinget visar sin åsikt i den här fråga och att man 

också går in och konstaterar att inte några fel har begåtts formellt sett. Tittar 

man på lagens mening om hur skatterna ska fördelas så kan man konstatera 

att lagens mening inte har följts. Då kan inte den här frågan skjutas till att 

enbart till att göras upp mellan de kommuner som har drabbats på ett an-

tingen positivt eller negativt sätt. Här måste nog landskapsregeringen vara 

med som en drivande part. Det här är också någonting som näringsutskottet, 

i en tidigare motion, har skrivit att så borde vara fallet. Även här kommer ett 

stöd från den frisinnade gruppen vad gäller Karlströms reservation. 

Fru talman! Går vi sedan vidare till permitteringar, vi hade finansmotion 

nr 15 där vi ansåg att före man går in för att genomföra permitteringar så 

borde man analysera det här ytterligare. På vilket sätt ska det ske och hur det 

kan göras? Finansutskottet har gjort ett visst försök att göra den här biten 

men jag har också en stor förståelse för att det inte går att göra från utskottets 

synvinkel speciellt mycket mera än vad man nu har gjort. Vi hade gärna sett 

att man hade varit tydligare. Vi anser att man ska höja det här fingret lite 

mera tydligt från lagtingets sida och säga att permitteringar inte ska göras 

förrän de här konsekvenserna är klart och tydligt utredda. Jag tycker att lag-
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tinget också ska ha sitt ord med i laget och ta ställning till det först i ett så-

dant läge när man har konsekvenserna klara. Ltl Karlström har återigen en 

bra skrivning i sin reservation kring de här frågorna, den frågan kommer att 

få den frisinnade gruppens stöd i det här läget. Det finns andra åtgärder som 

kan göras före man börjar med permitteringar. Från den frisinnade gruppen 

sida har vi under detta år lyft fram ett otal olika förslag till förändringar som 

man kunde göra i budgeten så att man skulle slippa de här bitarna. Därför 

tycker vi också att det här förslaget som Karlström lägger är bra.  

Till sist, fru talman, några ord om personalförsörjningsplanen. Vi har för-

stått att en sådan plan har utarbetats. Det är ingenting som vi har fått ta del 

av. Planen finns säkert att hämta i de protokoll som landskapsregeringen har. 

Utgående från den information vi har fått kring innehållet i personalförsörj-

ningsplanen och hur den är uppbyggd så saknar vi en viktig sak. Det är priori-

teringarna i verksamheterna. Vad ska göras och vem ska göra? En personal-

försörjningsplan som enbart visar kalla siffror kan säkert fungera som någon 

slags grundläggande instrument för att göra förändringar. För att det överhu-

vudtaget ska vara någon nytta med planen så måste man också göra funder-

ingar kring vad man prioriterar att göra och med vilka krafter man prioriterar 

att göra det här. Det här hänger också lite ihop med resonemanget kring 

permitteringar. Ltl Karlström var inne på att permitteringarna är en mycket 

tillfällig åtgärd, men om man gör förändringar av bestående natur d.v.s. man 

plockar bort tjänster utgående från en naturlig avgång, så ser man det längre 

fram i budgeten. Med permitteringar får man bort kostnaderna för detta år 

men man har kostnaderna tillbaka året efter. Vad gäller personalförsörj-

ningsplanen är det nog väldigt viktigt att fördjupa arbetet och få med vad och 

vem. 

Herr talman! Allra sist för säkerhets skull, när det kommer till detaljbe-

handlingen, för att vi ska vara säkra på att vi kan föra upp ett antal frågor till 

omröstningar så vill jag i detta skede avisera att förslag om förändringar jäm-

fört med finansutskottets förslag kan från den frisinnade gruppen gälla fi-

nansmotionerna nr 11, 12, 17, 18, 19, 21 och 22. Därmed skulle jag ha aviserat 

de motionerna så att vi också i detaljbehandlingen kan låta lagtinget ta ställ-

ning till de förslag som finns där. Under diskussionens gång kommer jag sä-

kert att återkomma till det här. Jag ser att tiden har rusat iväg, jag avslutar. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Det gällde kommunerna och landskapet. Där har vi en 

tydlig skrivning i finansutskottets betänkande. Vi hänvisade till slutpro-

tokollet där kommunförbundet och landskapet ska diskutera rationali-

serings- och struktureringsfrågor. I det inrymmer vi också en framtida 

eventuell gränsjustering. Vi från Centern har alltid sagt att vi inte i lag-

tinget vill sitta och bestämma om hur gränserna mellan de åländska 

kommunerna ska dras. Det är någonting som de åländska kommunerna 

själva ska bestämma. Vi tycker det är väldigt bra att man går in för det 

här nu och verkligen tittar på alla möjligheter för att få en bättre och 

mer rationell total offentlig sektor. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som jag nämnde i huvudanförandet så tycker jag det är 

bra att man har med skrivningen om hur man ska ordna de bitarna. Jag 
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hyser ändå en viss rädsla för att landskapsregeringens tankar, som fick 

vi höra i remissdebatten, och kanske också utskottets tankar i huvudsak 

är inriktade på att jobba med hur ansvarsfördelningen ska se ut. Vilket 

ansvar har kommunerna? Finns det möjligheter att minska ner ansvaret 

och i motsvarande grad sänka kostnaderna för kommunerna och också 

för landskapet, där man har någon slags gemensam vinning att göra det 

här. Kan man sedan läsa in det, som ltl Eliasson är inne, på så är det bra. 

Från vår sida skulle vi gärna också se att det finns en tydlighet om hur 

kommungränserna ska se ut, det måste lyftas till ytan. Sedan håller jag 

med om att utgångspunkten naturligtvis ska vara servicen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi skriver i utskottet så här; "vi betonar att målsätt-

ningen måste vara att kommunförbundet och landskapsregeringen 

tillsammans snarast kommer fram till strukturrationaliseringar som 

innebär ett effektivt utnyttjande av offentliga resurser. Det är viktigt 

för de små ekonomiskt svaga kommunerna och alldeles särskilt viktigt 

för skärgårdens överlevnad. Utskottet konstaterar att problematiken 

är mycket svår och att åtgärder härvidlag och brådskar.” Kommun-

förbundet är en part här, de är med. De har möjlighet att vara med och 

sätta agendan.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag vet att också kommunerna ganska tydligt har sagt just 

detta i de två senaste förbundsstämmorna som kommunförbundet har 

haft. Det skulle ha varit klädsamt att vi från lagtingets och landskapets 

sida möter upp och säger samma sak när det gäller kommunstrukturer-

na. Jag är rädd för att kommunstrukturerna och kommungränserna för-

svinner bort i det här bredare begreppet. Det vill vi från vår sida lyfta 

upp som en viktig sak att diskutera. Därav vår avisering. Vi tyckte att vår 

skrivning var väldigt viktig i det här fallet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Ltl Johan Ehn nämnde permitteringarna. Jag hoppas 

att det inte behöver tas till det. Det är väl det sista man tar till om det 

inte går att göra inbesparingar på något annat sätt. Jag förstår inte Jo-

han Ehns tanke när han säger att lagtinget ännu ska ha ett ord med in-

nan permitteringar görs. Menar han då att landskapsregeringen ska 

återkomma till lagtinget innan man beslutar om permitteringar? Det är 

ju de facto så att det är landskapsregeringen som har rätten att besluta 

om permitteringar enligt de lagar som finns. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! I vår finansmotion nr 15 beskrev vi vad vi tyckte att borde 

göras innan man gick vidare. Ltl Dahl kan också närmare se där vad mo-

tionen går ut på. Vi tyckte inte att analysen av detta var tillräckligt klar 
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med det som man beskrev i budgeten. Vi har heller inte kommit längre 

med finansutskottets betänkande. Hur ska man genomföra permitte-

ringarna på ett sådant sätt att det verkligen får den effekt som man ef-

tersträvar? Vi tycker att det är bättre att göra som ltl Karlström säger. 

Nämligen att de pengar som man nu ämnar spara in, motsvarande två 

veckors lön, skulle man istället sätta det kravet på respektive avdelning 

att jobba för andra alternativ till inbesparingar. Det var vad vår finans-

motion nr 15 ungefär gick ut på. Vi betvivlar starkt att man skulle klara 

av att göra det som man beskrev, med tanke på de uppgifter som fram-

kom under remissen. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det har också diskuterats och beskrivits att det finns andra 

möjligheter att göra besparingar på avdelningarna än permitteringar. 

Det är nog fritt för varje avdelning att även komma med andra förslag än 

vad som har nämnts i betänkandet. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det som är väldigt intressant i det här fallet är att få en 

analys över konsekvenserna på det ekonomiska planet av permittering-

arna. Man kunde också konstatera i remissdiskussionen att det inte var 

alldeles självklart att permitteringarna kommer att leda till speciellt sto-

ra inbesparingar. Man får problem med att genomföra dem på ett så-

dant sätt att man klarar av att upprätthålla den grundläggande servicen 

på många ställen. Det är därför som vi tycker att den skrivning som ltl 

Karlström har i finansutskottet är betydligt bättre än den som både fi-

nansutskottet och landskapsregeringen har presterat så här långt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kollegan Johan Ehn berörde frågan om behovet av kon-

troll av beräkningarna för grunden för fördelningen av samfundsskat-

ten. Han hänvisade till finansmotion nr 36. Jag hänvisar jag till vad fi-

nansministern tidigare sade i en replikväxling här på förmiddagen om 

behovet av ett trepartsarrangemang för att lösa de här problemen, sär-

skilt i förhållande mellan Mariehamns stad och Jomala kommun. Det är 

en uppfattning som jag delar. Jag vill i förbindelse med detta bara kon-

statera att, i den förhandling som landskapsregeringen hade samman-

kallat till i går, ansåg Jomala kommun att det var förenligt med sin för-

del att utebli ifrån den förhandlingen. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Mitt resonemang gick framförallt ut på att jag tror att det 

är bra att man från lagtingets sida stärker upp landskapsregeringen i vil-

jan att gå vidare att lösa det här problemet. Det som är det absolut vikti-

gaste att få till stånd är att man faktiskt kan konstatera att lagens anda 

och mening inte är uppfylld. Det har vi inte lyckats åstadkomma i de 

diskussioner som jag hittills har varit med om. Jag vet också att det idag 

har kommit sådana uttalanden som lutar åt det hållet. Jag tror att det 

skulle bli mycket enklare om också lagtinget konfirmerade det genom ett 
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beslut där man säger att det här ska lösas. I och för sig har lagtinget tagit 

ett beslut redan i näringsutskottets betänkande. Det verkar som att det 

inte vore fel att få en väldigt tydlig och klar signal i budgeten där man 

också hänvisar till inom vilken ram den här biten kan finansieras. Sedan 

har staden och landskapet möjligheten att föra resonemanget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det finns två maktfrågor i landskapet som är större än alla 

andra. Den ena maktfrågan är, som vi diskuterade igår, frågan om skatt, bud-

get och frågan om fördelningen mellan offentlig och privat. 

Den andra maktfrågan är media. Idag kan man läsa på nätet att Ålands ra-

dio har sändningsuppehåll p.g.a. landskapsbudgeten. Alla här i lagtinget frå-

gar sig varför, budgeten diskuteras ju just nu, den är ju inte klubbad. Så här 

står det i radiolagen; ”man ska tillse att programmen är opartiska, sakliga 

och ingen kränks i sin rätt. Därvid ska beaktas att en vidsträckt yttrande-

frihet och informationsfrihet ska råda i radiosändningarna. Programverk-

samheten som helhet ska präglas av det demokratiska samhällsskickets 

grundidéer.” 

Är det demokratisk att dra ner på budgeten i radion? Ja, om man besluter 

det i enlighet med den här lagen och i enlighet med den budget som lagtinget 

bestämmer om. Vad innebär det då om man lägger ner verksamheten för att 

visa att man inte är nöjd med budgeten, vad innebär detta? Är det demokrati? 

Ja, det är en sorts yttrande att vara tyst också. Men det är ett yttrande i tyst-

het som inte är förenligt med radiolagen, vad jag kan se. Det här är ett exem-

pel på sådant som vi borde diskutera. 

När jag, för en vecka sedan eller kanske det var två, läste en av våra tid-

ningars ledare att det var tveksamt att en journalist skulle bli ordförande i 

Mariehamns IFK så undrade jag faktiskt vad detta var. I och för sig kan man 

säga att vårt samhälle är stort nog med 27 000 personer att hitta någon lämp-

lig ordförande för IFK som inte är journalist. Men vadå, vem bryr sig? Ja, den 

som vill ha politisk makt bryr sig om att någon inte ska vara ordförande i Ma-

riehamns IFK. Det här är en uppfattning som jag kan ha, men jag vet att ock-

så andra har den uppfattningen. Det är inte det, i det här enskilda fallet, att 

man skulle påverka vem som ska vara eller inte ska vara ordförande, utan när 

man kopplar ihop politik och privatliv så behöver man diskuterade ett öppet.  

När det gäller radion så finns det principer. Yttrandefrihet och demokra-

tisk grundinställning säger någonting om att det här inte är riktigt rätt. I alla 

fall säger min rättskänsla det. Då måste man diskutera det och agera. 

Herr talman! Det här har samband med budgeten eftersom det anses vara 

är en av orsakerna till detta sändningsuppehåll. Jag såg för en liten stund se-

dan att det var 40 inlägg på en av våra tidningars hemsida. Såsom debatten är 

var det många som tyckte att det är alldeles utmärkt att få vila öronen. Det är 

ju så debatten är och ska tillåtas att vara. Men det här är faktiskt ganska all-

varligt. 

Sedan till den debatt som förs här. När det gäller budgeten och den framti-

da ekonomiska utvecklingen hade jag lite synpunkter på det. Jag ska fortsätta 

på det lite grann. Sedan ska jag ta upp tunneln, renoveringen av självstyrelse-
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gården, Stornäset, Övergårds och de stackars jordbrukarna som dels har dålig 

ekonomi samtidigt som de får höra att de lever i lyx. Hur går detta ihop? Det 

är politik, makt och media hela vägen. 

När det gäller klumpsumman vår ekonomi finns det en diskussion om egen 

beskattning. Det är en sak som kommer att ta tid. Det är mycket symbolfrå-

gor men det är också mycket realiteter. När det gäller klumpsumman har jag 

fört ett resonemang att man borde ändra på kopplingen till inkomsterna i sta-

tens budget och istället utgå från utgifterna. Nu har jag inte fått särskilt 

mycket gehör för den saken. Då kan man antingen lägga av eller fortsätta. Jag 

anser att det är så stora värden på spel att jag tänker fortsätta. 

Utgångspunkten är den att i och med den globala krisen drabbas små öpp-

na ekonomier särskilt hårt. Exporten i Sverige och Finland har rasat.  

Lehman Brothers som särskilt intresserade ltl Sundback både idag och 

igår, så kan jag tala om att det är en amerikansk bank som gick i konkurs för 

några år sedan. Det ledde till stora effekter för alla ekonomier i västvärlden.  

Samma vecka som Lehman Brothers gick i konkurs rasade försäljningen för 

Volvo därför att hushållen i USA inte längre hade hållbara krediter. Den glo-

bala ekonomin är baserad på nätverk. Rasar det på ett ställe så rasar det på 

andra. Då kan man ju fråga vad som hände på Åland? Det hände nästan ing-

enting. Det hände väldigt lite, därför att den åländska ekonomin är baserad 

på närområdena. Viking Line säljer underhållning, resor och tax-free till 

svenskar och finnar i våra närområden.  Ålandsbanken säljer finansiella 

tjänster till i riket och numera också till Sverige. Jordbrukarna exporterar i 

huvudsak till Finland osv. Det här gör att vår ekonomi på sätt och vis är 

skyddad. Men vad har detta att göra med utgifterna? Ja, Finlands regering 

bestämmer att man vill behålla det välfärdssamhälle som man har byggt upp. 

I och för sig är välfärden slimmad, staten är slimmad i sin förvaltning och den 

processen fortgår. Man säger att man ska garantera vår välfärd för medbor-

garna. Vi har ungefär samma politiska ideologi här, åtminstone i de partier 

som backar upp landskapsregeringen. Vi vill bibehålla välfärden, hälso- och 

sjukvården och utbildningen.  

Finlands budget omspänner ungefär 52 miljarder med kompletteringsbud-

geten. Det betyder 230 miljoner ungefär i klumpsumma för oss. Men av dessa 

52 miljarder är 13 miljarder lån och det räknas inte in i vår klumpsumma. 

Därför minskar våra inkomster med 30 procent, medan Finland tågar på med 

sin välfärd och vi har ett bekymmer. Det bekymret består dels av klumpsum-

mans förhoppningsvis tillfälliga nedgång men det består också av att vi har så 

höga utgifter på vår offentliga sektor. De utgifterna måste ner till en långsik-

tig balans på ca 220-230 miljoner. Det är det ena betinget för landskapsreger-

ingen, det är därför man försöker banta i den offentliga sektorn. Det är därför 

man försöker balansera förhållande mellan kommunerna och landskapsre-

geringen.  

Ltl Sundback är tydligen inspirerad av Lehman Brothers, vars filosofi var 

att låna ut, låna ut, låna ut, alla ska ha pengar. När man inte kunde betala 

tillbaka pengarna det var då det gick i putten. Det är så som den socialdemo-

kratiska politiken på Åland är, låna ut pengar. Det brukar vi kalla för budget-

slitage som ltl Torsten Sundblom också tog upp här. Pengar kan man låna och 

dela ut, allt ska vara kvar, lite mer åt alla det är den socialdemokratiska filo-

sofin. Men om några år, när det ska betalas tillbaka och det inte rinner in lika 

mycket, vad gör man då? Man måste tänka på, när man investerar och när 
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man har utgifter, vad det kommer att ge i framtiden. På det sättet kan man 

t.ex. diskutera tunneln och renoveringen av självstyrelsegården. 

Vi skulle lösa en stor del av våra problem i klumpsumman genom att säga 

att vi ändrar i lagstiftningen så att vi baserar vår klumpsumma på utgifterna 

istället för inkomsterna. Det betyder att vi jämnar ut vår klumpsumma i tiden 

betydligt och vi får en automatik i tilldelningen. Man kan göra på annat sätt, 

som görs nu, men det här skulle vara betydligt enklare. 

Förklaringen till att man bestämde sig för inkomsterna som norm, var för 

att inkomsterna var stabila och utgifterna varierade. Från början av 90-talet 

är det tvärtom, välfärds Finland har sagt att här ska vi ligga ekonomiskt och 

sedan parerar man det med lån. 

Herr talman! När det gäller skattegottgörelsen hade jag en overhead på ut-

vecklingen, men det lönar sig inte att visa den idag i alla fall.  

De förändringar som har skett 2008 beror inte till alla delar på dålig eko-

nomi. Det är tvärtom för vissa bolag, man har expanderat, man har investerat 

och man har gjort avdrag. Det gör att vinsterna minskar och samfundsskatten 

minskar. Man drar också ned på dividenderna för att konsolidera sin verk-

samhet. Det innebär att dividendskatten minskar, överlåtelsevinsterna mins-

kar. Det betyder att vår klumpsumma relativt sett sjunker så att överskottet, 

som ska ge skattegottgörelsen, blir väldigt litet. Det är för att vår ekonomi är 

mycket uppbyggd på kapitalverksamhet. På det sättet kan man säga att vi är 

en välfärdskapitalistisk ekonomi på Åland med en stark lokal marknad. Det 

gör att vi måste räkna med att den globala ekonomin inte slår igenom här, 

varken i uppgång eller i nedgång, på samma sätt som för andra. Vi har en 

omgivning där den disponibla inkomsten fortfarande är ganska hög. Svenska 

medborgare har på grund av skattepolitiken i Sverige råd att konsumera. De 

har råd att resa och det gynnar oss. Detta om media och den allmänna politi-

ken.  

När det gäller frågan om budgetbalans har jag aldrig förstått vad det är 

som skulle vara så märkligt med budgetbalans. Man balanserar budgeten 

med lån eller med högre skatter. Det som är av intresse är när man har en fi-

nansiell samhällsbalans eller en ekonomisk samhällsbalans. Det betyder att 

man måste avgöra hur mycket privat ekonomi vi ska ha och hur mycket of-

fentlig ekonomi. Man kan väl säga att vi har en för stor offentlig ekonomi och 

därmed också en för liten privat ekonomi idag. Det är en trendmässig utveck-

ling som man borde styra emot. Man borde koncentrera den offentliga sek-

torn till utbildning, vård, omsorg och hälsa. 

När det gäller konjunkturerna så har vi inte haft så mycket nedgångar på 

sistone. Vi hade oljekrisen 1973. Vi hade Sovjetkrisen från 1989 till 1992 där 

exporten föll bort. Vi hade liten konjunkturnedgång 2002, där vi tappade un-

gefär 20 miljoner i klumpsumma på ett par år. Då reducerades den offentliga 

sektorn tillfälligt. Det här borde alltså bli en långsiktig trend. Det finns kan-

ske anledning att återkomma till detta.  

Jag ska nämna de mera konkreta frågorna i tilläggsbudgeten. När det gäll-

er Stornäset har jag lite svårt att förstå diskussionen. Lagtinget har lagt nor-

merna för stöd till golfbanor. Det är 30 procent investeringsstöd för den som 

ansöker om det. Jag vet inte om att någon skulle ha ansökt om 30 procent in-

vesteringsstöd i Stornäset. Det har jag inte hört talats om. Eftersom radion är 

tyst så kanske man inte får veta allting. Däremot så finns det miljöintressen 

när det gäller natur och miljö i allmänhet och skogen i Stornäset. Det måste 
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man naturligtvis beakta. När det en gång var tal om golfbanan på Grelsby så 

slarvade man lite i förvaltningen med det. Det var en helt annan historia. Det 

här betyder att man i beredningen kan säga att det finns marker som man 

kan diskutera. Där ska man naturligtvis beakta att det kan komma en sökan-

de. Det måste finnas ekonomiska förutsättningar att driva igenom det. Då ska 

man från landskapet sida kunna säga att så här mycket kan man tillåtas att 

exploatera på ett visst sätt. Jag vet inte om det är möjligt, det måste förvalt-

ningsberedningen avgöra. Det är en skyldighet för landskapet att ta fram det 

här underlaget. Jag förstår inte hur man kan säga ja eller nej eller hur man 

kan tycka att det är bra eller inte bra. Man måste ju reda ut förutsättningarna. 

När det gäller Övergårds så är jag mycket förvånad över att politiker tar på 

sig ansvaret att skapa den här oron genom att skapa motsättningar. För mig 

är det en förvaltningsfråga och det är en fråga om vårdetik. Alla de människor 

som finns där ska ha en bra vård. Alla i personalen som är berörda garanterar 

ju också det. Det är ju själva utgångspunkten. Sedan ska man göra förvalt-

ningen och vården ekonomiskt försvarbar och effektiv. Att inför allmänheten 

spela ut enskilda människors oro och bekymmer är ju bara att bygga på det 

hela. Det har naturligtvis ett politiskt syfte, precis som man tar upp permitte-

ringsfrågan i förvaltningen.  

Man måste ändå säga att permittering är en metod för att undvika uppsäg-

ning. Det är ett sätt att hålla kvar personalen men att diskutera ett ekono-

miskt ansvar tillsammans med personalen. Det är en debatt som är mycket, 

mycket märklig. Det kommer huvudsakligen från socialdemokraterna som 

vill ha allt och lite mer. För ett år sedan då skulle det sparas, nu ska de lånas 

och stimuleras. Man säger att ekonomin är bra men den ska ändå stimuleras. 

Enligt alla normer så leder det till inflation och expansion av den offentliga 

sektorn. Det håller inte ihop. Det är ett spel för gallerierna, maktspel för 

massmedia och ett politiskt maktspel som annars kallas populism, för att 

skapa oro och motsättningar. 

Nu kommer jag till jordbruket. Det är absolut knappast någon politisk 

vinst att försvara jordbruket, åtminstone inte för mig. Jag tycker att rätt ska 

vara rätt. När EU 2006 gick in för en jordbrukspolitik så valde man metoder 

som kanske inte är de mest lämpliga för det åländska jordbruket. Titta efter i 

statistiken på jordbruksskatteinkomsterna, jordbrukarna är ungefär fyra pro-

cent av den arbetsföra befolkningen. Deras inkomster före skatt är 1,6 pro-

cent. De stöd som de får är inte riktade så att ekologiska odlare inte skulle få 

någonting. De är inte heller riktade så att konventionella odlare inte är med i 

miljöstödsprogrammet. Det där är en missuppfattning eller en medveten 

propaganda som sprids ut. Allt jordbruk är utsatt för miljökrav och har blivit 

det mer och mer och ska bli det mer och mer. Hela utvecklingsprocessen i 

jordbruket går till att man lär sig i det konventionella jordbruket, med IP od-

ling och annat, från det ekologiska jordbruket. Det är ingen motsättning när 

det gäller jordbruksmetoderna. Det finns de som ifrågasätter det ekologiska 

jordbrukets miljövänlighet, det är också en debatt. Men de här olika formerna 

ger idéer och uppslag åt varandra. Det är rena rama propagandan och poli-

tiskt spel. Jordbrukarna är inte så många så dem kan man offra och säga att 

jordbrukarna anses leva lyxliv. 

När det gäller lantbruksprogrammet så finns det överföringar där som be-

ror på felkalkyler och missuppfattningar om stödnivåerna. Det är tekniska 

saker, men de används för att skapa just bilden av att jordbrukarna lever i lyx 
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och att andra lider av att jordbrukarna har det så bra. Om jag minns rätt så 

var det barnlösa, åldringar och funktionshindrade d.v.s. alla ska känna sig ho-

tade och boven är jordbrukarna.  

Det var en ganska festligt debatt här som involverade ltl Carina Aaltonen. 

När jag frågade henne om de fantastiska skördedagarna och vad produkterna 

kommer ifrån så var det ett jättestort frågetecken från henne. Svaret är så en-

kelt; det är ifrån de åländska jordbrukarna. Dessa rika lyxmänniskor jobbar 

faktiskt med produkterna. De tar fram lammkorv, bröd, säd och allt möjligt. 

De produkterna kommer att bli importerade om socialdemokraterna får fort-

sätta att bedriva sin propaganda.  

Herr talman! När det gäller tunneln så är jag personligen ingen större till-

skyndare av en tunnel. Jag åker hellre på vatten och vägar. Det finns en vä-

sentlig (begär ordet, så får ni prata så mycket ni vill) aspekt på det här och det 

är ekonomin. Skärgårdstrafiken idag kostar 12 miljoner. Med den budget vi 

ska försöka få i framtiden med en klumpsumma på 220 miljoner så måste 

man se över hela trafiken. Då är tunneln en möjlighet att omstrukturera trafi-

ken som helhet. Det ska utredas. En del är rädda för det och andra ser det 

som en möjlighet. De beräkningar man har gjort säger att man kanske skulle 

kunna spara 2 miljoner per år. Då är det inte sådana pengar som man bara 

tar och far iväg med, utan det är 2 miljoner varje år i minskat budgetslitage. 

Det är inte en regionalpolitisk öronmärkt summa. Det kan gå till vilka inve-

steringar som helst som man bestämmer. Det betyder att det kan gå till hälso- 

och sjukvård, det kan gå till åldringshem i Mariehamn och det kan gå till 

gång- och cykelvägar och vad man nu kan hitta på. Jag tycker att det är vik-

tigt, som många har sagt, att tunnelfrågan inte borde stoppas upp. Det kunde 

kanske vara den ultimata satsningen på kortrutten. 

Sedan finns renoveringen av självstyrelsegården med här. Inte för att det 

kanske i sig är det mest anmärkningsvärda i finansutskottets betänkande 

men jag tar upp det därför att det är viktigt att bedöma vad som behöver gö-

ras och vad som kan lämnas. Självstyrelsegården togs i bruk 1973. Den är i 

dåligt skick när det gäller ventilation och utrymmesstandard osv. Den här in-

vesteringen måste göras förr eller senare. Då är det finanspolitiskt riktigt att 

ta upp det för att möjliggöra en viss tids förskjutning beroende på konjunktu-

ren. Men om man lämnar en sådan här investering så ger det sämre arbets-

miljö och det blir inte billigare för det ska vara reparationer under tiden.  

När man talar om budgetbalans så måste man skilja på investeringar, spa-

rande och löpande utgifter. De löpande utgifterna har att göra med vilken väl-

färdsvolym vi vill ha. Säger man att vi ska ligga på nivån 220 så har man i alla 

fall sagt att den välfärd som vi idag har ska vi försöka behålla. Men det som 

ligger utanför den grundläggande välfärden kan vi försöka spara på ännu 

mera.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det här anförandet var ju mycket underhållande men 

mest gammal surdeg tycker jag. Det handlade mycket om socialdemo-

kraterna och det får man väl ändå känna sig lite smickrad över. Inled-

ningsvis tyckte jag det var riktigt intressant det här med att radion har 

tystnat. Jag förstod aldrig om ltl Olof Erland tyckte att det var bra eller 

dåligt, om det är rätt eller fel från radioledningen att göra så här? Det 

skulle jag gärna höra lite mera om. Det var en ny vinkel på inlägget.  
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Ltl Olof Erland, replik 

Det jag menade med radion sade jag i mitt anförande. Jag vet inte vad 

jag ska svara på. Jag har ju sagt vad jag tycker.  

När det gäller surdeg får jag tacka för de värmande orden eller be-

römmet, som ltl Eliasson sade. Surdeg är någonting fantastiskt, jag är 

lite inne på jordbruket här. Det innehåller fina ingredienser. Det ska 

prepareras, knådas och bakas. Sedan blir det någonting fint, bröd, som 

är hälsosamt. Surdegen är samhällets embryo till bröd och liv, om man 

uttrycker det på det sättet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju trevligt om en surdeg kan pigga upp ltl Olof Erland så till den 

milda grad att han är nöjd med det. Fortfarande tycker jag att det skulle 

vara intressant att höra om det här med radion. Anser ltl Olof Erland att 

redaktionen har rätt att göra så här? Är det förenligt med den lagstift-

ning som ltl Olof Erland själv hänförde till? Jag tror att journalisterna på 

hemsidan också hänvisar till den lagstiftningen. Är det rätt det som de 

gör nu? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Surdeg är en sak och surhet är en annan sak. Det väsentli-

ga i mitt anförande är den oro som socialdemokraterna skapar, det är 

därför jag tar upp det, för jag ser de politiska implikationerna av att man 

ställer grupper mot varandra. Det är jordbrukarna mot handikappade, 

barnlösa och sjuka. Det är kommunerna mot landskapet, det är Marie-

hamn mot landsbygden. Det är folk som känner sig hotade av att de ska 

bli flyttade, när man istället försöker ordna det så bra som möjligt i vår-

den. Allt som är förändringar ska vara ett hot. Samtidigt lovar man att 

allt ska vara kvar. Alla organisationer ska få sina pengar och de ska få 

lite till. Dessa löften, som skapar en politisk oro, är faktiskt ingenting att 

leka med.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det är rätt prima hur ltl Olof Erland vänder och vrider på argumenten. 

Snart får han väl till det att det är vi tre kvinnor i den socialdemokratis-

ka lagtingsgruppen som har skapat den finansiella krisen med Lehman 

Brothers. 

Att inte jag skulle ha vetat varifrån jordbruksprodukterna på skörde-

marknaden kommer är ju kvalificerat struntprat. Problemet är ju att jag 

vill ha mera åländska produkter. Varje dag vill jag äta ekologiska lokal-

producerade åländska jordbruksprodukter. Men det går inte att få tag i 

på marknaden. Det går inte att få tag i ekologisk mat 365 dagar om året. 

Då undrar man hur ltl Olof Erlands vision ser ut för det åländska jord-

bruket? Min vision är att jag ska kunna få ekologisk närproducerad mat 

varje dag, året om, till hyfsade priser.  

Ltl Olof Erland, replik 

Min vision för det åländska jordbruket är att man ska ge de jordbrukare 

som är duktiga yrkesmänniskor förutsättningar att fortsätta att produ-
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cera de produkter som ltl Carina Aaltonen avnjuter på skördemarkna-

den. Jordbrukarna ska få fortsätta utveckla sina metoder och få erkänsla 

för att de är duktiga och kan konkurrera trots klimatförhållanden och att 

de i större utsträckning kan producera ekologiskt. Min vision är vidare 

att finansieringssystemet ändras så att unga människor faktiskt har råd 

att klara sig på jordbruket. Men framförallt att man visar jordbrukarna 

respekt och inte står och skäller och hotar med att alla handikappade, 

barnlösa och sjuka åldringar får lida för att jordbrukarna lever i lyx. Det 

är min vision.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag har aldrig sagt att jordbrukare lever i lyx. Det får vi däremot ofta 

höra från ltl Olof Erland, ltl Anders Eriksson och många andra. Snart 

börjar man tro att det ligger någonting bakom det här också. Det kanske 

är så.  

Däremot så finns det inte en tillräcklig tydlig jordbrukspolitik när det 

gäller att styra över produktionen till det som folk vill ha, mot en mer 

ekologisk inriktning. Då skulle man inte ha flyttat över miljöstödspengar 

till det konventionella. Nej, inte räcker det bara med att vara duktig, det 

är nog annat som saknas. Det är nog miljöministerns piska och morot 

som verkligen måste fram här och ge tydliga raka mål om vart vi är på 

väg.  

Ltl Olof Erland, replik 

Det är så enkelt i marknadsekonomin så vill ltl Aaltonen ha ekologiska 

produkter varje dag så får hon det. Det kan jag garantera, men då ska 

det också betalas. Det är ju det som det handlar om. Man säger att jord-

brukarna lever i lyx och stöden som de har rätt till ska de inte få. Då har 

de inte heller råd att producera till ett billigt pris. Det här med lyx kom-

mer nog från socialdemokratiskt håll. Titta efter stenografiska protokol-

len. Jag har citerat ltl Sundback, jag tror att Anders Eriksson har gjort 

sammaledes. Jag vet att jordbrukarna inte lever i lyx, som jag citerade 

från statistiken så är det inte så.  

Konventionellt och miljöstöd är inget motsatt förhållande, det omfat-

tar både ekologiska och andra odlare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Ltl Olof Erland berör här miljöstöd och kompensationsbi-

drag. Att få höra det här från en som inte själv är jordbrukare var väldigt 

bra. Det blir ofta, när vi som också är jordbrukare debatterar jordbruks-

frågorna, att man säger att man pratar i egen sak. Men att få höra det 

här objektivt tycker jag var väldigt bra. De synpunkter som Olof Erland 

här framförde stämmer överens med min egen uppfattning bl.a. påpe-

kandet att det egentligen inte finns något motsatsförhållande mellan 

konventionellt och ekologsikt jordbruk. Det är viktigt att de kan finnas 

parallellt. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Det här sista tror jag också är en viktig sak att fortsätta att diskutera. 

Om man tar 5, 10 eller 20 år bakåt så har det utvecklats enormt när det 

gäller metoder. Jag tror varenda jordbrukare säger att de inte har något 

intresse av att använda gifter och konstgödsel, men det är en ekonomisk 

nödvändighet många gånger. All konsultation går ut på att man inte ska 

använda mer än vad som behövs. Sedan kan det finnas en ideologisk 

skillnad som säger att eko-odling är det enda rätta. Det är fråga om s.k. 

branding, det är märken och det är organisationer som tjänar mycket på 

det här. Eftersom jag har undersökt det här jag inte så säker alla gånger 

på att tysk ekologisk barnmat är så mycket bättre än åländskt konven-

tionellt producerad.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Herr talman! Där finns det också olika forskare som hävdar olika saker. 

Det finns forskare som, genom försök, också visar att det inte alltid är 

det ekologiska jordbruket som läcker mindre av näring ut till våra vat-

tendrag. Sedan finns det andra som hävdar att det är så. Det viktiga är 

ändå att man gör vad man kan från näringen att minimera utsläpp av 

näringsämnen till omgivningen.   

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Vi har pratat om budgetbalans men jag tycker också att 

debattbalans kunde vara ett lämpligt uttryck. Det behöver komma saklig 

information i lagtinget om både det ena och det andra och om t.ex. jord-

bruket. Därför är det bra att ltl Henry Lindström engagerar sig i debat-

ten.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman!  Inledningsvis, för att budgeten ska vara i paritet med budgetla-

garna, så föreslår jag att budgeten bordläggs till plenum i morgon den 18 de-

cember.  

Herr talman! Social- och miljöutskottet har som enda utskott lämnat ett 

utlåtande till finansutskottet. Initiativet till detta togs från social- och miljö-

utskottet. Anledningen till det är att då vi under hösten granskat vad som är 

på gång inom EU så hittade vi olika dokument som berör social- och miljöut-

skottets verksamhetsområde. 

Det var fem meddelanden som utskottsmedlemmarna valde att göra en 

närmare granskning av. Det gjordes på så sätt att avdelningscheferna och an-

svarig minister kom till utskottet och redogjorde för på vilket sätt landskaps-

regeringen förhöll sig till EU meddelandena.  

De områden som berördes var klimatmötet i Köpenhamn, där Katrin Sjö-

gren befinner sig för närvarande. Därför har hon inte varit närvarande i salen 

och deltagit i debatten. Vi har också tittat på Östersjöstrategin, åtgärder mot 

cancer i ett europeiskt partnerskap och patienträttigheter vid gränsöverskri-

dande hälso- och sjukvård. Varje ämne är i sig mycket intressant men det 

ämnet som medlemmarna i social- och miljöutskottet ändå valde att gå vidare 

men var ett meddelande från EU kommissionen till parlamentets sociala råd 
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och regionkommittén som handlar om hanteringen av en åldrande befolkning 

i EU.  

Rapporten hade i och för sig inte så mycket nytt att komma med. Vi vet alla 

att EU:s demografi har en befolkningspyramid som breder ut sig allt mer i 

toppen och blir spetsigare nertill.  

I inledningen av rapporten konstaterar man att en åldrande befolkning i 

kombination med låga födelsetal innebär stora ekonomiska, budgetmässiga 

och sociala utmaningar. 

Europa har börjat förbereda sig för att möta detta hot bl.a. genom reformer 

av pensionssystemen. Nästan alla medlemsstater har skärpt de offentliga 

pensionsvillkoren, bl.a. genom att höja pensionsåldern och begränsa möjlig-

heterna till förtida pension. 

Men man konstaterar att utan ytterligare institutionella och politiska för-

ändringar kommer de demografiska befolkningstrenderna att leda till en vä-

sentlig omvandling av våra samhällen och hota solidariteten mellan genera-

tionerna och lägga nya krav på kommande generationer. De här trenderna 

kommer att få en stor effekt på den potentiella tillväxten. Det medför ett 

starkt tryck på att öka de offentliga utgifterna, inte bara för pensioner och 

sjuk- och hälsovård utan även för infrastruktur, bostadsbyggande och utbild-

ning om vi inte gör något här. Det här är ifrån den analys som man har gjort i 

EU.  

Att för oss politiker ta till sig det här som man hänvisar till i Aktuell analys, 

så gäller det att utnyttja det gyllene tillfälle vi har just nu. Det finns en period 

på omkring tio år, under vilken arbetskraftsutbudet kommer att fortsätta att 

öka. Då bör åtgärder vidtas för att genomföra de reformer som krävs i sam-

hällen med åldrande befolkningar. Att inte vidta åtgärder skulle försvaga 

medlemsländernas förmåga att möta en åldrande befolknings framtida be-

hov. 

Då det gäller den lokala situationen konstaterade utskottet att det finns ett 

tydligt styrdokument för landskapet. Det är en slutrapport som en arbets-

grupp har tagit fram som presenterades 2008. Rapporten togs delvis av land-

skapsregeringen 2007, då man konstaterade: ”på basen av kommitténs för 

äldrevården rapport jämte remissvar ämnar landskapregeringen vidta åt-

gärder enligt bilaga.” Så har de en bilaga med där. Man tog alltså inte hela 

rapporten rakt av, utan enbart den prioriteringsgraden som var i bilagan. I bi-

lagan finns de mest väsentliga delarna uppräknade men man har inte satt nå-

gon tidsram, utom i några undantagsfall, vilket vi saknar där.   

Utskottet har valt att forma sitt betänkande kring detta åtgärdsprogram 

från februari 2007.  

Men med anledning av att det är budgettider och utskottet delar sekretera-

re med finansutskottet har tillgången till utskottssekreterare varit begränsad. 

Därför har vi inte fördjupat oss så långt som vi hade velat med tanke på tiden.  

Vi har inte tagit enskild ställning till motionerna. Vi konstaterar att vi inte 

har för avsikt att godkänna någon motion. Vi har inte koncentrerat oss på att 

föröka formulera några fiffiga avslag. Jag vill framhålla att det hade varit 

klädsamt om utskottet hade kunnat kommentera varje enskild motion som 

berör det område vi behandlade.  

I utskottet har det framhållits ett tydligt problem med gränsdragningen 

mellan kommunerna och ÅHS. Det är någonting som man bör ta itu med. 

Detta kan på sikt bli olyckligt då patientgrupper kan komma i kläm ifall man 
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varken från kommunerna eller från ÅHS satsar inom dessa områden där det 

finns en gråzon om gränsdragningen.   

Sammanhang sammanhållen hemvård har vi tittat närmare på. Där kon-

staterar utskottet att lagstiftningsåtgärderna har skjutits fram. Vi tycker att 

ett tydligt regelverk är nödvändigt för att man ska få igång en sammanhållen 

hemvård. Man pratar om att det ska komma igång ett pilotprojekt ev. år 2010 

om man har lagstiftningen i sådant skick att det är möjligt att genomföra det 

här pilotprojektet. För det är lagstiftning som går i kors. Det är inte bara att 

bestämma att man ska genomföra det här. Man måste se till att man har kon-

troll på det. Om man går vidare med den här utredningen, skrivningen här 

förutsätter i princip att man genomför det här. Men naturligtvis om man gör 

en plus- och en minuslista, och om minuslistan väger tyngre så ska man inte 

gå vidare med den här frågan. Då bör man komma med ett meddelande och 

framhålla att så här ser det ut på det här området. 

Man har gjort ganska stora förändringar i lagstiftningen på fastlandssidan 

för att få det här att fungera smidigt och bra. Vi kanske behöver ha en egen 

socialvårdslag för att det här ska vara vattentätt och fungera.  

Vinsten måste också sättas i förhållandet till säkerheten. Det finns en risk 

för patientsäkerheten. Man kanske delar ut fel mediciner osv. Det kan begås 

misstag om man inte har rätt personal och om personalen går om varandra. 

Beslutshierarkin kan också bli otydlig. Man behöver utreda tystnadsplikten 

beträffande journaler osv. Det finns mycket kring det här.  

Däremot kan vi med glädje konstatera att förebyggande hembesök funge-

rar bra. Det finns ingenting att anmärka kring det, mera än att Mariehamn 

har en annan ålder för hembesök än vad man har på landsbygden. I Marie-

hamn har man valt en ålder på 77 år medan man på landsbygden har en 75 

års gräns där man får besök av en specialist som kartlägger vilka behov och 

vilka åtgärder som krävs i hemmet för att man ska kunna bo kvar där.  

När det gäller hemtjänst och hemsjukvård konstaterar vi att det är ett om-

råde som man också från EU lyfter fram. Här är det kanske bra att man inte 

har forcerat alltför mycket. Man har konstaterat att det är allt viktigare att 

man satsar på vård i hemmet. Man nämner till och med idag att det kan vara 

aktuellt och lönsamt i vissa sammanhang att man gör tio hembesök från 

hemsjukvården före det är aktuellt att man bli intagen på sjukhus. Det är fort-

farande billigare att hemsjukvården kommer hem tio gånger. Kostnaden mel-

lan hemsjukvården och sjukhusvården är någonting som man bör beakta. 

Utskottet konstaterar att det här kommer att kräva investeringar. Just nu 

är det redan för lite resurser i hemsjukvården, enligt vad vi har erfarit i hö-

randet. Man behöver titta över hur man ska åtgärda det här på ett lämpligt 

sätt.  

När det gäller det kommunala serviceboendet har det varit vissa diskussio-

ner kring fördelningen angående läkare. Man kan följa samma uppdelning 

där som vid vilken hemsjukvård, det är inte något speciellt där. 

När det gäller kommunal åldringsvård har vi konstaterat att det är oklart i 

frågan om ansvarig läkarvård vid de olika kommunala åldringshemmen. Man 

har olika nivåer eller olika tolkningar vid åldringshemmen. Här behöver man 

ha en enhetlig linje, vilket man behöver man titta på. 

Vi har inte från utskottet inte haft någon kommentar angående stängning-

en av Övergårds. Vad vi har erfarit i hörandet mellan tjänstemän och politiker 

så skulle det inte vara några problem, som jag har tolkat och förstått det. Man 



  

  861 

måste också lita på när man säger att det här går att genomföra utan stora 

problem. Vi behöver kanske ta till oss det som politiker så att man inte oroar i 

onödan. Är det så att man har en annan information och känner till någon-

ting annat så är det naturligtvis viktigt. Men vi tyckte inte att det fanns nå-

gonting sådant konkret. 

När det gäller Gullåsen är det ett visst frågetecken när man tittar på det. Vi 

har en skrivning i utskottet att det i första hand krävs ett uttryckligt beslut om 

ett förverkligande av ett geriatriskt sjukhus. Därefter bör landskapsregering-

en bedöma dimensioneringen av sjukhuset, behovet av renovering, ombygg-

nad samt vilka lagstiftningsåtgärder som erfordras. Slutligen bör landskaps-

regeringen fastställa en tidsplan för projektet. Det här är i och för sig på gång, 

man har en utredning vad Gullåsen ska arbeta med och vad man ska syssla 

med.  

Nu i efterhand har jag blivit uppmärksammad på att begreppet geriatriskt 

sjukhus kanske begränsar sjukhusets verksamhet delvis. Geriatri är ju läran 

om äldres sjukdomar. Man har diskuterat att Gullåsen också ska användas till 

andra grupper, inte bara äldrevård. Det kan vara i princip personer över 18 år 

med olika problem. Det kan gälla palliativ vård, vård inför döden. Det kan 

vara demensvård. Det kan vara andra speciella diagnoser som Huntingtons 

sjukdom och det kan även vara äldre utvecklingsstörda som man behandlar 

här. Det kan också vara andra omständigheter. Det här är någonting som 

man behöver titta lite närmare på. 

Kommer man till en annan slutsats än att man inte går vidare med geriat-

riskt sjukhus att det är olämpligt att göra om det, så är vi öppna, åtminstone 

jag som utskottets ordförande, för en sådan diskussion. Men som läget är nu 

är det olyckligt att det finns så många öppna frågor i det här. Den ena frågan 

låser den andra. Det skulle vara bra om man kunde fatta beslut och också 

långvariga beslut. Bestämmer man nu att det ska bli ett geriatriskt sjukhus 

kan det vara från en tidpunkt som ligger ganska långt fram i tiden, bara be-

slutet fattas. Det efterlyser vi. Jag slutar här. För övrigt får jag hänvisa till vårt 

utlåtande som vi har lämnat till finansutskottet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tyckte att det var ett bra anförande ända tills ltl Åke 

Mattsson kom till slutet då han i stort sett tog tillbaka allting. Nu skulle 

det ändå kanske inte bli ett geriatriskt sjukhus. Lite fasthet hoppas jag 

nog ändå på från någon liberal. Det står ju i finansutskottets betänkan-

de; beslut måste dessutom fattas om utvecklingen av Gullåsen till geriat-

riskt sjukhus. Jag hoppas verkligen att social- och miljöutskottets ordfö-

rande nu står fast vid det här och inte börjar backa i den sena timmen. 

Sedan hade jag en kommentar till sammanhållen hemvård. Det har ju 

sagts, under åtminstone fyra olika ministrar, att lagen ska ändras så att 

det här blir möjligt. Jag tror att man inte behöver ändra lagen. Man kan 

nog ha ett försök genom avtal mellan kommunerna och ÅHS. Det skulle 

vara en snabbare väg. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Nu har inte jag den juridiska kunskapen för det här. 

När man pratar med dem som jobbar med den här frågan så har det 

framhållits att det kan krävas en eventuell lagändring. Man håller på att 
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titta på den här frågan. Det är inte så att det är så, men det kan finnas 

vissa risker just med journalanteckningar och om man har rätt till jour-

naler. Det är på det området som det kan vara en viss ansvarsfördelning. 

När det gäller Gullåsen så var det om benämningen geriatriskt sjuk-

hus. Det viktigaste är att man bestämmer sig för vad ska vi använda det 

här sjukhuset till. Man anpassar lokalerna till det och går vidare så att 

det inte går i stå. Jag tror att ltl Sundback och jag är överens på det om-

rådet. Beslut är det absolut väsentligaste. Sedan om det uteslutande bara 

ska rikta sig till personer över 65 år eller om man ska ha en bredd kan-

ske inte är så väsentlig. Men beslutet vill vi ha.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

I den här rapporten från 2006 finns det utrett. Men nu när vi talar om 

äldreomsorgen så är det centrala att det finns ett i geriatriskt sjukhus el-

ler om man vill tillägga klinik.  

Sedan om lagstiftningen om sammanhållen hemvården. Om den ska 

föregå ett försök, vilket jag tycker är en bra idé, så kan man säkert avtala 

om alla väsentliga villkor innan man kör igång försöket, vilket sedan kan 

ligga till grund för eventuella lagändringar. Nu har det här hela tiden 

stoppats med i en hänvisning att vi först måste ändra i lagen. Man kan 

inte jämföra med riket eftersom kommunerna har hälsovården där, det 

är en helt annan situation.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Anledningen till att jag nämnde det här var att jag i 

ett replikskifte sade att det här kommer att komma i gång under 2010. 

Men om det visar sig att man inte har klarhet i det, att det dyker upp 

lagstiftningsproblem så kan vi inte gå mot lagen. Men annars anser jag 

absolut att det här bör genomföras. Jag har förstått att så kommer att 

hända. 

Det är mycket riktigt inte ett sjukhus utan en klinik som man ska tala 

om när det gäller det geriatriska sjukhuset. Det ska vara sjukhus för ge-

riatriker, där är vi överens.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag understöder det mesta som kommer från social- och miljö-

utskottets skrivningar i det här ärendet. Nu måste arbetet fortsätta. Det 

är inte är nog med att man har de här skrivningarna. Nu måste man 

också konkretisera de här tankarna. Det är A och O att man kommer 

igång med lagstiftningsarbetet, för det vet vi att tar tid. Under den tiden 

så skulle man, precis som här har sagts, kunna genomföra någon form 

av pilotprojekt. Från min egen hemkommun, Lemland, har både politi-

ker och tjänstemän visat intresse för det. Vi ställer gärna upp som en 

försökskommun. 

En sak som jag lite vill opponera mig emot är när man säger, och det 

står överallt, att personer över 75 år ska vårdas hemma i första hand. Vi 

måste komma ihåg att alla inte är beredda att vårdas hemma. Man kän-
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ner sig ensam, och otrygg och osäker. Det ska också finnas institutions-

vård.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det senaste stämmer bra. De som behöver vårdas 

hemma ska naturligtvis vårdas hemma. Man ska alltid ha den inställ-

ningen att man ska försöka rehabilitera och hjälpa folk tillbaka till 

hemmet att man inte placerar folk på institution av gammal vana. Vill 

man bo hemma ska man ha möjlighet till det eller att man har ett eget 

boende så långt det går. Man behöver ju inte bo i sin gamla villa eller lä-

genhet, man kan också flytta mera centralt. Det är kanske det som vi är 

ute efter med den här formuleringen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det finns en hel del till att önska inom det här området. Allde-

les särskilt från det att man skrivs ut från sjukhuset och ska åka tillbaka 

till sitt eget hem, vilket ändå är målsättningen. Det är inte alla som kla-

rar av det. Då måste det finnas någonting däremellan. Idag finns det inte 

tillräckligt med sådana platser. Man hänvisar till att det finns utred-

ningar om att hemsjukvården idag ändå är billigare, även om man gör 

besök upp till tio gånger. Jag vill åtminstone sätta in den värdegrunden 

att även om det blir billigare så kanske det ändå är mera osäkert och 

otryggt för den personen att vara ensam de stunderna som man inte har 

besök. Det i sig gör att den personen blir sämre och kanske måste in till-

baka till sjukhuset. På kort sikt är det inte ett lönande exempel. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det där är en mycket väsentlig och viktigt punkt som 

man har lyft upp. Vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga i utskottet. 

Vi har inte behandlat det här ärendet på det sättet. Naturligtvis är det 

personen själv som ska komma i första hand. Det är det centrala. Gans-

ka snart kommer det att bli en övergång. Det är redan på gång att de 

äldre vet vad de vill. De är inte homogen massa som man behandlar hur 

som helst. De äldre ser ganska klart och tydligt hur de vill ha det. Man 

ska ge förutsättningar så att folk får välja boende. Många vill de facto bo 

hemma. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack, kollegan Mattsson för en god presentation av social- 

och miljöutskottets betänkande och vårt gemensamma arbete fram till 

rubriken Gullåsen, där det gick snett. För det första har jag varit med i 

hela behandlingen, liksom ordförande. Någon utredning över Över-

gårds, precis som ordförande sade, har vi överhuvudtaget inte nämnt 

om. Vi har inte heller hört några specialister eller sakkunniga om det 

ärendet. Om någon har låtit någonting flyga ur sig så har det inte varit 

på basen av vårt hörande i alla fall. Jag tar avstånd ifrån att vi på något 
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sätt skulle ha någonting att förmedla från social- och miljöutskottet när 

det gäller stängningen av Övergårds. 

Det blev också i ordförandes presentation ett väldigt missförstånd det 

här med geriatriskt sjukhus. Det baserar sig på 2006 års utredning där 

man har 7-8 olika funktioner som det här sjukhuset skulle få. Det viktiga 

idag är att Gullåsen inte är ett sjukhus, utan att det skulle bli ett sjukhus 

på basen av ett beslut.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Först angående Övergårds, det är mycket riktigt precis som ltl Roger 

Jansson säger att det inte har gjorts specifikt hörande. Jag kanske var 

lite otydlig där för jag gjorde en anteckning att det inte har framkommit 

någonting som har nämnts i förbifarten, det stämmer mycket bra. Vi har 

inte hört någon speciellt om detta, vi har inte utrett ärendet. Det har hel-

ler inte framkommit att det skulle vara ett problem. Jag kan inte nämna 

vem som har sagt vad i utskottet, men det har lyfts fram där. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vidare om Gullåsens framtida funktioner, utskottet säger 

att det är viktigt att man fattar ett snabbt beslut om att det ska bli ett 

sjukhus med huvudinriktning på geriatri. Det betyder att det, enligt 

2006 års utredning, ska innehålla många andra funktioner, även för 

yngre människor. Den palliativa vården är en sådan del, en del av reha-

biliteringen är en sådan del och Huntington sjukdomen är en sådan del. 

Det viktiga är att man nu får ett beslut från landskapets och självstyrel-

sen sida att detta är ett sjukhus. Därmed drar man en klar gräns till den 

kommunala omsorgen. Därmed får man är igång ett arbete. Jag kan per-

sonligen tänka mig att Gullåsens utrymmen bra kan användas redan 

idag för att starta upp den här verksamheten, som även den av Gun 

Carlson ledda kommittén kom fram till. Sedan fordras det nog en del 

ombyggnader och saneringar före man har en väl fungerande helhet. 

Men det här kan göras väldigt snabbt.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag var lite osäker i mitt anförande tidigare här. Vi är 

nog helt överens i den här frågan att det är viktigt att man får ett beslut 

om hur man går vidare. Det behöver kanske inte vara så att det här ska 

genomföras omedelbart. Själva genomförandet kan bli en bit in i framti-

den. Men kommunerna ska veta att det här kommer att hända, om nå-

got år är det här helt klart och tydligt.  

Jag var lite osäker på om man ska kalla det för geriatriskt sjukhus 

bara eller om det borde heta någonting till. Blir det låst och missförstånd 

med att det står geriatriskt sjukhus? Det kanske kunde ha varit lite läng-

re i vår skrivning. Kanske hela skrivningen blev otydlig i och med att jag 

försökte vara tydlig där. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ltl Åke Mattsson har under diskussionen föreslagit att 

ärendet ska bordläggas till plenum inkommande fredag den 18 december kl.9.30. Ären-

det kommer därför att bordläggas. Önskar någon uttala sig bordläggningstiden? 

Vtm Gunnar Jansson 

Herr talman! Jag understöder förslaget om bordläggning och bordläggnings-

tiden framförallt. 

Talmannen 

Förslaget om bordläggning och bordläggningstiden har fått understöd av vtm Gunnar 

Jansson. Ärendet bordläggs till plenum den 18 december kl. 9.30.  

De på talarlistan upptagna namnen, ledamöterna Eliasson, Karlström, och Carlsson, 

har möjlighet att uttala sig ännu. De avstår. Diskussionen avbryts här och återupptas 

vid morgondagens plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 18.12.2009 kl. 9.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

15.55). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 24  ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhål-

ler lagtingsledamöterna Ulla-Britt Dahl, Jan Salmén och John Hilander på grund av 

deltagande i ÅHS:s styrelsemöte. Beviljas. 

Tredje behandling 

1 Avgift för lantbruksavbytare 

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?  

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  
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Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

2 Landskapsandelarna 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. Diskussion. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag förslår att lagförslaget förkastas.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget om förkastande. 

Talmannen 

Talmannen uppfattade det som avisering och förslag om förkastande kommer i detalj-

behandlingen. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Föreläggs lagförsla-

get för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?  

Ltl Camilla Gunell  

Nu hoppas jag att det är på rätt. Jag föreslår att lagförslaget förkastas.  

Ltl Barbro Sundback 

Understödes.  

Talmannen 

Under diskussionen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsle-

damoten Barbro Sundback förslagit att lagförslaget förkastas. Omröstning kommer där-

för att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagför-

slaget ska antas röstar ja medan de som röstar för att förslaget ska förkastas röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill gärna i denna för kommunerna viktiga fråga ha en öp-

pen omröstning.  

Ltl Barbro Sundback 

Understödes.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och understödd och kommer därför att verkställas. Jag 

begär ltl Folke Sjölund och Ltl Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen. Upprop. 

Omröstningen har gett resultatet: 17 JA-röster, 4 NEJ-röster, 2 avstod och 7 är frånva-

rande. Majoritet för framställningen.  

Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 
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Tredje behandling 

3 Avskaffande av allmänna avdraget 

Finansutskottets betänkande (FU 3/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslagen. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslagen för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs det första lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag ber att få förkasta det här förslaget och jag önskar under-

stöd av det.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag önskar understöda ltl Karlströms förslag om förkastande av lag-

framställningen. 

Talmannen 

Förslag om förkastande har lagts och understötts. Omröstning kommer att verkställas,  

Ltl Fredrik Karlström 

Talman! Jag ber om öppen omröstning i det här ärendet också. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Jag ber att få understöda. 

Talmannen 

Förslag har väckts och understötts om omröstning öppen omröstning. Jag ber ltl Gun 

Carlson och ltl Camilla Gunell biträda vid omröstningen. 

Talmannen 

Omröstningspropositionen är som följer: JA för framställningen, NEJ för ltl Karlströms 

förslag om förkastande. Upprop. 

Talmannen 

Omröstningen har givit resultatet: 18 JA-röster, 4 NEJ-röster, 1 avstod och 7 är frånva-

rande. Majoritet för JA. Därmed är framställningen godkänd 

Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs det andra lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lag-

tinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

4 Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter 

Lagutskottets betänkande (LU 11/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010) 
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Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Talman! Landskapsregeringen föreslår att man förenhetligar lagstiftningen 

hos några myndigheter, miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, diskrimine-

ringsombudsmannen och datainspektören så att landskapsregeringen kan 

besluta om permittering, förflyttning och omplacering för de nämnda myn-

digheterna. Det förtydligas också när det gäller beslutsgången att de här är 

administrativt underlydande landskapsregeringen. När det gäller enmans 

myndigheter så är det ett problem med dem, de kan rimligen inte själva be-

sluta om förflyttning, permittering och liknande.  

I det här sammanhanget kanske jag ska påpeka att permittering en åtgärd 

som man har möjlighet att vidta om det är ekonomiskt kärva tider. Man bor-

de också alltid tillägga att det är för att undvika uppsägningar. Permittering-

arna är reglerade och begränsade i tid. 

Det som har diskuterats, i samband med den här åtgärden, är myndighe-

ternas oberoende. Oberoendet är ju reglerat i EG lagstiftningen. Det är också 

reglerat genom att de här myndigheterna regleras av speciallagar. Här finns 

det en att administrativ ordning som landskapsregeringen står för. Medan 

myndigheterna i sig har en oberoende ställning. 

Till lagutskottets betänkande har fogats en reservation av ltl Barbro Sund-

back. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Som utskottets ordförande sade motiveras lagändringarna med 

att det ska finnas en laglig grund för att permittera de ledande tjänstemännen 

inom de här olika myndigheterna. Jag har inte några invändningar mot att 

man reglerar det på det här sätter vad gäller miljö- och hälsoskyddsmyndig-

heten. Sedan finns det en liten korrigering av lagen om motorfordonsbyrån. 

Men för de här två väldigt speciella myndigheterna, diskrimineringsom-

budsmannen och datainspektionen tillgriper regeringen och majoritetsblock-

et mera våld än nöden kräver. 

Tjänstemannalagen gäller naturligtvis också för de här myndighetsinneha-

varna. Det är nog min bestämda uppfattning att regeringen och majoritets-

blocket tar tillfället i akt och motiverar förändringar i lagstiftningen med de 

dåliga tiderna för att samtidigt kunna styra och ställa mera, speciellt i fråga 

om diskrimineringsombudsmannen. Det har ju framkommit en viss kritik 

mot verksamheten, som jag tycker att är befogad. Man att försöka rätta till 

det på det här sättet är inte jag överens med landskapsregeringen om. Den 

skrivning som vi har i gällande lag om diskrimineringsombudsmannens för-

hållande till regeringen och landskapet är; "diskrimineringsombudsmannen 

är en oberoende myndighet med i landskapet Åland som huvudman". Exakt 

samma skrivning har man för Ålands högskola och den har man inte tänkt 

ändra. Det måste vara till fyllest för regeringen som arbetsgivare att reglera 

öppethållningstider som det har varit diskussion om. Man nu vill säga att det 

är en oberoende myndighet administrativt underställt landskapsregeringen. 

Man tillägger; "beslut i fråga om tjänsten som diskrimineringsombudsman 

ska handläggas av landskapsregeringen." De här lagändringarna leder till 
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att den här myndighetens oberoende de facto upphör. I sin tur betyder det 

här att den viktiga roll som den här myndigheten har, bland annat att särskilt 

granska landskapsregeringen och dess underlydande myndigheters göranden 

och låtande, att de förutsättningarna försvinner och rättsäkerheten i det här 

systemet skadas. 

På samma sätt är det med datainspektionen, man tillgriper igen mera våld 

än vad nöden kräver. Därför har jag också tyckt att man skulle avstå från att 

lagstifta. Jag föreslår att lagändringarna inte ska godkännas. 

När lagen om diskrimineringsombudsmannen tillkom var det många och 

långa diskussioner. Den viktigaste frågan var då om vi skulle ha en egen 

myndighet eller om vi skulle ha en sorts överenskommelse med riksdiskrimi-

neringsombudsmannen.  

Socialdemokraterna tyckte till en början att en lösning med en överens-

kommelse skulle ha varit till fyllest, särskilt med tanke på att den myndighe-

ten också skulle ha ett starkt oberoende gentemot våra myndigheter. Vi skulle 

ha sluppit det lilla samhällets problematik. 

Efter att vi hade fått garantier, om att den här myndigheten skulle bli obe-

roende, så kompromissade vi och kom överens om en lagstiftning som vi 

kunde godkänna. Man framhölls särskilt från centern att det är viktigt att de 

som känner sig diskriminerade i det åländska samhället har tillgång till en 

myndighet som talar svenska. 

Nu är man då beredd att frångå det här. Enligt min uppfattning så finns 

inte de villkor nu som vi gick med på under tillkomsten av den här lagstift-

ningen. 

Herr talman! Båda dessa en persons myndigheter, diskrimineringsom-

budsmannen och inspektören för datainspektionen har i utlåtanden starkt 

emotsatt sig lagförändringarna. Men vi ser ett mönster hos regeringen, man 

kör över. Man kör över sina underordnade med hänvisning till att man ska 

spara och att den ekonomiska situationen är allvarlig. Förvisso är den det, 

men man kan inte, trots det, åsidosätta grundläggande principer om hur de 

här myndigheternas oberoende ska garanteras.  

Jag tror inte mera att det här lagtinget bryr sig om sådana här principer. 

Jag tror att det ska köras över nu efter den här budgetdebatten. Vi ser konse-

kvenserna. De anställda opponerar sig på olika sätt. De känner sig i djupt 

kränkta när de inte blir tagna på allvar. Så förefaller det också vara i det här 

sammanhanget. 

Herr talman! Jag kommer antagligen, vi får väl se om krafterna finns, att 

protestera mot alla övergrepp som nu sker mot förvaltningen. Det här tycker 

jag är principiellt väldigt graverande. Jag tror fortfarande att principer är vik-

tiga, även om landskapets klumpsumma minskar. Det går över med tiden. 

Men ska vi då ändra på den här lagstiftningen, eller ska vi ha de det på det 

här viset?  

Det hör också till saken att det i lagen om ÅSUB inte finns några särskilda 

permitteringsbestämmelser och inte finns det heller det för polisen osv. För-

enhetligande av lagstiftningen, som man nu hänvisar till, är bara delvis upp-

fylld. Den behövs inte, det har åtminstone vi fått uppgifter om av sakkunniga 

i utskottet. Med stöd av tjänstemannalagen kan man permittera också de här 

tjänstemännen. 

Dessutom kan man också reglera deras arbetstid via budget och på andra 

sätt, om det nu är så avgörande att spara på just de här två tjänsterna. 
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Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag delar inte överhuvudtaget den konspiratoriska analys 

som ltl Barbro Sundback gör sig till tolk för. För mig är principerna om 

oberoende ombudsmän precis lika viktiga som för ltl Sundback. Genom 

den här lagstiftningen förändras inte den ställningen överhuvudtaget på 

något sätt. Jag hävdar att ltl Sundback slutsatser är felaktiga. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Folke Sjölund säger att dessa tjänstemäns ställning inte ändras över-

huvudtaget. Men varför lagstiftar man då? Finns det något fog för att 

lagstifta om inte deras ställning ändras? Det där pratet är nog att slå blå 

dunster i folks ögon. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Talman! Som jag sade, så delar jag inte den analys som Sundback gör. 

Jag hävdar fortsättningsvis att de här tjänstemännens oberoende ställ-

ning inte ändras. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det har jag förstått. Motivet för lagstiftningen förblev väldigt oklar ur 

ltl Folke Sjölunds synvinkel. Jag tror att man ska ta de här tjänstemän-

nens oro på allvar. Om man inte är överens med dem så är det en stor 

risk för att man faktiskt kränker deras oberoende som myndighet. De är 

båda jurister och har fått det här jobbet. De har inte krävt att bli det här, 

de har blivit godkända av landskapsregeringen Jag antar att de själva 

kan bevaka sina intressen, vilka inte har blivit beaktande i den här fram-

ställningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller ltl Sundbacks påstående om att det skulle 

förekomma någon form av övergrepp, till följd av den föreslagna lag-

stiftningen, så måste vi komma ihåg att den oberoende ställning som nu 

ltl Sundback oroar sig för kommer att prövas i samband med att land-

skapsregeringen för denna nya lagstiftning till Bryssel, till EU-

kommissionen, för notifiering d.v.s. en form av underställelse. Då får vi 

det här prövat. Jag kan inte på något sätt finna att ltl Sundbacks påstå-

ende kan äga någon riktighet, att det här skulle vara någon form av 

övergrepp. Erfarenheter har visat att vi behöver instrument även från 

landskapsregeringens och lagtingets sida för att kunna styra en persons 

myndigheter, när det kan finnas risk för bristande arbetsinsatser. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är just det här argumentet som är det farliga. Man ska 

alltså styra de här myndigheterna via lagstiftning, inte via diskussion, 

inte via förhandlingar, inte via överenskommelser utan i lag ska man lik-

som tvinga dem till underordning. På det viset kan man naturligtvis 

mycket starkare än nu påverka dem. Det andra sättet är mycket mera 

krävande, det kräver respekt och att man kommer överens. Inte att man 
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säger att i lag tvingas ni att göra si och så. Det är jag helt överens med ltl 

Harry Jansson om. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att ltl Sundback blandar ihop två saker. Å 

ena sidan myndighetens verksamhet d.v.s. de faktiska ärenden som 

eventuellt skulle kunna vara känsliga för omvärlden, låt oss säga en 

landskapsregering eller en enskild politiker, å andra sidan myndighets-

personerna. Det är ju på inget sätt så att man går in på ärende sidan och 

styr. Det handlar om att se till att den praktiska vardagen fungerar. Vad 

är bättre, med tanke på den kritik som bland annat ltl Sundback har rik-

tat mot instansen diskrimineringsombudsmannafrågor? Då är det bättre 

att det finns någon form av regelverk där man slår fast att det är land-

skapsregeringen och ingen annan som kan påtala ifall en persons myn-

digheter inte fungerar. Det här är ju en rättssäkerhet för oss alla. Vi får 

någonting för våra skattepengar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att ltl Jansson inte förstår att det är en myndighet i första 

hand och i andra hand rör det sig om tjänsteinnehavare. Myndighetens 

position förändras nu. Den är inte mera en självständig oberoende myn-

dighet som landskapsregeringen ska kommunicera med, utan den ska 

underordnas. Det är problematiken enligt mig. Situationen när det gäll-

er diskrimineringsombudsmannen blir inte mera den att man ensidigt 

representerar sina klienter intressen. Man måste beakta att överordnad 

myndighet, d.v.s. regeringen, kan vara kritisk och utöva påtryckning på 

de här myndigheterna om att man inte beter sig på ett visst sätt. Vilket 

ju nu också anförs i diskussionen som ett motiv för att man ska ändra 

det här. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Ltl Sundback är helt på vills när ledamoten påstår att motivet för 

den här lagstiftningsåtgärden skulle vara det ekonomiska läget och sparkrav. 

Det hade inte med sparkrav att göra när den här lagen tillkom. Lagen tillkom 

därför att vi ville tydliggöra vissa administrativa strukturer inom vår förvalt-

ning och inom olika myndigheter. Det är orsaken till att de här lagarna har 

tillkommit. Vi tydliggör också hur de administrativa funktionerna ska hante-

ras i förhållandet till en persons myndigheter. Det kommer att ske i enlighet 

med tjänstemannalagens krav. 

Det är också viktigt att de olika underlydande myndigheterna och organi-

sationerna har en likadan struktur. Det tillkom till exempel ändringar så sent 

som 2006 när det gäller permitteringsinstrumentet och förflyttning av tjäns-

temän. Det är en av de åtgärder som vi också har lyft in i lagstiftning, som har 

tillkommit efteråt, för att det också ska vara likalydande. 

Det här är en lag för att tydliggöra administrativa strukturer. Och också 

klargöra hur förhållandet är mellan landskapsregeringen, i förhållandet med 

tjänstemannalagen i förhållande till en persons myndigheter. Det är alltså åt-

gärdsförslaget. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, fru lantrådet, så har jag också uppfattat det. Men utskottets ordfö-

rande säger att det har tillkommit på grund av att man ska genomföra 

permitteringsvillkoren och att den här lagstiftningen ska förenhetligas 

med övrig lagstiftning. Jag tycker nog att jag är på rätt spår här. 

Sedan håller jag inte med om lagförslagets innehåll. Lantrådet säger 

att det ska bli en underordnad myndighet. Det menar jag att är fel. Det 

här ska vara en oberoende myndighet, som är på jämställd nivå med 

landskapsregeringen. Men lantrådet vill styra och ställa i nästan allting 

nuförtiden. Det kräver mycket mer arbete och känslighet att diskutera 

och komma överens än att sitta på kammaren och besluta om hur andra 

ska bete sig. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen agerar utifrån den lagstiftning vi har och 

vi följer den. Vi behöver också ha system som är klara och transparenta. 

Det har inte den här lagstiftningen varit så här långt. Det har varit oklart 

om hur det administrativa ansvaret ligger. Var ligger det ansvaret? Det 

har varit luddigt.  

Lagutskottet efterlyste att vi skulle gå in lagen om diskriminerings-

ombudsmannen, för att titta på hur den organisationen är konstruerad, i 

samband med att jämställdhetslagen behandlades i lagutskottet. Det var 

en beställning ifrån lagutskottet, som landskapsregeringen effektuerar.  

Nog är ltl Sundback på vills. Det är ju ltl Sundback som i sin reserva-

tion har lyft in att det här är ett lagförslag som har tillkommit p.g.a. den 

tillfälliga ekonomiska nedgången i landskapets ekonomi. Inte någon-

stans i framställningen finns det som motiv. Ingen har framfört det. Jag 

har inte framfört det när jag presenterade lagen. Vi har inte framfört det 

som ett motiv för lagen. Det har att göra med att de administrativa 

strukturerna blir någorlunda likadana. Vi hade ett system där dataom-

budsmannen och diskrimineringsombudsmannen hade olika struktur, 

trots att båda är oberoende myndigheter. Oberoende myndigheter! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Motiven för lagstiftningen varierar lite beroende på vem man pratar 

med tydligen. Förslaget visar att man vill att diskrimineringsmyndighe-

ten ska bli en myndighet underordnad landskapsregeringen. Det anser 

jag att är fel. Jag har tyckt att den lagstiftning som finns nu är bättre, 

med tanke på att respektera myndighetens oberoende. Men man kan na-

turligtvis som arbetsgivare ändå påverka sina underordnade tjänstein-

nehavare. Det går också i diskussion och överenskommelser. Det har 

blivit mycket, mycket bättre med arbetsrutinerna för diskriminerings-

ombudsmannen när det blev påtalat. Men om ingen säger någonting?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har regelbundna diskussioner med diskrimineringsom-

budsmannen. Men trots det måste landskapsregeringen bygga sin verk-

samhet på lag och förordning. Det är det som är våra verktyg och vår 

plattform för allt vi gör. Det är inte så att landskapsregeringen kan, efter 

det här, gå in och styra varken i diskrimineringsmannens eller i data-

ombudsmannens verksamhet. Det kan vi inte och det ska vi inte göra. 
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Däremot klargörs det att också de myndigheterna följer tjänstemannala-

gen och det regelverk som stipuleras där. Det är det som vi har velat 

reda upp med det här. När det gäller en persons myndigheter så kan inte 

en person fatta beslut om sin egen omflyttning eller permittering. Därav 

måste man lyfta in det i tjänstemannalagen på landskapsregeringsnivå. 

Det är en administrativ åtgärd. Det har ingenting med sparkrav att göra. 

Det är ltl Sundbacks som har fört in de argumenten. Så står det i reser-

vanternas reservation. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Ålands lagting är en lagstiftande församling. En av våra vikti-

gaste uppgifter är att se till att lagar och förordningar fungerar. Vi har ett 

samhälle som bygger på lag och lagarna ingår i ett system som är tydligt och 

klart. Till den delen har lagutskottet behandlat det här. Jag ser reservationen 

som ett uttryck för politiskt konspirationstänkande. När man säger att lag-

tinget inte bryr sig om det här oberoendet, det är frågan om att man kör över 

och att det är ett övergrepp så tycker jag att det klart och tydligt är överdrivet. 

Syftet är naturligtvis inte att förbättra lagstiftning och rättssäkerhet utan det 

har politiska syften. Det ska man ha klart för sig när man diskuterar det här. 

För lagutskottets del kan man klart konstatera att myndigheterna ska vara 

kvar såsom myndigheter. När man då går in och gör administrativa föränd-

ringar så är det fråga om att kunna fullfölja de uppgifter som landskapet har, 

att tillse att tjänstemannalagen och det administrativa fungerar när det gäller 

omflyttningar och liknande som är besvärligt när det gäller enmans myndig-

het. Hur ska man i en enmans myndighet kunna utöva disciplinära åtgärder 

och liknande? Det här måste lagstiftningen innehålla för att det ska vara lik-

värdighet.  

När det gäller oberoende för de här myndigheterna som fortfarande är 

myndigheter det är ingenting i myndighetsfunktionen som ändras, så finns 

det en kontroll, utöver landskapsregeringen, som också ska se till att lagarna 

följs. Kontrollen finns i Europarådet och den finns på EU-nivån. Som ltl Har-

ry Jansson här sade så är det här någonting som naturligtvis granskas i vårt 

andra juridiska system, EU. 

På det sättet tycker jag att lagutskottet fullföljer sin uppgift i Ålands lag-

ting, granskar lagar och lagförslag och ser till att det lagliga och rättsliga sy-

stemet fungerar. Att politisera det här ärendet och att konspiratoriskt påstå 

att lagtingsledamöterna inte bryr sig om vad som händer i ekonomiskt svåra 

tider, de vill köra över och utöva makt, det är inte värdigt ett lagting såsom en 

lagstiftande församling. Den politiska diskussionen må vara, men den borde 

bygga på fakta. Det är ett system vi faktiskt har. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag är övertygad om att budgetsituationen har påskyndat att vi 

har fått det här ärendet hit till lagtinget. Det viktigaste just nu i regeringens 

politik är att göra det möjligt att permittera folk för att minska personalkost-

naderna. I den vevan har man passat på att försöka ändra på det förhållande 

som finns mellan diskrimineringsombudsmannen och den förvaltning som 

den här myndigheten ska granska. Likaså med datainspektionen, men inte på 
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samma sätt. Det verksamheten är inte reglerad lika fritt som den som gäller 

för diskrimineringsombudsmannen. Det är ganska naturligt eftersom de frå-

gor som diskrimineringsombudsmannen ska sköta är väldigt känsliga. Ofta är 

enskilda personer, som känner sig diskriminerade eller är utsatta för diskri-

minering, i en mycket försvagad position gentemot förvaltningen. 

Om man nu gör som här förklaras så blir diskrimineringsombudsmannen 

en tjänsteman under regeringen. Det betyder inte att verksamhetens påver-

kas direkt utan det är själva tjänsteinnehavaren, som ska driva försvaret för 

den enskilda människan, som samtidigt underställs landskapsregeringen. Ef-

tersom lagen berör så många av landskapets verksamheter så är det klart att 

tjänsteinnehavarens oberoende ställning försämras. Det tycker jag inte är 

bra. 

Att regeringen via lagstiftningen vill gå in och styra arbetstider och öppet-

hållningstider kan jag ha en viss förståelse för. Men jag tror att det här är fel 

sätt. Man kastar ut barnen med badvattnet. I stället borde man göra överens-

kommelser som tjänsteinnehavaren förväntas kunna svara emot. Om inte, så 

finns det en åtgärd, man kan avsätta den här personen. En person som har 

det här jobbet måste ha väldigt hög moral och måste sköta sitt arbete på ett 

sätt som inger tilltro och trovärdighet. Gör hon eller han inte det, då har re-

geringen medel att förändra situationen. Men att på det här sättet styra och 

ställa är riskfyllt. Det fråntar den här myndighetens sin oberoende ställning, 

inte själva verksamheten. 

Det är min principiella hållning. Den står jag fast vid. Jag var mycket enga-

gerad i den här diskussionen när lagstiftningen kom till. Jag tycker att den 

lagstiftning som vi har är välgrundad. Att det sedan i praktiken inte blev fullt 

ut såsom vi alla önskade är en annan sak. Det problemet måste lösas på ett 

annat sätt. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Återigen, den här lagen har inte tillkommit på grund av att vi 

vill införa några nya permitteringsregelverk. De finns, vi förenhetligar det sy-

stemet. Ltl Sundback är ihärdig och påstår att det är orsaken till att den här 

lagen har tillkommit. Det är inte så. Orsaken till att landskapsregeringen har 

tagit fram den här lagen är att lagutskottet uttryckligen begärde, när lagut-

skottet behandlade lagen om jämställdhetsdelegationen, att vi skulle titta 

över de administrativa strukturerna, särskilt för diskrimineringsombuds-

mannen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man brukar inte diskutera vad som sades i utskottet och 

jag tänker inte göra det heller. Jag har nog en annan bild och minne av 

varifrån initiativet kom. Jag tycker att det här lagförslaget är misslyckat. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag hör ofta ltl Sundback recensera olika utskottsdiskussioner. 

Jag har inte sagt vem som har sagt vad. Däremot har jag full respekt för 

ltl Sundback har den åsikt hon har om lagen, men det är en annan sak. 

Men fakta- och historiebeskrivningen ska vara korrekt. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Är det lantrådet eller jag som talar sanning? Det kan ingen 

avgöra. Vi har kanske olika uppfattningar om historien. Jag vet överhu-

vudtaget inte om det finns fakta om det här, annat än det som är skrivet 

i text.  

Som sagt var, jag tycker inte att det här förslaget är bra. Det skadar 

myndighetens oberoende. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Fakta varför den här lagen är framtagen i landskapsregeringen 

är det som jag har redogjort för. Det känner jag till eftersom jag har job-

bat med frågan. 

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 

5 Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Diskussionen är avslutad.  

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här är social- och miljöutskottets betänkande nr 2. Det be-

rör högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård. Det är landskapsre-

geringens framställning nr 10/2009-2010. 

Landskapsregeringen föreslår ändring av grunderna för avgifter till Ålands 

hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet inom Ålands hälso- och sjukvård 

ska höjas så att en person under ett kalenderår betalar avgifter till ett belopp 

om högst 375 euro. För personer under 18 år och över 65 år är kostnadstaket 

högst 120 euro. Även personer med heltids sjukpension omfattas av det lägre 

kostnadstaket, vilket är helt nytt i det här förslaget.  

Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för 

år 2010 på ett sätt så att den bör sättas ikraft på de grunder som anges i 20 § 

3 mom. självstyrelselagen, alltså en budgetlag. 

Inledningsvis vill jag tacka utskottet och lagberedningen samt alla hörande 

för att de gjort det möjligt att få utskottsbehandlingen av lagen snabbt klar så 

att det finns möjlighet att få den klar till årsskiftet. Det är alltid stimulerande 

att jobba i en miljö där alla är inriktade på ett optimalt bra resultat.  

Däremot är det inte acceptabelt att en budgetlagframställning läggs så sent 

i förhållande till budgeten. Det har vi diskuterat tidigare här under remissen. 

Det är jag villig att hålla med om.  

Det finns frågor som är obesvarade om lagens avgränsning som vi inte 

närmare hann fördjupa oss i. Det finns därför en uppmaning i framställning-

en från utskottet till landskapsregeringen att klargöra detta. 
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Sedan finns det också ytterligare en oklarhet som bör påtalas redan nu; i 4 

§ anges en utav de uppräknade lagarna utan Ålands författningssamlings 

nummer. Det är landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget 

och landskapsregeringen. Det finns en tom parentes vid lagen i paragrafen. 

Lagen har ännu inte trätt ikraft eftersom lagtinget antog den så sent som 2 

december. Den har alltså inte hunnit igenom lagstiftningskontrollen och 

kommer sannolikt inte att få ett ÅFS nummer förrän en bit in på 2010.  

Som jag tidigare nämnde så är det här en budgetlag som vi behandlar just 

nu. Den kommer att träda ikraft före. Rent praktiskt har inte det här någon 

betydelse, eftersom de äldre lagarna, bestämmelserna om pensioner för lag-

tingsledamöter och landskapsregeringsledamöter, också nämns i de bestäm-

melser i andra lagar som räknas upp. De gäller tills den nya lagen träder 

ikraft. I praktiken spelar det inte någon stor roll. Men jag klargör varför den 

här parentesen är tom.  

Landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård 

antogs år 2007 och trädde ikraft från den 1 januari 2008. Debatten då gick 

ganska het kring om låg inkomst skulle vara grunden till sänkt tak för högin-

komstskyddet i stället för ålderspension som innebär att även välbärgade 

pensionärer har ett lågt högkostnadsskydd. Det röstades även om en kläm för 

att sjukpensionärerna skulle ha ett lägre högkostnadstak.  

I nuvarande remissdebatt berördes inte låginkomstalternativet för kost-

nadstaket. Det är uppenbart att det är ett administrativt tungt system som 

inte tajmar med den nu slimmade ÅHS budgeten. 

Det är en fråga som får skjutas på framtiden liksom diskussionen om del-

tidspensionärerna är en sådan grupp som ska ha ett lägre högkostnadstak, 

eventuellt med ett tak mellan de två nivåerna som finns idag.  

Detta har vi diskuterats i utskottet men vi har stora åsiktsskillnader i dessa 

frågor som vi inte alls har tagit ställning till i betänkandet.  

Vad som var tydligt i hörandet var att Ålands hälso- och sjukvårds erfaren-

heter av det nu två år gamla systemet visar att det systemet är lättare att till-

lämpa och att det fungerar bra. Det ger inte upphov till lika mycket administ-

rativa uppgifter och byråkrati som det tidigare systemet. 

Vi valde att göra en skrivning om att vi förutsätter att arbetet med att ut-

veckla högkostnadsskyddet i avgiftsstadgan fortsätter för att uppnå en rättvis 

och funktionell avgiftspolitik. Det är någonting som vi kan vänta att man 

kommer att förbättra på det här området. Man bör också titta på 4 § 2 mom. 

om vad som ska ingå i högkostnadsskyddet och om det bör kompletteras.  

Vi har också konstaterat att antalet pensionstagare på Åland var 6 353 i 

början av 2009.  Av dessa har 840 personer invalidpension och 180 deltids-

pension.  

Det torde finnas uppgifter om könsfördelningen inom dessa grupper men 

vi har inte fått fram något sådant i tid i utskottet så att vi kan presentera det 

här.  

Viktigt är också att högkostnadsskyddet ska tillämpas på sådana patienter 

som beviljats rehabiliteringsstöd, dvs. tidsbunden heltids invalidpension. Det 

kan ibland gå flera år innan det verkliga beslutet fattas. 

När det gäller åldersgränserna för när det lägre kostnadstaket ska börja re-

spektive sluta tillämpas så föreslår utskottet en förändring med anledning av 

remissdebatten här i salen så att gränsen bestäms med en kalendermånads 
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noggrannhet istället för kalenderår. Samma sak gäller för dem med förtids-

sjukpension.  

Sedan hade vi mycket diskussion om fast bosättning ska vara en förutsätt-

ning för att man ska komma i åtnjutande av höginkomstsskyddet. Utskottet 

finner att högkostnadsskyddet är generellt utformat och det kan uppfattas så 

att det även omfattar sådana patienter som inte är fast bosatta i landskapet.  

Patienter som tillfälligt vistas i landskapet omfattas i regel av något annat 

lands sjukförsäkring och ofta även en reseförsäkring. Landskapsregeringen 

uppmanas utreda om lagen bör kompletteras med en bestämmelse som be-

gränsar högkostnadsskyddets tillämpning till personer som är fast bosatta i 

landskapet. Vi övervägde här att ha ett förslag om att lagen skulle röra perso-

ner bosatta på Åland men avstod från den typen av lagberedning då vi ansåg 

att konsekvenserna av en sådan formulering inte var helt klargjorda. 

Däremot gjorde vi en tydligare skrivning, för det är oklart när man tar del 

av den här paragrafen, om också personer som är bosatta i EU har det lägre 

höginkomstskyddet. Lagstiftarens avsikt har varit att det ska tillämpas på det 

sättet. Gå man längre in i paragrafen och tittar på alla hänvisningar så finns 

det klargjort att det här gäller redan i första skrivningen, att det ska tillämpas 

för alla med sjukpension i hela EU. Vi beslöt ändå för att vara klargörande att 

sätta med ett förtydligande där, enligt lagutskottets råd.  

I övrigt har vi i utskottet enhälligt antagit lagförslaget med de här ändring-

arna som finns med i vårt betänkande.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag vill börja med att gratulera social- och miljöutskottet till ett 

framgångsrikt betänkande. Man har gjort förändringar som ytterligare gör att 

högkostnadsskyddet blir effektivt. Särskilt glad är jag eftersom jag framförde 

det här med när, att man borde ändra tidpunkten för när högkostnadsskyd-

det börjar gälla. Man har anpassat lagstiftningen till den kalendermånad efter 

att, den person det berör, har fyllt 18 eller 65 år. Sedan tycker jag också att 

utskottet har lyckats bra med det här, speciellt att man har tagit med den 

grupp patienter som beviljats rehabiliteringsstöd. Det är ofta en väldigt käns-

lig period i en människas sjukhistoria, det är många kostnader och mycket 

som händer. Därför är det en väldigt viktig grupp som man nu också har 

ringat in.  

Som jag sade tidigare i debatten så får vi väl se det här som en process att 

utveckla det här högkostnadsskyddet. Det har ju kommit fram flera olika 

synpunkter. Det vanliga är att det ska inkomstrelateras. Det är många som 

uppfattar att det är det mest rättvisa. I teorin är det naturligtvis det mest rätt-

visa men det är oerhört byråkratiskt system som blir väldigt dyrt att admini-

strera. Den rättvisan kostar samhället kolossalt med pengar. Nu är det ju inte 

inkomstrelaterat utan åldersrelaterat. Då kan ju någon tycka att människor 

som är ganska förmögna inte behöver högkostnadsskyddet. Men vi ska kom-

ma ihåg att vi har ett progressivt skattesystem på statsidan som gör att de 

som har höga inkomster betalar mera skatter och via klumpsumman också 

finansierar en större del av ÅHS verksamhet. Jag tycker att där finns ett an-

svar som vi kan visa gentemot dem som är med och bidrar mycket till att vi 

har en så bra sjukvård.  

Ur socialdemokratisk synvinkel anser vi att avgifterna ska vara så låga som 

möjligt, helst inga avgifter alls på offentlig service. De ska vara skattefinansie-



  

880 

rade i första hand. Avgifter kan användas som en sorts styrverktyg för att ev. 

försöka påverka människors beteende i en viss riktning som man anser att är 

värdefullt med tanke på samhällets försörjning av olika tjänster, men inte 

som ett sätt att finansiera verksamheterna primärt. Det ska skötas solidariskt 

över skattesedeln. Istället för att utvidga det här till tre olika kategorier så 

skulle vi helst se en kategori och då ett så lågt kostnadstak som möjligt, helst 

under 200 euro. Det kanske är något som vi kan diskutera framöver.  

Herr talman! Den här diskussionen om högkostnadsskyddet blir ju lite 

rumphuggen eftersom vi inte ser arvodesstadgan. Den beslutas av ÅHS sty-

relse. Där finns uppradat en rad avgifter för olika tjänster. I vissa fall finns 

det t.o.m. avgifter som jag ifrågasätter om de är riktiga, har man rätt att ta 

upp dessa avgifter, speciellt vad gäller hjälpmedel till funktionshindrade? Det 

har inte utskottet mandat att titta på. Politiskt naturligtvis, men det ingår inte 

i den här framställningen. Jag undrar om inte den här framställningen också 

borde ha en bilaga med avgifterna så att man visste mera hur det här hög-

kostnadsskyddet är konstruerat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Vi är väl delvis överens om det här med avgifterna. 

Det är inte meningen att ÅHS ska bedriva social verksamhet. Det är på 

gränsen till social verksamhet just nu. Jag begärde replik för det här 

med styrverktyg. Det kom fram sedan att det är ett ganska viktigt styr-

verktyg, det får inte vara för billigt. Ska man komma i åtnjutande av de 

här tjänsterna så bör man betala lite för dem. Det är svårt att säga vad 

smärtgränsen går. 

För mig personligen, om det ska vara inkomstbaserat, så är det kan-

ske så att det är de sociala myndigheterna som ska ta fram de här upp-

gifterna och ge ett intyg över beskattningen. Man kanske inte ska göra 

det på ÅHS, utan det är kommunerna som ska sköta den biten. Det här 

är något som kom fram under diskussionen i utskottet. Det är kanske 

något man kan fundera på för framtiden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Socialdemokraterna är inte alls intresserade av de här inkomstrelatera-

de avgifterna. Det har visat sig överallt där man har prövat dem att det 

är för byråkratiskt. Om man nu redan ser att utskottet tvivlar på att ÅHS 

klarar av att tillämpa sådana avgifter, utan det ska påläggas kommuner-

nas sociala myndighet, så får vi igen en riktig rumba mellan kommuner-

na och ÅHS. Avstå från det, det tror jag att är det bästa på lång sikt och 

också på kort sikt.  

När man har två eller flera olika tak i avgiftssystemet, dem som ligger 

precis en euro över upplever alltid systemet som otroligt orättvist.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle vilja klargöra om det här med rehabiliter-

ingsstöd. Vi ville i utskottet klargöra det i.o.m att det i paragraftexten 

står; dem som har beviljats invalidpension, det gäller också dem som 

har den här tillfälliga invalidpensionen, alltså rehabiliteringsstöd om 
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man går in i hänvisningarna. Det är inte så lätt för en vanlig människa, 

för brukarna, att läsa. Vi ville på det här viset klargöra det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker det var väldigt bra gjort av utskottet. Jag tackar för det förtyd-

ligandet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Eftersom jag inte hade möjlighet att delta i debatten, när det här 

ärendet remitterades till utskottet, så tar jag nu istället tillfället i akt att 

komma med lite synpunkter. 

Jag har själv varit med i den s.k. avgiftsgruppen som ÅHS styrelse tillsatte. 

Förutom jag själv ingick Torbjörn Björkman och Marie Lövgren. Vi hade som 

ambition att se över de olika grupperna som en del av oss har prioriterat. Vi 

hade en inkomst förväntan på oss ifrån ÅHS styrelse, vilket vi har fått från 

landskapsregeringen, att en viss summa pengar skulle komma in i form av 

inkomster av avgifterna. Med det förslaget som vi lämnade ifrån oss till ÅHS 

styrelse med ett högkostnadsskydd om 350 euro, så uppnådde vi den förvän-

tade inkomstgränsen. ÅHS styrelsen gick också in för detta och lämnade över 

det till landskapsregeringen,  

Inledningsvis tycker jag det är viktigt att säga att avgifterna inte borde 

fluktuera så väldigt mycket upp och ner. Man borde komma överens om att 

de ligger på en viss nivå. Det har de gjort under en lång rad av år. Det var ett 

år, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, kanske 2005 eller 2006 där av-

giften blev väldigt låg för att sedan höjas igen. Det här är tokigt. Människor, 

som ofta besöker läkare, behöver veta hur avgifterna ligger, och vilka utgifter 

man kan räkna med.  

När jag gick in i den här gruppen för att titta på avgifterna, så ville jag från 

min sida göra något för de prioriterade grupperna, som jag har upplevt att det 

också finns en enighet runt. Alltså titta på olika former av pensionärer, vi har 

inte bara ålderspensionärer, vi har både deltidspensionärer och sjukpensio-

närer. Jag tycker att man lyckades ganska bra i den här gruppen att nå fram. 

Det har man ytterligare utrett i utskottet. Det är väldigt bra.  

En annan grupp som ofta besöker läkare är barnfamiljer. Där var det be-

tydligt svårare, man kunde inte från den här gruppens sida hitta på ett system 

där man skulle få någon form av familjeavgift, för familjerna ser så väldigt 

olika ut idag. Istället tänkte vi att man har ett ganska lågt högkostnadsskydd.     

Jag hoppas att man en lång tid framöver skulle kunna ligga på den här ni-

vån vad beträffar avgifterna, kanske göra vissa indexjusteringar men inte höja 

dem.  

Lagframställningen har varit väntad. Vi hade ingen för innevarande år. Vi 

hade egentligen inte någon laglig grund för att uppbära avgifterna som vi har 

gjort nu. Därför är lagen väldigt efterlängtad så att vi faktiskt har en laglig 

grund till det. Det här måste man se över varje år i fall man gör förändringar 

vad beträffar avgifterna.  

En annan grupp, som det också har varit diskussioner om, är dem som be-

höver komma i åtnjutande av en billigare tandvård än den privata tandvår-

den. Det har vi också diskuterat i den här gruppen, men idag finns inte den 
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möjligheten. De tider som finns är väldigt långt uppbokade redan. Idag på lis-

tan till ÅHS styrelse finns det ett ärende där man också ska titta på den här 

frågan. Man kanske kan prioritera om. En stor del av personalen går avgifts-

fritt till bl.a. tandvården inom ÅHS. Kanske man där kunde plocka ut den 

gruppen och istället sätta in prioriterade grupper som t.ex. pensionärer med 

låg inkomst. Det kanske också skulle rymmas in andra personer med låg in-

komst. Det kunde inledningsvis vara en prioriterad grupp som skulle få billi-

gare tandvård än vad man idag blir hänvisad till.  

Det är bra att lagstiftningen har kommit till eftersom den har saknats. Det 

som jag är mindre nöjd med är att man i lagframställningen och också i ut-

skottet har gått in för ett högre tak vad beträffar högkostnadsskyddet. Det 

hade räckt med 350 euro, vilket också var vårt förslag och som ÅHS styrelse 

gick in för, för att uppnå de förväntade inkomsterna till ÅHS. För min del 

hade jag hoppats på att utskottet hade kommit med ett förslag om ett lägre 

tak. Nu betyder den här lagframställningen inte att man per automatik behö-

ver lägga sig på den här nivån. Nu finns det enligt lagstiftningen en möjlighet 

att ha 375 euro men man kan ju lägga sig fast på 300 euro om man vill. Man 

kan ta ut en lägre men inte en högre avgift med den här lagframställningen. 

Jag förmodar att landskapsregeringen kommer att gå in för att ha den högre 

summan. Det tycker jag att är tokigt. Det kunde ha räckt med 350 euro. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller högre taket som man har lagt fram här 

så är det de facto så att en stor del av hälsovården är subventionerad. 

Kostnadstäckningen är långt under 10 procent för läkarvården på Åland. 

Därför är det ingen större förändring med 25 euro. Det kan också vara 

en ganska bra sak, som vtm Lindholm nämnde tidigare i sitt anförande, 

att det är bra att det här är stabilt och håller. Om man väljer den högre 

summan så kan det också bli kvar en längre tid.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Det är väl det här som man politiskt har olika åsikter om.  Liberalerna är 

inne för att man ska ta en högre avgift än det som var föreslaget ifrån 

ÅHS styrelse. Det var uträknat att det ändå skulle klara de begärda in-

komstgränserna. Men man väljer ändå att höja det med 25 euro per år. 

Det betyder att en del kanske inte kommer upp till det här taket. En del 

har svårare att nå upp till det och klara den här gränsen.  

Jag kommer inte att lägga ett ändringsförslag för det kommer ändå 

inte att gå igenom. Men jag tycker fortfarande att det borde ha varit på 

den nivån. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Vi har en annan förändring också när det gäller taket, 

unga personer under 18 år. För barnfamiljerna har landskapsregeringen 

de facto sänkt och kompromissat för den gruppen. Det blir alltid orätt-

vist. Jag vet inget lagförslag som man kan säga att är 100 procent 

rättvist. Det slår alltid lite fel åt olika håll. Men nu har man istället gett 

det här skyddet åt barnfamiljer, pensionärer och åt dem som är mest ut-

satta. Det finns en viss poäng i den här förändringen. Det har man fi-

nansierat genom att höja det andra.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag är väldigt glad för att man har sänkt den. Det var faktiskt 

mitt förslag i den här gruppen, men där blev jag i minoritet till den de-

len. Däremot följde de andra med på den inslagna vägen som vi då kun-

de enas om, 350 euro. Vi får väl se hur det här tas emot. Jag tycker inte 

att man skulle ha behövt göra den här höjningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussion är avslutad.  

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad.  

Enda behandling efter bordläggning  

6 Budget för landskapet Åland 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010)  
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Ärendet bordlades 17.12.2009. Först tillåts fortsatt diskussion och därefter vidtar de-

taljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Hoppas vi får ha strömmen på medan vi klarar av det här. 

Golffrågan är ett av väldigt få tydliga utvecklingsprojekt för turismen och 

Åland, så jag har valt att ägna hela detta anförande till den frågan.  

I Ålandstidningen kunde vi igår på nätet läsa att ”I morgon får Isabel svar 

om golfen”. Så jag är glad att du är här Isabel, du satt troget på läktaren hela 

dagen igår, nu ska du få mina svar på några av dina frågor. 

Herr talman! De som är emot en golfbana på Stornäset har all rätt att vara 

det. Vi lever i en sällsynt god närdemokrati och det är bra att alla har lätt att 

komma till tals innan beslut fattas. Alla de som skrivit på protestlistan mot 

golf på Stornäset nöjer sig nog inte med mitt svar, men jag hoppas att de för-

står att vår avsikt är att skapa fler arbetsplatser och exportintäkter som är 

viktiga för vår framtida välfärd.  

Avsikten med att bygga en ny golfbana bör alla känna till. Det är ju inte för 

att de 1300 ålänningar som spelar golf ska få större utrymme för sin sport, vi 

har redan tillräckligt. Meningen är att skapa en ny attraktion för gästande 

golfspelare som ger turismen en behövlig kick och som skapar nya arbetsplat-

ser och i förlängningen genererar mer omsättning i näringslivet som i sin tur 

bidrar med skatteinkomster till samhället, pengar som kan användas till det 

vi alla behöver, till exempel till vård och omsorg. 

För det första vill jag rekapitulera till utskottets ställningstagande, som ltl 

Camilla Gunell reserverat sig emot. Utskottet säger så här: I ltl Camilla Gu-

nells m.fl. finansmotion nr 50 föreslås att motiveringen till moment 47.03.44. 

ändras enligt följande: ”Medel ur anslaget kan även användas för utred-

ningar i avsikt att etablera en högkvalitativ golfbana på Jomala gård.” 

Utskottet föreslår att finansmotion nr 50 förkastas med hänvisning till att 

det redan planeras en högkvalitativ natur- och miljöanpassad golfbana på 

Stornäset i Kastelholm. Utskottet konstaterar att det av landskapet ägda om-

rådet är 170 ha stort och att en golfbana, till vilken beräknas åtgå ca 70 ha, 
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kan anläggas på ett sådant sätt att Stornäsets miljö- och rekreationsvärde 

samt ortsbefolkningens önskemål tillgodoses.  

Utskottet har erfarit att en ansökan från Ålands golfklubb r.f. inlämnats till 

landskapsregeringen. Efter att Ålands golfklubb r.f. föreslagit hur en drag-

ning av en 18-håls golfbana kan göras i det aktuella området, på ett optimalt 

sätt, är klubbens avsikt att arrendera en del av Stornäset för ändamålet. Ut-

skottet har också erfarit att Ålands golfklubb r.f. är beredd att bygga en hög-

kvalitativ golfbana och att själv finansiera bygget enligt de principer som an-

ges under momentet i budgetförslaget. Utskottet förutsätter att upphandling-

en av arrendet ska följa gällande bestämmelser. Så långt utskottets skrivning.  

Herr talman! Igår ställdes som sagt många frågor och från socialdemokra-

tiskt håll gjordes det faktiskt gällande att någon tiger. Ltl Carina Aaltonen på-

stod att finansutskottet och jag som ordförande mörkar uppgifter om boende. 

Det stämmer inte! Ltl Roger Jansson förklarade att FS har intagit en avvak-

tande hållning tills man får veta mer och han ställde seriösa frågor om hur 

det blir med boendet och var ritningarna finns? Också ltl Anders Eriksson 

hade vissa funderingar. Tillåt mig räta ut dessa frågetecken. 

Först till rena fakta, det finns en ansökan från Ålands golfklubb som i av-

sikt att arrendera en del av Stornäset först vill visa landskapsregeringen hur 

en golfbana kan planeras och byggas ute på Stornäset. Denna ansökan bereds 

för tillfället av landskapsregeringen som innan den går vidare i processen har 

meddelat golfklubben att man vill avvakta lagtingets budgetbeslut. Det är bra. 

Under höranden i finansutskottet har det framkommit att golfklubbens ansö-

kan enbart gäller byggande av en golfbana. Det har även framkommit att 

klubben är beredd att själv finansiera satsningen. Till saken hör att golfklub-

bens verksamhetsidé är att leverera bara själva golfprodukten och att all an-

nan verksamhet som till exempel boende, restauration, pro-verksamhet och 

försäljning ska skötas av privata entreprenörer, så har det alltid varit och så 

kommer det säkert att förbli.  

Det bör framhållas att Ålands golfklubb, trots att den är en ideell förening, 

alltid har finansierat sin verksamhet som ett normalt företag. Alla invester-

ingar har gjorts med lån och normala exportföretagsstöd. Ålands golfklubb 

betalar landskapets bästa arrende och har sedan 1983 byggt upp en anlägg-

ning, en nordisk renommé och ett varumärke i 15-miljonersklassen. Golf-

klubben, som är en av de absoluta marknadsledarna i Norden med 22 000- 

25 000 gäster per år bedriver alltså en lönsam verksamhet som skapar ett 

stort mervärde inom hela turismindustrin på Åland. Värt att notera är dess-

utom att inte några dividender betalas ut från golfklubben. De årliga över-

skotten reinvesteras i förbättring och utveckling av själva golfprodukten, som 

är tillgänglig för hela turismnäringen, alltså för alla turismaktörer. 

Herr talman! Nå, hur ska det här gå till, hur blir det med ritningar, boende 

och finansiering? Ja, nu kommer jag in på politik och kan bara tala för cen-

tern. Vi anser att första steget är att Ålands golfklubb ska få visa hur man kan 

dra en bana i terrängen med hänsyn tagen till natur-, kultur och andra fritids-

intressen. I det skedet skapas skisser och ritningar över hur banan ska dras 

och byggas.  

All erfarenhet från en mängd planerade men icke förverkligade golfprojekt 

på Åland visar att markfrågan måste lösas först, sedan kommer finansiering-

en, vilken i varje fall Ålands golfklubb anser sig kunna lösa själv, det vill säga 

70 procent av totalinvesteringen.  
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Sedan kommer vi till frågan om boendet, hur går det med det? För drygt 

ett år sedan lanserade centern sin vision. Vi anser att ett optimalt golfcent-

rum i Kastelholm självklart också ska innehålla en utbyggd och attraktiv 

övernattningskapacitet i anslutning till golfbanan. Den bör göras nära Ålands 

golfklubbs hjärta, klubbhuset med restaurang, shop, pro-verksamhet och öv-

ningsområden. Både när det gäller drift av golfbanorna och all övrig verk-

samhet ska vi söka stordriftsfördelar och effektivitet, och gästerna ska känna 

liv och puls.  

Hur länge har vi inte sökt en lönsam verksamhet för det gamla kungs-

gårdsområdet, bästa kolleger? Det är här satsningen på boende ska göras, och 

den ska göras på privat initiativ. I vår vision finns många detaljer som jag inte 

hinner gå in på nu, men varför inte sända en tanke ända till Ribacka, som ett 

konferenscentrum i anslutning till ett golfhotell kunde vi få lönsamhet i det 

huset också! 

Summan av kardemumman är alltså att golfbanan ska bäddas in på Stor-

näset och boendet ska planeras där det är liv och rörelse. Planeringen ska 

vara långsiktig och Sunds kommun ställer säkert gärna upp och gör en delge-

neralplan. 

Herr talman! Det här berättade vi för drygt ett år sedan, till alla partier 

som ville lyssna och till massmedia. Allt gäller fortfarande, centern bidrar till 

utveckling och nyföretagande! Men jag undrar, varför har socialdemokrater-

na ändrat sig? Har ni glömt vad ni sade för ett drygt år sedan?  

Jag ska citera en insändare i Nya Åland, lördagen den 25.10 2008. Rubri-

ken är: Vi tror på Tobbens golfidé. Jag blev glad när jag såg den rubriken. 

”Tobben Eliasson (c) fortsätter oförtrutet sitt arbete för golfen på Åland. 

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen välkomnar att det inom reger-

ingspartierna finns någon som agerar och verkligen vill något. 

Vi var mycket desillusionerade efter lagtingets beslut i december 2007 om 

att skrinlägga golfbanan i Godby/Ämnäs efter allt arbete som lagts ner på 

markfrågor, planering och finansiering. 

Åland måste öka sin attraktionskraft som turistdestination och där är 

golfen av stor betydelse. Fler turister gynnar den åländska ekonomin, sys-

selsättningen och välfärden. 

Vi hoppas att Ålands golfklubb och näringslivet fortfarande kan ha för-

troende för att lagtinget kan fatta ett hållbart beslut och att en golfbana 

inom en snar framtid kan förverkligas. Vi önskar Tobben Eliasson lycka till 

med att denna gång övertyga både sitt eget parti och sin regeringspart libe-

ralerna. 

Förtroendet för att politikerna kan samarbeta och nå resultat har satts 

på prov tillräckligt i golffrågan. Nu måste det komma ett beslut som håller! 

Undertecknat Barbro Sundback (s), Carina Aaltonen (s), Camilla Gunell (s) 

Jag kunde inte ha skrivit det här bättre själv.  Jag minns hur glad jag blev 

när jag läste er insändare. Det känns inte lika bra idag. Varför har ni ändrat er 

innan ni ens vet hur resultatet kan bli? Ni brukar ju stöda utveckling eller?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var faktiskt en bra insändare. Jag kommer väl ihåg det 

där tillfället. Det var så trist, det kom inte något fantasifulla förslag. Vi 

tyckte att det där lät bra då, vi ville stöda Tobben Eliasson för vi tyckte 

att det var roligt att någon ändå ville göra någonting. Men sedan har det 
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faktiskt blivit så att vi har ändrat uppfattning efter att vi har varit där 

och hört lokalbefolkningen och alla andra som anser, inte minst förvalt-

ningen, att det här är ett så värdefullt område. I en demokrati har man 

full rätt att ändra sin ståndpunkt om det har kommit fram andra syn-

punkter som är värdefulla. De synpunkterna tycker vi nu att väger mera 

än den här golfbanans intresse, eftersom så många uppfattar Stornäset 

som en viktig resurs också för kommande generationer.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Självklart, i en demokrati har man rätt att ändra sig. 

Det har jag absolut ingenting att invända emot. Det jag sade här är att 

jag tyckte att ni kunde ha väntat lite till och se vad man verkligen kan 

göra här. Om det går att kombinera de olika intressena, vilket vi tror, 

varför inte vänta och se om man kan nå ett bra resultat.  

Nu hänvisar ni istället till att vi ska göra den här satsningen på Joma-

la gård. Jag tycker att man måste utreda en sak i taget, faktiskt. Därför 

är jag besviken att ni ändrar er innan vi har kunnat visa vad man kan 

göra.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Talman! Jag förstår besvikelsen men vi har nu intagit en sådan position 

att det är golfklubben som verkligen måste bevisa att det här är möjligt 

och att det inte skadar de här förutsättningarna. Tillsvidare förhåller vi 

oss negativa. Men vi vill inte stoppa golfutvecklingen på Åland utan 

hänvisar till ett annat alternativ. Vi har nog tid att vänta både på den här 

utredningen och på utredningen vid Jomala gård.  

Jag skulle vilja ha ett klargörande i frågan om skrivningen. Det står 

att utskottet förutsätter att upphandlingen av arrendet ska följa gällande 

bestämmelser. Det betyder väl att arrendet ska ut på anbud? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tycker i alla fall att man kan läsa in en viss opti-

mism. Socialdemokraterna vill möjligtvis trots allt vänta och se vad man 

kan nå med det här alternativet. Det gläder mig verkligen.  

Beträffande upphandlingen har utskottet klart och tydligt sagt att 

man ska följa gällande bestämmelser, det gäller alla bestämmelser.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tycker att ltl Torbjörn Eliasson är värd en eloge för att 

han orkar kämpa för golfen på Åland. Han har nu hållit på i 20 år att få 

till stånd golfbanor. För min del så tappade jag sugen rätt rejält efter 

Godby/Ämnes. För mig kvarstår fortfarande många frågetecken varför 

det projektet gick om intet. Varför bl.a. Torbjörn Eliassons eget parti 

lämnade den frågan bakom sig? Vi skulle ju ha haft en golfbana idag an-

nars. Enligt de utredningar som då gjordes så var det ett av de bästa al-

ternativen och en av de bästa placeringar för att få den ultimata effekten 

av en golfplacering, mitt på Åland. Där tycker fortfarande att centern 

har en hel del att svara på innan jag är beredd att gå vidare med det här.  
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tycker att jag har försökt svara på väldigt många 

frågor efter bästa förmåga här idag. Godby/Ämnes banan vet alla att jag 

arbetade mycket för. Det är historia nu. Kort kan man säga att det föll på 

markfrågorna, vilket jag igen här säger att det alltid är markfrågan som 

måste lösas först. Utan mark bygger man ingen golfbana. 

Att Godby/Ämnes skulle vara det allra bästa området anser inte jag. 

Jag sade att det är ett bra område och där kan man väl bygga en golfba-

na. Men tittar man på alla de förutsättningar som behövs så är Stornäset 

faktiskt mycket bättre. Där finns det mycket mera vatten. Jag får väl 

säga som min mormor sade; det är alltid bäst som sker. Man måste job-

ba efter den principen och glömma historien.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag är också beredd att gå framåt och lämna det gamla bakom. Jag tyck-

er fortfarande att markfrågan är det som nu också blir det svåra. Den 

här gången har Torbjörn Eliasson alla ålänningar som markägare när 

det gäller det här området. Det betyder att många, många har rätt att ha 

synpunkter på hur det här området ska användas. Det som fortfarande 

är oklart för mig är varför man inte i samband med budgeten hanterade 

den skrivelse om placeringen av golfbanan som tjänstemännen i förvalt-

ningen begärdes att utlåta sig om. Där säger samtliga i stort sett nej till 

det här. Varför har ignorerat ett så viktigt dokument innan man skrev 

som man gjorde i budgeten? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Det påpekade jag extra noga här också i mitt anförande ltl Camilla Gu-

nell, att alla har rätt att ha synpunkter. Jag respekterar dem som sätter 

sina namn på en protestlista. Men det betyder inte att vi ska försöka för-

klara oss och visa vad vi menar och vad vi kan åstadkomma. Markfrågan 

är den svåraste. Ju fler ägare man har desto svårare är det att lösa. Man 

har tänkt bygga en golfbana på många ställen på Åland men ofta har det 

stupat på att kanske en enskild markägare har sagt nej på slutet. Här har 

vi en ägare, visst alla ålänningar äger det här. Visst finns det ett princip-

dokument.  

Som jag sade i en intervju i TV 24, vill vi ha utveckling så måste vi 

också titta på sådana frågor som gamla principer. Kan vi göra det här på 

ett vänligt sätt mot naturen så ska det vara fullt möjligt. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det som vi har framfört är ju ingen kritik mot golfklubbens 

nuvarande verksamhet. Den är ju bra och nu samsas golfare och fri-

luftsmänniskor på 130 resp. 170 hektar ute i Kastelholm och på Stornä-

set. Om man fortsätter en satsning med golf så stänger man ju ute 

många andra möjligheter att utveckla turism t.ex. när det gäller ridtu-

rism, kanotturism och vandringsturism osv. Idag finns det en halv mil-

jon svenskar som rider regelbundet. Det är ungefär lika många i Sverige 

som spelar golf som rider. Utveckling borde också innebära mångfald 

och flera möjligheter till fler målgrupper.  
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Området är 170 hektar stor. Till en golfbana behövs 

70 hektar. Det finn 100 hektar kvar av fina marker där. Det här ska gå 

att kombinera. Man stänger inte ute någon, absolut inte.  

Det finns många andra aktiviteter men det viktiga är att man hittar 

någon som kan driva och få lönsamhet i det. Någonting som kan skapa 

arbetsplatser och exportinkomster, som vi behöver.  

Med all respekt för alla andra former, men de som kan visa att de har 

en lönsam idé ska ha möjligheter att få driva sin verksamhet. I det här 

fallet vet vi ju att golf är den verksamhet som generar överlägset mest 

pengar, ungefär 200 euro per besök. Det finns ingen som är i närheten 

av det.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Den som kan visa att man kan bedriva en verksamhet där ska få möjlig-

het till det. Om man då som friluftsintresserad skulle starta ett aktiebo-

lag och anhålla om att arrendera marken på Stornäset för att idka fri-

luftsliv, då borde man också kunna ges möjlighet till det, inte sant ltl 

Eliasson? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Javisst, alla har den möjligheten. Det finns inte nå-

gon sådan för tillfället i varje fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Skrinlades Godby/Ämnes i december 2007? Nej, så var det 

inte. Lagtinget tog ett redigt och klart beslut att man inte bygger golfba-

nor i landskapets regi utan man stöder med 30 procent. Det anser jag att 

ska ligga fast. I det här fallet så tycker jag att ltl Eliasson ska vara lite 

försiktig i sina roller när han talar för golfklubben från centerns sida 

men inte från landskapsregeringens sida. Landskapsregeringen har sa-

ken i sin hand och ska väga natur- och miljöintressena på sitt eget om-

råde mot kommersiella intressen, som jag utgår ifrån att finns. Det finns 

ingen, såvitt jag vet, som har ansökt om att bygga boplatser på detta om-

råde. Men det är möjligt att landskapsregeringen kan hitta någon form 

av kombination av kommersiella- och miljöintressen. Då måste det ock-

så gå rätt till. Mycket har fallerat hittills.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Till det, ltl Olof Erland, vill jag bara svara följande; 

jag försöker vara väldigt försiktig med mina roller. Jag har en roll som 

ordförande för finansutskottet, jag har en roll som lagtingsledamot och 

jag har en roll som centerpartist. Med mitt anförande här så delade jag 
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upp de här rollerna mycket noggrant. Först beskrev jag finansutskottets 

syn, sedan tog jag fram de fakta som finns och till sist beskrev jag poli-

tiskt vad centerpartier tycker och har fört fram sedan drygt ett år. Jag 

tycker inte att man kan anklaga mig för att ha blandat ihop rollerna.  

Ltl Olof Erland, replik 

Nej, men rollerna är många. Jag tror att det är viktigt, när det gäller 

landskapets mark, att man försöker se vem som representerar medbor-

garna. Vem representerar medborgarnas intressen? Det måste vara 

landskapsregeringen och lagtinget. Därför tycker jag att det är den här 

vägen det ska gå.  

Jan-Erik Mattsson ställde frågan i lagtinget om vad vi tycker om golf-

banan på Stornäset. Jag sade att man måste reda ut det här och se om 

miljöintressena och de kommersiella intressena kan förenas. Det är inte 

en sak för centern, det är inte en sak för golfklubben och det är inte en 

sak för Liberalerna men däremot är det en sak för lagtinget att bestäm-

ma om principerna. Det gjorde vi på den nya flaggdagen, 17 december 

2007, då lagtinget klart sade att det är marknadsekonomi som gäller och 

naturintressena är i medborgarnas händer. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Ltl Olof Erland undrade vem som representerade medborgarna? Jag är 

en av dem, ltl Olof Erland är en av dem och övriga 28 ledamöter här i 

lagtinget tillhör den kategorin. Vi är 30 ledamöter valda av folket. Vad 

håller vi på att göra nu? Ja, vi håller på att diskutera de här principerna. 

Vi håller på att ta fram ett beslut, som ingår i den här budgeten. Det är 

precis det som vi sysslar med. Vi lyssnar och vi tar till oss kritik och pro-

tester, och så får vi se vad vi kommer fram till för beslut. Jag tycker att vi 

följer demokratin till punkt och pricka.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Till det här sista vill jag nog för min del, efter utskottsbehand-

lingen, säga att jag tycker att ltl Eliasson har hanterat sina roller mycket väl. 

Jag har förtroende för honom både som utskottsordförande och hans kun-

nande i golffrågan.  

Jag har avvaktat lite grann med att tala vad gäller den här budgetdebatten. 

Jag ville höra lite grann vad som sades och hur det resoneras i salen. Jag vill 

gärna idag komma med mina reflektioner.  

Jag tycker det är bra att finansutskottet nu diskuterar budget i balans och 

vad vi menar med det. Jag tror att vi nu borde gå steget längre och ytterligare 

försöka definiera var Åland befinner sig i en konjunkturcykel. Vi ska lära av 

Sverige, Finland och av andra nationer, men vi måste själva här ändå definie-

ra vad vi menar med budget i balans och hur vi ska uppnå det.   

Är det så att vi är eniga om att vi ska vara i balans över en konjunkturcykel 

så måste vi också definiera hur lång den kan antas vara, när den börjar och 

slutar, ungefär var vi befinner oss och vart vi är på väg. 
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Jag tycker att man kan resonera att en konjunkturcykel varade mellan 

2002 - 2007. Det var goda år med bra tillväxt, låg arbetslöshet och en offent-

lig ekonomi som var mycket bra.  

År 2008 började en ny konjunkturcykel där det fanns tydliga tecken på att 

vi nu var på väg mot något annat, en världsekonomi som totalt bromsade in.  

År 2009, 2010, 2011 är tuffa år för många länder runt omkring oss, men 

framför allt verkar inte Finland stå så väl rustat som man trodde för ca ett år 

sedan. Man trodde att man hade lärt sig av krisen på 1990-talet. Men det ser 

ut som att krisen blir djupare och segare än vad man kunde förutspå.  

År 2010 och 2011 blir fortfarande svåra år, men sedan ska det ljusna i hori-

sonten och därefter torde inkomsterna vara uppe i stort sett samma nivåer 

som 2008. Men lånebördan på rikssidan är stor och den ska också hanteras 

på något sätt. Återhämtningen i Finland ser just nu ut att bli ganska så tung. 

Vi hör till ett uppfinningsrikt land, så vi får hoppas det kommer in nya inspel 

som kan förbättra läget. Prognoser är osäkra, men man måste ju bygga en 

strategi på någonting.  

Man kunde då man konstatera att vi befinner oss på år tre 2010 i en kon-

junkturcykel på sex år, som ska förbytas i bättre tider 2013. Då vet vi vad vi 

har att handskas med och hur många år vi har på oss att förändra och rusta 

Åland för bättre tider. Det är dit, över gropen, vi hela tiden ska sikta. Hur ska 

Åland se ut då? Vilka är målen med den offentliga sektorns volym och inne-

håll, vad är målsättningarna för näringsliv och arbetsmarknad, hur ska tu-

rismen fungera osv.  

Jag tycker man också kan konstatera, att reserverna i stort kommer att 

räcka för att klara av att ta Åland igenom den här svackan med både äran och 

hedern i behåll. 

De strukturella förändringar som man har inlett bör fortgå. Även om inte 

jag tycker att alla är de rätta prioriteringarna, men man jobbar framåt. Man 

måste tänka efter noga, man måste räkna på dem så att man inte för över 

kostnader på andra eller att man gör åtgärder som i längden blir dyrare än de 

är idag. Landskapet måste fortfarande ta ett helhetsansvar för kommunerna, 

näringslivet och för att medborgarna får den service de har rätt till. Det här är 

givetvis inte någon enkel balansakt, men det går.   

År 2009 är ett förlorat år har många sagt. Jag håller med om det. Jag har 

också kritiserat regeringen för att skjuta problemen framför sig, att inte i till-

räckligt god tid ta tag i de strukturella förändringarna. År 2008 ville man inte 

inse att krisen kommer och att den kommer rätt kraftfullt åtminstone gällan-

de den offentliga ekonomin.  

2009 års budget och behovs- och resursplanen fick en rungande bakläxa av 

lagtinget. Åtgärderna skulle komma i den omtalade tilläggsbudgeten. Nå, det 

var inte mycket ull i den heller, som vi upplevde det. Det har förvånat mig lite 

grann att inte landskapsregeringen har använt år 2009 bättre och mer effek-

tivt till att diskutera strukturförändringar, inbesparingar och förankra dem 

bland alla de berörda. När man nu ser resultatet, varför har man inte använt 

tiden till att omförhandla avtal som man vill gå in och förändra? Då skulle 

man ha haft ett bättre utgångsläge när man nu 2010 sätter igång med för-

verkligandet med budgeten. 

Tyvärr förefaller det som om budgeten verkar ha kommit som ett piskslag i 

ansiktet för många med oväntade och drastiska nedskärningar och brutna 

löften. Personalen som vid festliga tillfällen får höra att de är den största re-
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sursen, de ska betala dyrt med att avstå två veckors lön, annars hotar arbets-

givaren med permittering. 

Jag tycker det är en dålig start på ett viktigt förändringsarbete där perso-

nalen är det viktigast av alla verktyg. Jag hade förväntat mig mer av det nya 

ledarskapet som har betonat dialog, att lyssna, skapa delaktighet och att vi 

tillsammans ska jobba för en hållbar utveckling. Jag är besviken över att re-

sultatet ser ut som det gör. Jag är inte den enda utan det många andra som är 

besvikna. 

Jag kan förstå att regeringen suttit under sina budgetmanglingar medan 

nya bud om ännu sämre siffror har duggat in. Det är lätt att få panik i ett så-

dant läge. Men att tro att man drastiskt måste skära ner på verksamhet, som 

redan idag fungerar väl och som vi också kommer att behöva i framtiden, där 

kunde man ha hejdat sig. Det är inte nödvändigt. Strukturella förändringar ja, 

det behöver vi. Det har vi påtalat i årtal inom flera sektorer. Men inte att dra 

ner så att man effektivt försämrar sådana saker som vi ändå behöver.  

Jag tycker regeringen, i det här skedet, kunde erkänna att en och annan åt-

gärd inte blev så bra, med lite perspektiv till den budgetprocess som nu har 

varit. Man behöver inte panikstänga Övergårds och skada de människor som 

finns där.  

Man behöver heller inte dra sig ur långvariga och det för Åland viktiga 

samarbeten som t.ex. skärgårdssamarbetet och att lämna platsen för 15 000 

euro vid Röda korsets skola i Norge. Sådant som landskapet, som en i famil-

jen av nordiska länder och självstyrande områden, har varit med och utveck-

lat. Det finns inte skäl att göra sådana åtgärder.  

Jag tycker och tror att vi kan klara det här med äran och hedern i behåll 

och också med landskapets trovärdighet som förhandlingspart och samar-

betspart både internt och externt. För Åland har fortfarande, jämfört med 

andra länder, en urstark ekonomi. ”Vi sitter inte i sjön” sade alltid Lasse Wik-

löf, då förstod man att läget var rätt bra. Vi har goda reserver. Vi har inte en 

cent i lån. Vi har förutsättningar, med en lugn och saklig politik, att klara oss 

ur den här svackan. 

Jag skulle vilja att lantrådet stod upp här och sa att 2009 var ett förlorat år. 

Men 2010 ska vi börja jobba och vi ska jobba framåt. 

Vi ska skapa en ny gymnasieskola, ett Ålands yrkesgymnasium. Tyvärr har 

åren runnit iväg, men bättre sent än aldrig.  

Vi ska göra Ålands landskapsregering till en av Ålands bästa arbetsplatser 

genom att föra en rättvis personalpolitik och bygga ut självstyrelsegården och 

ge folk anständiga arbetsutrymmen. Vi ska också nu, medan konjunkturen är 

vänlig, bygga den fjärde våningen så vi löser problemet en gång för alla. 

Vi ska föra en aktiv och framsynt näringspolitik. Sjöfartsnationen Åland 

ska vara världsetta, trots den sega sjöfartspolitik som fortfarande präglar den 

finländska lagstiftningen.  

Vi ska totalrenovera turistanläggningarna. Nu ska det bli slut på klagomål 

och reklamationer på det åländska turistboendet. 

Vi ska göra en kommunreform tillsammans som förbättrar servicen för 

kommunernas medborgare och som ser till att man stärker varandra och an-

vänder pengarna smartare genom flera gemensamma servicepunkter. 

Vi ska ha en bättre och smartare samhällsplanering som tar tillvara hållba-

ra värden och som beaktar Åland ur ett helhetsperspektiv.  
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Vi ska fortsätta att ta ansvar för skärgården. Den svagaste regionen är den 

allra känsligaste när det gäller ekonomiska försämringar. Regeringen ska 

återkomma till lagtinget med ett nytt innovativt meddelande om regionerna 

och dess överlevnad som ger hopp och framtidstro.  

Vi ska klara krisen med äran och hedern i behåll. Vi klarar det utan att oroa 

och ofreda gamla och sjuka. Vi kan mycket väl behålla Övergårds ännu ett år. 

Det är det riktiga beslutet. Om den saken måste vi rösta om här i salen. Majo-

ritetsblocket kan ännu ta ansvar för den här frågan. Karlström och jag har 

varsin kläm. De skiljer sig lite grann, eftersom Karlströms kläm inriktar sig 

på de 600 000 euro som avses för Övergårds.  

Min kläm, efter att ha varit med om ÅHS behandling av det här ärendet 

från början, är lite bredare, eftersom jag ser att där fanns nedskärningar i 

servicen som var för drastiska och försämrar för hårt på för kort tid. Jag vill 

också värna hälsovårdarberedskapen och tandvården. Jag inser också att det 

är bättre att vi röstar om en gemensam kläm, därför kommer jag i det här 

skedet att stöda den kläm som Karlström lägger.  

Vi ska inte tvinga personalen att avstå från sin halva månadslön. Det är 

kortsiktigt. Stackars, stackars den personal som ska administrera den här ka-

rusellen. Avtals- och personalenheten har mycket viktigare arbete att göra. 

Lägg istället energin på de nya avtalen för högskolan och gymnasialstadiet 

som väntat i snart 20 år. Den frågan måste vi också rösta om. 

Vi måste också ta upp frågan om företagsrådgivningen. Rådgivningens 

verksamhet ska omformas. De skrivningar som landskapsregeringen hade får 

här bakläxa av utskottet, fundera över det ett varv till. Vi kan i utskottet kon-

statera att rådgivning ges på många instanser. Den allmänna rådgivningen 

som ges till företag både små och stora, inom alla branscher utom primärnär-

ingarna, finns hos Ålands handelskammare och Ålands företagarförening. 

Deras anslag har i tiotals år legat på 35 000 euro för den här verksamheten. I 

2008 års budget, som många har kritiserat att var alldeles för expansiv, höj-

des summan till 70 000 euro. Därför att man inte hade haft en indexjustering 

på tio år. År 2009 stod man fast vid samma belopp. Men nu 2010 går man 

igen tillbaka till den gamla nivån, nivån på icke indexerade 35 000. Där skär 

man kraftigt. Är det på rätt ställe i dessa tider?  

Vi kan också konstatera att det finns rådgivning hos Företagsam skärgård, 

deras verksamhet har också ifrågasatts, vilket har gjort att föreningen nu lig-

ger på is ett tag. Deras rådgivning ska överföras till hushållningssällskapet. 

Den enda rådgivningen som lämnas orörd är rådgivningen till lantbruk och 

landsbygdsföretagande. Där har man idag 320 000 euro till den sektorns 

rådgivning, medan det övriga näringslivet ska klara sig på 130 000.  

Här finns en hel del saker som man kan titta på när man nu gå tillbaka. 

Man borde diskutera hela rådgivningsverksamheten och göra det som en hel-

het. Det är också det som utskottet har skrivit som uppdrag åt regeringen att 

jobba vidare på.  

Jag har också i utskottet kämpat för att innan landskapet säljer ut fastighe-

ten Storagatan 23 Hamngatan 4 ska man beakta att där idag finns flera orga-

nisationer som gör ett mycket viktigt arbete för Åland, både för lagting och 

för regering. Där finns bl.a. Ålands fredsinstitut, medlingsbyrån, föreningen 

Norden och sjöfartsverket med ett 15-tal anställda. 
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Jag tycker att man kan vara så generös från landskapet sida att man beaktar 

dessa verksamheter som alla bidrar till samhällsnyttan och som samhället 

också hjälper till att ge PAF stöd åt. Att man ser till att deras verksamhetsför-

utsättningar tryggas innan man säljer ett hus som man fick av staten våren 

2009. Det har knappt hunnit gå ett år. Jag tycker inte att det är för mycket 

begärt. 

Tyvärr har vi fått väldigt kalla signaler hittills från regeringen i den här frå-

gan. Jag är rädd för att vi måste rösta om det också. Om vi inte här och nu 

kan få lite mer positiva signaler. 

Det finns också mycket annat man kunde ta till omröstning, men det är 

kanske bättre att generellt uppmana regeringen att svälja prestigen och åter-

komma till lagtinget i tilläggsbudget om man under resans gång inser att åt-

gärder varit förhastade, för drastiska, att det t.o.m. blir dyrare eller att ekva-

tionen inte gick ihop. 

Jag vill slutligen tacka utskottet för bra arbete. Det var synd att inte utskot-

tet begärde in flera utlåtanden från andra utskott. Ska vi jobba tillsammans 

så tycker jag att vi också kan jobba tillsammans med en sådan här budget 

som är krävande för de flesta.  

Jag vill särskilt tacka social- och miljöutskottet som tog uppmaningen och 

skrev ett utlåtande som är mycket, mycket bra. Det utlåtandet ger en väldigt 

bra färdkost framåt för hela det socialpolitiska området.  

Framför allt är jag glad över att vi nu ska ta beslut om att Gullåsen ska bli 

ett geriatriskt sjukhus och att landskapregeringen ska ta fram en tydlig tidta-

bell. Jag sitter i den arbetsgrupp som jobbar med innehållet i Gullåsen fram-

tida verksamhet. Jag tror att det här är ett bra beslut för oss att gå vidare 

med. Vi ska vara klara med arbetet i april. 

Jag är också glad för att vi har fått skrivningar om skärgårdsregionen, som 

var helt osynlig i budgeten. Nu har utskottet lyft upp frågorna och talar fram-

förallt om att det är viktigt även för den regionen att, i likhet med andra ålän-

ningar, ha en tillräcklig hälso- och sjukvård. 

Allt detta ska man återkomma till lagtinget om i ett meddelande där man 

sätter ett helhetsperspektiv på det genom ett regionalpolitiskt och ekono-

miskt perspektiv och framförallt med ett perspektiv på trafiken. 

Jag är också nöjd med att tunnelpengarna läggs åt sidan. Där finns alldeles 

för mycket oklara frågor. Jag tycker det var rätt av ledamot Sundblom att stå 

upp för sin sak och lägga en reservation i frågan. 

Jag tycker också det är bra att vi i utskottet kunnat enas om att landskaps-

regeringen bättre måste tillgodose de arbetslösa ungdomarnas behov. Och att 

landskapsregeringen måste optimera sina insatser för att inte flera ska ham-

na i utanförskap. Man måste ta fram fler praktikplatser och tillgodo se att det 

finns tillräckligt antal studieplatser framförallt inom yrkesutbildning. 

Tiden har säkert gått, jag slutar här.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jag ska ge ltl Gunell stöd för beredskapen när det 

gäller hälsovården i skärgården. Som vi skriver på sidan 5 i vårt betän-

kande; ” i det sammanhanget betonar utskottet vikten av att hälsovår-

darberedskapen i skärgården tillförsäkras tillräckliga resurser.” Det 

tycker jag talar om för ÅHS styrelse att de borde tänka över frågan om 
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hälsovårdarberedskapen. Den ska också rymmas inom den ram man 

har. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är väl det som är problemet. Nu måste vi jobba med ledningsstruk-

turen inom ÅHS. Jag ser att det kan finnas strukturella frågor där man 

kan nå inbesparingar. I det här skedet att spara 3 miljoner på ett bud-

getår så det blev för kraftfullt. Hälsovårdarberedskapen kommer inte att 

upphöra med den kommer att minskas. Så ligger förslaget för ÅHS sty-

relse och det har majoriteten antagit. Jag för min del, har reserverat mig 

emot. Jag anser att 3 miljoners inbesparing på ett budgetår var för 

mycket på för kort tid. Man kan nå bättre resultat om man har klara ut-

giftstak för verksamheten. Men man måste ta det här över tid för att få 

en smidig övergång. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tyckte att inledningen i anförandets var bra. Det gav en 

annan bild av socialdemokraternas ekonomiska politik än den som gavs 

i gruppanförandet här i går. Då gick resonemanget mera ut på expansion 

av den offentliga sektorn. 

Ltl Gunell har ju tillsammans med utskottet, under rubriken ekono-

misk politik och landskapets budgetekonomi, gett ett stöd för land-

skapsregeringen och också för de skrivningarna man har för den eko-

nomiska politiken. Det tycker jag är bra. 

Det här som hela tiden sägs, att 2009 var ett förlorat år, måste vägas 

emot det som ltl Gunell sade att vi vidtar panikåtgärder. Ibland är det 

för långsamt och ibland är det för snabbt. Kanske verkligheten ändå är 

den del som landskapsregeringen har lagt, någonstans mitt emellan, vil-

ket är en bra konjunkturpolitik och stimulerar samhället. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror att ledamoten Perämaa och många andra här i salen måste skil-

ja på expansion av offentlig sektor och expansion av de offentliga överfö-

ringsutgifterna. Det är två helt olika saker. Det ena handlar om att vi ska 

bygga ut den offentliga sektorn, det har socialdemokraterna inte sagt. 

Däremot har vi sagt att i en ekonomisk situation, där samhällsekonomin 

gå ner, tillväxten minskar och arbetslösheten ökar då gör andra samhäl-

len så att de expanderar sin offentliga ekonomi för att gå in och stimule-

ra och ser till att de här siffrorna hålls nere. Det tycker jag är ett mål som 

måste hållas överordnat väldigt många andra mål. Att också se till att 

hjulen rullar ute i samhället. Det är den långsiktiga vägen för hållbar ut-

veckling, enligt mig. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Sedan vidare i anförandet, efter inledningen som jag anser 

var ganska bra och som hade många goda ekonomiskt politiska inslag, 

så återkom sedan ltl Gunell till någonting som man kan kalla en önske-

lista. Hon räknade upp massor med saker, nästan en julklappslista. Kan-

ske lagtinget så småningom i och med den kan gå in i julefriden. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Det var inte någon julklappslista, ledamot Perämaa. Jag tycker absolut 

att landskapsregeringen kan och om man vill ta Åland genom den här 

krisen med hedern och äran i behåll. De ekonomiska resurserna finns. 

Det är din utmaning, finansminister Perämaa, att klara detta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag reagerade också på de här stora orden och vidlyftiga 

löftena som på något sätt lades i lantrådets mun som en vision eller vad 

det nu skulle föreställa. Jag tycker inte heller att det stämmer överens 

med den ekonomiska politiken som aviserades i början. Jag har precis 

samma tanke om det. Jag tycker att det handlade om expansion. 

Det är väldigt konstigt om en medlem i ÅHS styrelse står här och sä-

ger att man panik stänger Övergårds och att man kommer att skada pa-

tienterna med det. Det är nog verkligen att vilseföra, jag tycker det är 

mycket märkligt att man kan säga så. Vi vet ju att patienterna kommer 

att tas väl om hand. De kommer att få precis samma vård på Gullåsen 

som de har på Grelsby. Ingen kastas ut och ingen hamnar i sjön, absolut 

inte. Det var tal om att sitta i sjön. Jag tycker att det var mycket, mycket 

dåligt sagt av en ÅHS medlem. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker nog att bevisbördan ligger på andra sidan bordet. Vad tjänar 

majoritetsblocket på att hålla så benhårt fast vid att de här 12 platserna 

ska stängas? De ska stängas nästan omedelbart, det blir lite framskjutet 

till våren. Men vad tjänar man på det? Jag har suttit med i den här pro-

cessen från början till slut. Jag har inte, under hela resans gång, fått 

klart för mig vad man tjänar på det. Inte ens de 600 000 euro, som vi 

här försöker lyfta upp i budgeten, kommer man att tjäna. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Att tjäna pengar eller inte, det är egentligen en annan sak. 

Det farliga i det här är när man från lagtingets talarstol säger att man 

skadar patienter, man kastar ut patienter och man förnedrar patienter, 

det ska man inte säga. Det må vara att det sedan finns olika sätt att räk-

na, det brukar det alltid finnas, det säger jag inte någonting om. 

Som en annan del i det här resonemanget vill jag också säga att jag 

stöder helt och hållet Torbjörn Eliasson resonemang om golfutveckling-

en i Stornäset. Jag hoppas verkligen att golfklubben nu får möjlighet att 

utreda möjligheterna i kombination med till turism och friluftsliv. Jag 

vet ju själv, jag brukar skida på vintern på golfbanan, det är tillåtet. Jag 

vet att man kan rida på golfbanan idag, det funkar också bra ihop. Var-

för skulle man inte kunna utveckla det här med en förnuftig diskussion 

när det gäller natur- och miljövärdena?  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ltl Gun Carlson säger vad jag inte får säga om människor inom ÅHS. 

Jag vill säga, och jag vill säga det om och om igen; Åland befinner sig 

inte i en sådan ekonomisk urusel situation att vi i förtid måste stänga 12 
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platser inom äldreomsorgen. Vi behöver inte göra det. Vi klarar det eko-

nomiskt. Vi bara skadar verksamheten istället för att förbättra den. Sä-

kert kommer inte de här människorna att hamna på gatan men det är en 

onödig åtgärd att göra i det här skedet. Det försämrar under hela nästa 

år och stoppar upp i platsflödet både på Gullåsen och inom de medicins-

ka och kirurgiska avdelningarna. Det är en onödig sak. Det är en panik-

åtgärd som inte behöver göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag vill passa på att tacka ltl Camilla Gunell för vårt 

goda samarbete i finansutskottet. Vi har haft många frågor där vi har de-

lat uppfattning, sedan finns det några frågor där vi inte har samma upp-

fattning. Det framgår av reservationerna. 

Sedan till utskotten och utlåtandena. Social- och miljöutskottet be-

gärde själv att få ge utlåtande. Vi gav dem en möjlighet att få lite längre 

tid. Jag diskuterade också med alla andra utskottsordföranden om de 

ville ge utlåtande, men inget annat utskott ville göra det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker nog att det ligger på majoritetsblockets ansvar att se till att 

utskottet vill jobba med något så viktigt som budgeten. Jag tror att det 

skulle ha varit bra t.ex. för näringspolitiken om näringsutskottet alldeles 

särskilt skulle ha tittat på den biten och alla de här frågorna som rådgiv-

ning och allt det här viktiga som vi har berört. 

Det skulle också ha varit bra om kulturutskottet hade fördjupat sig i 

utbildningsfrågorna. Finansutskottet har haft 80 höranden. Vi klarar 

inte riktigt av att ta in alla sektorer på den nivå man skulle vilja. Jag tror 

det skulle ha varit till hjälp för finansutskottets arbete. Vi skulle ändå ha 

kunnat höra vilka vi vill och vi skulle ha kunnat jobba mera med över-

gripande frågorna framförallt med finanspolitiken. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag har definitivt inget emot att andra utskott kom-

mer med utlåtanden. Det har skett förut. Jag vet vid en budgetbehand-

ling hade både social- och miljöutskottet och kulturutskottet utlåtanden. 

Jag bara berättar hur det här har gått till. Jag ville i varje fall att det ska 

komma fram att jag har varit i kontakt med samtliga utskott. Inget annat 

utskott än social- och miljöutskottet ville komma med utlåtande den här 

gången. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det var kanske synd det. Nästa gång kan man kanske resonera på ett 

annat sätt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Lagtinget tar nu paus i förhandlingen och fortsätter idag kl. 

12.45. 
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Talmannen 

Plenum fortsätter. Debatten går vidare.  

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Jag tappade lite tråden igår. Jag kommer inte ihåg vad jag 

kallade den geriatriska avdelningen i Gullåsen för, men det var något helt an-

nat varje fall. Samtidigt såg jag att klockan hade gått ganska långt. Därför 

känner jag mig tvungen att begära ordet en gång till.  

Jag hoppades också att vi skulle ha trafikministern här inne. Jag förstår att 

de har ärenden att handskas med i landskapsregeringen. Det är inte frågan 

om annat. Jag hoppade över trafikfrågorna igår för att ministern skulle vara 

på plats idag. Men nu hoppar jag inte över det en gång till. Om det finns nå-

gon som har vänligheten att skicka en liten hälsning till landskapsregeringen 

så kan det vara bra.  

Jag tycker det är bra som finansutskottet skriver att man uppmanar reger-

ingen att snarast komma med ett meddelande till lagtinget avseende en över-

gripande kortruttsplan för skärgårdstrafiken. Vi hade debatt igår, det var inte 

första gången och förhoppningsvis inte sista gången heller, när det gäller 

tunneln till Föglö. Beträffande en tunnel till Föglö tror jag fortfarande, som 

jag sagt många gånger, att det egentligen är nyckeln till om man ska ha en le-

vande skärgård framöver. Ska vi ha en levande skärgård så måste man också 

ha en fungerande och kostnadseffektiv skärgårdstrafik. Det är klart man kan 

diskutera om pengarna ska vara kvar eller inte. Jag hoppas, finansutskottets 

värderade ordförande, att det är det som man ifrån finansutskottet har tänkt, 

när detta meddelande om kortruttsplan kommer, att man då också ur den 

planen kan utläsa allt som man behöver ha reda på innan man går vidare med 

tunnelprojektet i Föglö. Man tar ett helhetsgrepp att man kan utläsa vilket 

tonnage det behövs, anslutningsvägar och överhuvudtaget prislappen för den 

framtida skärgårdstrafiken. Det ser jag som ganska viktigt. 

Det skulle ha varit intressant att höra hur man från landskapsregeringens 

sida ser på det här. Är man införstådd med att det är den här leveransen som 

förhoppningsvis finansutskottet vill ha och som jag definitivt vill ha? 

Det sägs också att innan man bolagiserar offentlig verksamhet så bör man 

ha klart för sig att det kan ha både fördelar och nackdelar. Det är också helt 

sant. Man löser inte problemen genom att man sätter problemet i ett land-

skapsägt bolag. Med den här bolagiseringen är det viktigt att man även kan 

konkurrensutsätta verksamheten för att se att kostnaderna pressas. Det här 

var ett av de plus som jag igår ville ge finansutskottet. På grund av tidsbrist 

och dålig bemanning i regeringsbänkarna hoppade jag över det igår.  

Herr talman! Nu vet jag inte riktigt hur det förhåller sig när det gäller det 

allmänna avdraget. Ska det fortsättningsvis kvarstå, har någon har aviserat 

det från lagtinget? Jag vet inte om ltl Karlström har aviserat detta? Om det 

inte är gjort så vill jag i så fall avisera det. Ltl Karlsson säger nu att han ska 

avisera det. Då är det ganska förenligt att han gör det i samband med motio-

nen. Jag var bara orolig för att en av de riktigt viktiga frågorna skulle bli 

hängande i luften. Det jag säger ska inte tas som en avisering utan vi väntar 

på ltl Karlströms. 

Det är en sak som jag ville ta upp, som jag nämnde i finansmotion nr 5, 

möjligheten att få utrymme för mera frivilligt arbete inom hälso- och sjuk-

vården. Jag tror att det är någonting som är ganska viktigt om resurserna ska 
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räcka till framöver. Det är inte bara inom radioverksamheten som det pratas 

om en guldkant, det pratas också om guldkant när det gäller åldringsvården. 

Det här är någonting som jag tror att kunde stå för guldkanten. Tankarna i 

motionen återges så här i finansutskottets betänkande; ”ett pilotprojekt med 

en utbildningsledare utvecklas så att frivilligt arbete blir en naturlig till-

gång inom vård och omsorg. En utbildningsledare kan tas som resurs från 

en personalansvarig eftersom de tillgängliga resurserna ska användas så 

optimalt som möjligt. En sådan verksamhet är bra både under lågkonjunk-

turen men ska även användas under bättre tider. En plan och ett register 

över frivilliga samt teknologiska resurser bör användas i detta arbete. Om-

fattningen av försöket bör preciseras. Efter ett års försök bör utvärdering 

ske av pilotprojektet.” Jag vill tacka för den goda beskrivningen av den mo-

tion jag lade. Däremot vill jag förstås inte tacka för förkastandet. Motiven till 

förkastandet vill jag fråga om. För det första sägs att det redan inom Röda 

Korset finns ett liknande arrangemang som eventuellt kunde utvecklas. Jag 

har pratat med dem som har väckt de här tankarna hos mig, och det känner 

man inte till. Det vore intressant att få reda på om det är på det sättet och vad 

det i så fall handlar om. Sedan sägs det vidare att det här är en fråga för ÅHS 

styrelse om man vill gå in för finansmotionens förslag till pilotprojekt. Så kan 

man också i och för sig bli av med en finansmotion. 

Jag tycker det är en viktig hälsovårdspolitisk fråga att få ett mervärde i 

vården utan att det kostar mer. Således är det också finanspolitik, kanske till 

och med finanspolitik av rang. Om finansutskottet inte tycker att man har 

någonting att göra med detta så blir jag lite förvånad faktiskt. 

Den andra saken jag ville beröra, när det gäller det här området, är det som 

jag tog upp i motion nr 8, motionen vill ha ett tillägg enligt följande; ” en sär-

skild vikt bör läggas på att utarbeta en strategisk plan över kommande be-

hov och insatser för utbildningen med speciellt fokus på sjukvård och den 

sociala sektorn samt att valideringssystemet bör bli tydligare och uppbyggt 

med konsekvent beaktande av studerandes tidigare utbildning och praktisk 

yrkeserfarenhet”, vilket jag ska återkomma till. Här säger man ifrån finansut-

skottet att projektet, validering på Åland, inleddes år 2008 och planeras pågå 

till utgången av 2012. Jag är inte helt säker på om valideringsprojektet på 

Åland innehåller det som jag har tänkt. Jag har förstått att t.ex. på finska si-

dan, hur det är i Sverige kan jag inte exakt svara på, men på finska sidan har 

man tidigare haft den praktiska yrkeserfarenheten och studerandes tidigare 

utbildning till grund för vidareutbildning. Medan man här har fått börja be-

tydligt lägre ner, kanske inte från ruta noll men betydligt lägre ner på stegen. 

Det är det som är huvudproblematiken och den huvudproblematik som jag 

ville komma åt med den här motionen. Många är kvinnor som har jobbat 

halvtid och varit hemma med barn osv. Jag tror att man har ganska svårt att 

kunna gå alltför lång utbildning samtidigt som vi vet att det finns behov av 

personal inom vårdsektorn. Det här var min andra fråga till finansutskottet; 

har man noterat den här problematiken? Eller var det bara ett sätt att bli av 

med motionen, att man hänvisade till valideringsprojektet? 

Följande fråga jag vill ta upp är finansmotion nr 6. Jag var väldigt glad att 

jag fick hela den socialdemokratiska och den obundna gruppen att skriva på 

den. Den handlar i botten om de tankar som landskapsregeringen hade, att 

man skulle ta in starta-eget-verksamheten under egen hatt. Man skulle driva 

den under Ålands teknologicenter istället för att ha den ute hos handelskam-
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maren och företagarföreningen, där faktiskt kunnande runt sådana här frågor 

finns. I motionen hänvisade jag till att om man vill spara pengar så kan man 

bjuda ut starta-eget-verksamheten i så fall. Jag tycker också, med tanke på att 

20 år har gått sedan Ålands teknologicenter grundades, att man ska utvärde-

ra den verksamheten. 

När jag ser vad finansutskottet skriver; ”man uppmanar landskapsreger-

ingen att innan de tar slutlig ställning till det i budgetförslaget angivna åt-

gärderna, ska man utvärdera strukturerna på hela rådgivningsverksamhe-

ten. I denna utvärdering bör näringsavdelningens teknologicenter och 

Ålands utvecklings AB samt branschorganisationernas rådgivningsinsatser 

utvärderas. Utskottet konstaterar att det är möjligt och nödvändigt att för-

bättra och effektivisera rådgivningsverksamheten men betonar att nämnda 

utvärdering måste föregå det slutgiltiga beslutet.” Här lånar jag det relativt 

nymyntade begreppet av ltl Roger Jansson, jag konstaterar att motionen blev 

nästan godkänd. Det får man vara nöjd med. Jag tycker att det är ett bra re-

sonemang som man för från finansutskottet sida. Trots att inte motionen blev 

godkänd så tycker jag ändå att det är bra. 

Ltl Eliasson speciellt, ett par ord om golfen. De frågor jag ställde igår, när 

det gäller markfrågan där ltl Eliasson och jag helt överens. Det är själva 

grundförutsättningen om man ska få till stånd en satsning av den här stor-

leksordningen. Jag är ganska övertygad om att vi skulle ha flera golfbanor på 

Åland om det inte vore för dessa splittrade ägo förhållanden. Det är klart att 

markfrågan är helt central, det håller jag med.  

Jag håller också med om de positiva effekterna som ltl Eliasson räknade 

upp när det gäller ytterligare en golfbana i landskapet. 

När han skulle besvara frågorna, han nämnde också de frågor som jag hade 

ställt, sade han först att han skulle nämna rena fakta. Jag tyckte inte riktigt 

det kom så mycket rena fakta. Det blev mera ett brandtal för golfen, som jag 

inte har någonting emot. De frågor jag igår ställde var att man får uppfatt-

ningen om att det redan planeras. Saker och ting är ganska långt på gång. 

Medan man inte får några svar från landskapsregeringen på frågor som ställs 

runt det här.  

Sedan den här formuleringen; ”utskottet konstaterar att det av landskapet 

ägda området på 170 hektar stort och att en golfbana till vilken beräknas 

åtgå 70 hektar kan anläggas på ett sådant sätt att Stornäset miljö- och re-

kreationsvärde samt ortsbefolkningens önskemål tillgodoses.” Igår frågade 

jag hur man vet detta. Mig veterligen finns det inte ens skisser som visar var 

de olika golfhålen ska placera in. Min fråga kvarstår, hur vet man det? 

Herr talman! I och med detta vill jag tacka för ordet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag fäste mig vid förslaget om avlönat arbete inom 

vårdsektorn. Jag tror säkert ltl Anders Eriksson har goda avsikter med 

förslaget, men jag skulle vilja avråda på det bestämdaste för sådan orga-

nisering av vårdarbetet.  

För det första tror jag att det inte möjligt, det krävs mycket kompe-

tens inom den här sektorn. Jag tror inte att det kan ersättas av några fri-

villiga. 

Det andra är att det antagligen leder till att kvinnor ska utföra ännu 

mera avlönat arbete. Kvinnor idag gör dubbelt mera hemarbete och 
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andra oavlönade uppgifter än män. Ur jämställdhet synvinkel är det här 

verkligen en kvinnofälla. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har inte alls den uppfattningen. Jag kan försäkra, precis som ltl 

Sundbacks trodde, att jag har goda avsikter är när det gäller det här. I 

England är det ganska vanligt att folk går in och hjälper till frivilligt, en 

typ av volontärarbete. Det har också blivit allt vanligare i Sverige. Jag 

tycker inte att det är någon speciell kvinnofälla, t.ex. inom dagisverk-

samheten och inom skolverksamheten har man morfar i skolan och 

morfar i dagis. Märkväl, det är äldre människor som själv vill vara med 

och hjälpa till. Det är ju inget tvång det här. Inom åldringsvården tror 

jag det är ganska mycket man kunde göra, t.ex. gå ut med äldre personer 

som har svårt att röra sig själva. Jag tror faktiskt att det skulle komma 

ganska mycket gott ur det här om man skulle få vårdsektorn att också 

titta på det med nya fräscha ögon. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det finns faktiskt en marknad för sådana tjänster. Jag tycker inte att 

man ska förstöra den genom att från samhällets sida börja organisera 

frivilliga insatser. Det är en helt annan sak om den tredje sektorn gör in-

satser i den mening som ltl Anders Eriksson säger. Det är bara att titta 

på Röda Korsets väntjänst så ser man att det är kvinnor som dominerar 

där också. Det finns en och annan pappa på dagis och det är säkert bra. 

Man motiverar ändå alltid med ett exempel att det också finns män som 

gör frivilliga insatser. I det stora hela är majoriteten alltid kvinnor. 

Jag tycker att man måste hålla saker och ting i sär på den här mark-

naden. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Just med tanke på det sista som sades har jag också förstått att det har 

gjort det svårt att få den här verksamheten att rulla på. De som har job-

bat med de här frågorna har haft en väldigt låst syn. Det här är vårt re-

vir, kom inte och trampa in i det här. 

Det är klart att det kan finnas en marknad. Av de utmaningar samhäl-

let står inför är en av de större utmaningarna att vi har en väl fungeran-

de åldringsvård där det finns ekonomiska resurser och personella resur-

ser. Jag är rädd för att det kan det bli ganska tufft. Det här är ändå ett 

förslag som kan hjälpa till oavsett om det är män eller kvinnor så är det 

män eller kvinnor som vill göra det här är frivilligt. Jag kan inte se något 

negativ i det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag har ett litet påpekande rörande det allmänna avdraget. 

För några timmar sedan röstade lagtinget bort den legala grunden för 

att fortsätta med det allmänna avdraget. Jag skulle bli något överraskad 

och förvånad ifall talmannen tar ett sådant förslag om att fortsätta med 

det allmänna avdraget till omröstning med tanke på att den legala grun-

den numera saknas. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Denna gång kom ltl Sjölund med ett helt sakligt konstaterande. Jag vet 

att det är ett bekymmer. Hur talmannen kommer att ta ställning till det 

har jag svårt att uttala mig om. Åtminstone jag vill falla med flaggan i 

topp när det gäller det här. Så pass viktigt anser jag att det har varit.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Ltl Anders Erikssons motion om frivilligt arbete och an-

vändning av det inom sjukvården så är tankegångarna behjärtansvärda. 

Det skriver jag under. Det tyckte utskottet också ganska långt. Eftersom 

det ändå är den tredje sektorn som bäst kan vara aktörer här så godkän-

de vi inte motionen. Röda Korset har en tjänst som hjälper redan idag 

när folk ska fara till Åbo eller Uppsala. Cancerförening har också den 

här tjänsten, de har en cancersköterska som är anställda inom ÅHS som 

hjälper. Jag ser det här mera som ett samarbete mellan ÅHS och tredje 

sektorn.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack för den sakliga kommentaren. Jag uppfattar att ltl Raija-Liisa Ek-

löw och jag ser att det finns ett behov av det här. Ltl Eklöw kanske anser 

att det här behovet uppfylls genom den verksamhet som Röda Korset 

har? Jag har inte riktigt den uppfattningen. 

I motionen tar vi sikte på att man skulle utse en utbildningsledare 

inom hälso- och sjukvården som kan hjälpa till. Det är självklart att inte 

människor utan kompetens kan ge sig in i åldringsvården och börja ut-

föra arbetsuppgifter som man inte har kompetens för. Därför är det vik-

tigt att också existerande personal inser att det här är en resurs och att 

det är någonting som kan hjälpa dem. Samtidigt vet de som frivilligt 

ställer upp hur man ska bära sig åt. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag anser inte att det är tillfreds. Med personlig erfarenhet 

under flera veckors sjukhusvistelse under hösten märkte jag att jag 

många gånger saknade bara någon person i rummet. Det behövs mera 

sådana, men jag ser inte att vi skulle gå in från den offentliga sektorns 

sida. Vi ska lämna det här till tredje sektorn. Då blir det inte heller frå-

gan om att det blir en kvinnofälla. Inom tredje sektorn finns det många 

engagerade frivilliga personer, män eller kvinnor som säkert skulle vilja 

ta sig an sådana uppgifter t.ex. att läsa för någon. Tankarna i detta är 

helt okej. Jag ser inte att vi ska ta ansvar för detta, det måste ÅHS och 

frivilliga sektorn göra. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Nu blev det lite oklart för mig vad som avses med vi. Åtminsto-

ne i den här motionen tänkte vi att man inom ÅHS skulle starta ett pi-

lotprojekt när det gäller den här typen av verksamhet. Det är inte första 

gången som jag har rest den här frågan, som kanske ltl Eklöw och övriga 

har noterat. Jag har tagit upp frågan flera gånger. Jag får signaler från 

äldre människor som gärna vill vara med och hjälpa till. Man upplever 

att man inte slipper in i vården, man upplever att det är ett bekymmer.  

Pilotprojektet skulle ta sikte på att försöka lösa dessa bekymmer så att 

alla parter kan inse att det här faktiskt är tilläggsresurser som är eko-

nomiskt och vårdmässigt väldigt intressant. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Nu har nästan allting redan sagts om ÅHS och frivil-

lig verksamhet. Röda Korsets vänverksamhet fungerar rätt så bra speci-

ellt för åldringar som är ensamma. Det finns ju behov av flera frivilliga. 

Utan Röda Korsets följeslagarservice hade det varit stora problem att 

remittera patienter utanför Åland. Den verksamheten har varit otroligt 

stor resurs. De här människorna och Röda Korset har sparat stora peng-

ar för kommunerna. Annars hade kommunernas hemvård varit tvungen 

att fara med dessa patienter. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Precis som ltl cirka Eriksson säger att det mesta kanske börjar bli sagt, 

vill jag ändå ta tillfället i akt och understryka att när det gäller Röda 

Korsets vänverksamhet så är den helt fantastisk. Den har min absolut 

största respekt. På basen av de goda erfarenheterna tycker jag att man 

kunde gå vidare och se om man kunde göra något i ett vidare perspektiv. 

Det här är inte mot Röda Korset, tvärtom. Jag tycker att den verksamhe-

ten inte uppfyller allt som jag har önskat att få till stånd med den här 

motionen. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Jag håller med att det finns möjligheter och behov av att utvidga den här 

samordningen. Det finns olika behov. I riket finns det sjukhus där man 

har tillgång till frivilliga som sitter bredvid döende patienter. Det är ju 

otroligt bra. Jag tror att det är cancerföreningar som gör det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Tack ltl Anders Eriksson för berömmet på många oli-

ka punkter. 

När det gäller tunneln har vi resonerat att det egentligen inte behövs 

några pengar, inte mera än det som vi ha lämnat kvar under nästa år. Vi 

väntar på kortruttsutredningen, så får vi se hur vi går vidare.  

Angående bolagisering, precis så som vi har sagt i vårt betänkande, så 

bör man fundera när man gör en bolagisering att man inte gör det för 
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bolagiseringens egen skull. Det ska verkligen finnas ett väl underbyggt 

motiv för det. Konkurrensutsättning är alltid jätte viktigt, oberoende hur 

man gör.  

När det gäller ÅTC och rådgivningsklustret så hade finansutskottet 

gjort den där skrivningen även utan finansmotionen. Men vi har ju 

samma uppfattning i varje fall. 

Golfen får jag återkomma till i nästa replik. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Beträffande det sistnämnda var det intressant att tankarna i finansut-

skottet så råkade sammanfalla med motionen, oavsett om motionen var 

lagd eller inte. Det är ju lite märkligt. 

När det gäller tunneln så kan man föra ett resonemang om det är bra. 

Jag håller med om det ltl Eliasson att det inte behövs några pengar nu 

före man har svar på de här frågorna. Det som jag känner en liten oro 

för, när man tar bort största delen av anslaget, är att får man i gång det 

här projektet igen? Skulle jag vara en sann och skär populist så är det 

klart att jag skulle säga; ner med Föglötunneln det är många som prote-

sterar mot det. Vad protesterar inte våra värderade ålänningar emot? 

Det skulle vara enkelt att säga att det här är dödfött. Jag tror att tunneln 

är nyckeln till om vi ska ha levande skärgård och en kostnadseffektiv 

skärgårdstrafik på sikt. Vi måste få svart på vitt innan man kan sätta 

igång en sådan här jättestor investering. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Nej, ltl Anders Eriksson jag har inte heller sagt att ni 

är en populist.  

Beträffande golfen, där sade ltl Anders Eriksson att det planeras osv., 

det beror ju på var man lägger in i begreppet planera. Om man med pla-

nera menar att man sitter och ritar eller att man planerar att göra något. 

Därför är det så viktigt för att man ska veta om man kan tillgodo ta de 

övriga intressegruppers intressen så måste man först visa hur den här 

golfbanan kan dras. Så är tankegången. När det gäller fakta så säger ltl 

Anders Eriksson att jag höll ett brandtal om golfen. I det här fallet dela-

de jag upp allting i fakta och politik. Nu råkar det vara så att golfen på 

Åland fungerar så bra att när man nämner fakta så kan det uppfattas 

som ett brandtal. Men det är fakta. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Notera att jag inte hade några invändningar emot det positiva effekter 

en golfbanesatsning har. Det som jag fortfarande ställer mig lite frågan-

de till är när utskottet skriver att av det 170 hektar stora området så kan 

en golfbana, till vilken beräknas åtgå cirka 70 hektar, anläggas på ett så-

dant sätt Stornäset miljö- och rekreationsvärde samt ortsbefolkningens 

önskemål tillgodoses. Jag undrar hur man vet man det ifrån finansut-

skottets sida? Samtidigt har jag givetvis förståelse för att i det här ske-

det, det här projektet befinner sig i, så kan man inte ha svar på alla frå-

gor. Men här skriver man ganska kategoriskt att alla dessa intressen 

kommer att kunna samsas. På vilka grunder man har kommit fram till 

det? 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Den här debatten har handlat om olika saker men väldigt myck-

et om äldreomsorgen. Det vi har pratat om är hur man på bästa sätt ska sköta 

de sista trygga åren i människornas liv, det är det som det handlar om. 

Jag hörde ganska nyligen, i ett radioprogram från Sverige, en etnologipro-

fessor som sade så här om livet och döden; ”förr tog det tre dagar att dö, idag 

tar det tre år”. De här beskriver ganska mycket utvecklingen inom äldreom-

sorgen. 

När jag var barn var det vanligt att man låg för döden. Vanligen hade man i 

flergenerationsfamiljer någon som var gammal och slut och hade lagt sig i 

sängen. Det var ingenting konstigt med det. Det var den unga familjen vanli-

gen som tog hand om de gamla. Nu har vi ju helt annorlunda, det är samhälle 

nu som tar hand om de gamla. Det är det som vi håller på att diskutera om 

hur vi på bästa sätt ska sköta det här i samhällets regi. Det är ingen som ifrå-

gasätter det, ingen vill gå tillbaka till den gamla tiden. Det är intressant när 

man hör den här professorn berätta om sina tre dagar att dö och idag tar det 

tre år. Det är kanske ganska typiskt. 

Först vill jag göra några reflektioner om stängningen av Övergårds. Det har 

i och för sig debatterats i många anföranden och i många repliker. Jag vill 

ändå säga att man måste komma ihåg några saker här. Det är ÅHS som har 

ansvaret för vården. De ska garantera en god vårdkvalitet och se till att inte 

någon lider eller skadas. Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet och ska 

se till att det är så som ÅHS säger att det är, att man ger en god vård. Sedan 

är det lagtinget som beviljar medel. Jag tycker nog att lagtinget kanske inte 

alltför mycket ska gå in i detaljerna i skötseln av ÅHS. Då blir det nog väldigt 

svårt för ÅHS att sköta sitt arbete. 

Jag tycker att finansutskottet har bedömt hela den här frågan på ett bra 

sätt. Man skriver så som jag ungefär just sade. Det är ju de ansvariga inom 

ÅHS som föreslagit flyttningen och anser att det kan göras av olika skäl, av 

ekonomiska skäl men också av praktiska personalpolitiska skäl för att man 

ska ha tillräckligt med personal koncentrerad där det behövs. ÅHS lednings-

grupp har hållit med om detta, styrelsen har hållit med om detta, även om det 

inte var en enig styrelse. Detta har gått vidare nu till lagtinget. 

Ledningen på ÅHS anser att ingen enskild patient kommer att bli lidande 

av flyttningen. De kommer inte ens att märka det. Patienterna, som nu är i 

den situationen att de ligger som långvårdspatienter, sätter inte så stort värde 

i hur väggar, tak och gardiner ser ut. Det är vården, rutinen och det är perso-

nalen som är det viktiga. Omsorgen är viktig. Det här tror jag är väldigt vik-

tigt. Det är därför som jag tycker att det är så tråkigt att man härifrån talar-

stolen står och säger att man kommer att skada och förnedra patienterna och 

stackars patienter. Det är inte så. Det blir inte synd om patienterna. Det blir 

inte ens synd om de anhöriga för de som nu berörs lär inte alls vara emot en 

flyttning. Flyttningen från Gullåsen till Grelsby gick mycket bra. Det var 

samma farhågor då också. Det var inte några problem och det tror man inte 

att det blir nu heller. 

Vi har inte någon stor platsbrist på ÅHS just i dag. Det är ungefär 6-7 i kö 

till platser på Gullåsen. Det är patienter som antingen ligger på medicinska 
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eller kirurgiska avdelningen, i hemmet eller på De Gamlas Hem. De har ingen 

nöd där de är. Det är inte någon panik med någon. Det här är inte någon lång 

kö på något sätt. Vad jag vill säga med det är att vi inte ska säga att vi har en 

väldigt stor platsbrist. 

Flyttningen kommer naturligtvis till viss del att påverka patientflödet, det 

har också sagts här och det är helt riktigt. Det är klart att det blir en tröghet i 

systemet. Det kommer att gå långsammare att få patienterna flyttade från den 

medicinska avdelningen, där de vanligen ligger, men det kan också vara från 

kirurgiska avdelningen. Det är klart att vissa kommuner kommer att känna av 

problem. Inte är det någon som tänker skicka ut någon från Gullåsen eller 

från ÅHS. Jag tycker det här är väldigt viktig och det måste sägas, annars går 

vi ut med felaktig information, som bara skadar och gör ingen nytta. 

Diskussionen om att man inte kan godkänna flyttningen om den förs på 

ekonomiska grunder, att man är misstänksam och tveksam till den ekono-

miska nyttan, tycker jag är schysta argument. Men i det här fallet tycker jag 

inte att det är schysta argument att använda patienterna som slagträ i den här 

skrämselpropagandan. Det tycker jag inte att man ska säga. 

Jag har inte sagt Mariehamn, det är jag som har ordet, jag har inte nämnt 

ordet Mariehamn. 

Det andra som jag tycker är viktigt, som finansutskottet berör, är det som 

egentligen finns i social- och miljöutskottets betänkande. Det är ett bra be-

tänkande. Man har kommit in på många frågor. Jag tänkte inte berör alla på-

pekanden här. Jag vill ändå säga att jag tror att om vi vill ha en bra och säker 

vård som vi alla omfattar så borde vi göra om socialvårdslagen till en egen 

åländsk sociallag. Vi har behörighet att göra det. Det är så många saker i la-

gen. Vi ska veta att vi lever efter den finska socialvårdslagen. Systemet i Fin-

land är helt annorlunda än på Åland när det gäller ansvaret för sjukvården. 

Det är stor skillnad på det kommunala ansvaret i Finland och på Åland. Där-

för är inte socialvårdslagen bra som den är. Jag föreslår på fullt allvar, inför 

framtiden, att landskapsregeringen borde ta till sig det här och börjar arbeta 

på riktigt med att göra om både socialvårdslagen och kanhända att man också 

behöver göra om ÅHS lagen. Jag tror att det här skulle lösa många av de pro-

blem som man lyfter fram i social- och miljöutskottet. 

En sammanhållen hemvård inom hemtjänst och hemsjukvård skulle man 

kunna reglera i en egen socialvårdslag. Angående hemtjänst, hemsjukvård 

och kommunalt serviceboende så vill vi reda ut och klarlägga vad vi menar 

och hur vi tycker, så ska vi göra det i vår egen socialvårdslag. Det går inte att 

anpassa våra regler till den finska socialvårdslagen. Det finns många andra 

exempel också. Tar man lagen i en fulltextlag med de nödvändiga åländska 

förändringarna så tror jag att vi skulle komma framåt att i den här frågan.  

När det gäller Gullåsens utveckling säger man från utskottets sida att man 

kräver ett uttryckligt beslut om förverkligandet av ett geriatriskt sjukhus. Det 

är helt okej på ett sätt. Med jag tror att det är väldigt många som inte riktigt 

har klart för sig vad vi menar med och geriatriskt sjukhus. Nu arbetar det en 

grupp som är tillsatt av ÅHS styrelse med sakkunniga som jobbar inom åld-

ringsvården på Gullåsen. Övriga medlemmar i gruppen är förvaltningschefen, 

Camilla Gunell är med från socialdemokraterna och jag är medlem i den här 

gruppen. Som gammal hälsovårdare och avdelningssköterska på Gullåsen 

räknar jag mig faktiskt till sakkunnig i den här frågan. Jag har studerat gans-

ka mycket av de här frågorna, sjuk- och hälsovårdsadministration etc.  
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Nu jobbar den här gruppen, det är en bra grupp och den fungerar bra. Det 

är inte på något sätt kritik det jag säger, jag ville bara redogöra för det här. 

Den här gruppen ska reda ut den framtida utvecklingen för Gullåsen. Vi är 

bra på gång. Vi har skisserat ganska långt i stora drag vad vi tycker skulle 

vara realistiskt genomförbart. Man försöker skissera upp det som närmast 

skulle kunna likna ett geriatriskt sjukhus. Vi kommer aldrig att helt och hållet 

ha ett geriatriskt sjukhus, för vi kommer alltid att ta långvårdspatienter som 

inte hör hemma där. Det kommer alltid att bli en åländsk modell också av det 

här. Det är så vi måste ha det, vi måste alltid bygga efter våra verkliga behov 

och inte efter någonting annat. 

Det här arbetet kommer att bli klart på vårvintern. Jag tror faktiskt att det 

blir klart. Sedan är det nog dags att ta besluten i den turordning som kan 

komma. Jag tror att det här var det viktigaste i det här. 

Det här arbetet betyder också att man måste ha noggranna diskussioner 

och dialoger med hemsjukvården, hemvården, kommunerna, institutionerna 

och med medicinska och kirurgiska avdelningarna så att man får ihop en hel-

het som är anpassad till hälso- och sjukvården på Åland och också i viss mån 

socialvården. Jag nöjer mig med det här, tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det är ett bra förslag det som ltl Gun Carlson kommer med 

att man skulle ha en egen åländsk socialvårdslag. Att man kan ha den 

finska som grund som en fulltextlag och sedan i den göra sådana änd-

ringar så den passar för åländska förhållanden. Det tycker jag är en bra 

idé. Det fanns i den förra regeringens program men då avancerade inte 

den här frågan. Det här skulle vara ett pragmatiskt sätt att lösa det hela 

på. Jag hoppas att ltl Gun Carlson kan påverka regeringen så att det blir 

verklighet. 

Ännu till detta om Övergårds, visst kan vi godkänna en flyttning, men 

det är frågan om tidpunkten för det hela. Det är ett års skillnad. Enligt 

personalen och ledningen vid ÅHS, som tillskrivs förslaget, så var deras 

förslag att de skulle flyttas 1.1.2010. Man har skjutit fram det ett halvår.  

Ltl Gun Carlson, replik 

För det första, det är klart att jag kommer att påverka landskapsreger-

ingen och mina grupper med socialvårdslagstiftningen. Jag är glad om 

det finns stöd för det. 

För det andra, om tidpunkten för flyttningen, ja det kan man alltid 

tycka si eller så om. Det är rätt att de först tänkte genomföra det här från 

1.1. men då hade man inte tänkt på den enkla saken att man alltid måste 

avvakta lagtingets beslut i frågan, eftersom det ingick i budgeten. Därför 

var det orimligt att tänka sig att det skulle ha genomförts 1.1.2010. Men 

blir det ett beslut nu så är det väl ÅHS som kommer att besluta när exakt 

det blir, när man vet hur det blir. Varför man inte skulle vänta ett år så 

är det klart att det har med ekonomin att göra, också med planeringen 

inom Gullåsen och personalen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ju inte någon skillnad egentligen i frågan om inbesparingen, ef-

tersom det då skulle bli ett år. Nu blir det bara ett halvårs inbesparing. 

Jag tycker nog också för min del att det finns vårdetiska motiv att in-
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vända mot det här förslaget. Jag har lärt mig inom äldreomsorgen att 

det är väldigt illa att flytta mycket på äldre människor, sådana som kan-

ske har svårt att uppfatta tid och rum alla gånger. Det skapar oro och 

otrygghet. Jag är förvånad över att ltl Gun Carlson, som säger sig besitta 

så stor sakkunskap på det här området, vill bagatellisera det faktum att 

det ändå är ganska vidlyftigt att flytta fram och tillbaka för flera äldre. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Talman! När det gäller och de vårdetiska skälen så beror det helt och 

hållet på vad det är för slags patienter. Jag vill inte klassificera någon 

som nu ligger där nu, men man har sagt åt mig, och jag tror att jag ska 

lita på det, att det här är patienter som inte har så stor tids- och rums-

uppfattning. Men det jag ändå sade, och som är det viktiga i det här, är 

att man ger trygghet.(Ni behöver inte diskutera med varandra så mycket 

där). Det gör man igenom rutiner, genom en personal som kan sin sak 

och genom personal som känner patienten, vilket i vissa fall kommer att 

ske. Vissa i personalen kommer naturligtvis att fortsätta att jobba på 

Gullåsen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att vi fick en lite mer utförligare utredning 

angående det här med Övergårds. Ltl Gun Carlson har ju god erfarenhet 

på detta område. Vi måste också lita på de politiker, som har en utbild-

ning och sakkunskap på området, att när de uttalar sig så betyder det 

ganska mycket. 

Jag begärde replik för det här med geriatriskt sjukhus. Det är bra att 

ltl Gun Carlson också går in och förtydligar. Geriatriskt sjukhus är kan-

ske inte det slutliga målet som vi vill ha. Det ska också ha utrymme för 

andra grupper än äldre. Det ska vara från 18 år och uppåt. Då kanske ge-

riatriskt sjukhus ger en felaktig bild. 

Det kan vara bra angående sammanhållen hemvård, att vi har det här 

pilotprojektet som är på gång, att man får se vilka svårigheter det blir 

innan man går så långt att man börjar skissa på en egen socialvårdslag. 

Förslaget är intressant. Vi får se om stenarna, som inte är satta i rull-

ning, om det blir ett skred av det eller om det stannar upp. Man kan ju 

titta på saken, det tror jag är helt okej. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gun Carlson, replik 

Termen geriatriskt sjukhus, jag är inte säker på att vi alla tänker samma. 

Jag tror att termen ska definieras, det tror jag också den här arbets-

gruppen ska göras. Vad menar vi detta? En utveckling ska det naturligt-

vis bli mot en geriatrisk inriktning, mot mera specialisering, men kanske 

inte till 100 procent. Det återstår att se. Det ska den här gruppen utreda. 

Ett pilotprojekt är alltid bra om man kan genomföra. Man brukar all-

tid få en del svar av detta. Det är bara bra. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tänkte beröra Gullåsen som geriatriskt sjukhus och definitionen av 

det. Det tror jag väl att vi ska kunna klara av att få till stånd en sådan de-

finition i Gullåsengruppen. Jag undrar om ltl Carlsons definition står 

väldigt långt ifrån det man har listat bl.a. i den här slutrapporten från 

arbetsgruppen om att utreda äldreomsorgen. Det skulle vara intressant 

att höra om vi ligger väldigt långt ifrån varandra i uppfattningen om vad 

ett geriatriskt sjukhus på Åland kunde vara. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Nej, det gör jag inte alls det. Det är klart att ett hundra procentigt sjuk-

hus egentligen bara ska innehålla geriatrisk vård. Det som man egentli-

gen gör mycket på medicinska avdelningen idag. I den här rapporten 

nämner man olika områden; man talar om geriatrisk rehabilitering, ge-

riatriskt vård och så talar man om långvård osv. Jag sade redan i en 

replik att jag anser att den här gruppen ska definiera begreppet så att 

det blir klart för alla vad man avser med geriatrisk sjukvård. Vi vet vad 

geriatrisk sjukvård är det är äldrevård. Vad man menar med geriatriskt 

sjukhus på Åland så ska det vara enligt behoven och inte enligt någon 

annan definition av geriatriskt sjukhus, som finns någon annanstans.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror faktiskt inte att det där är så stort problem. Jag tror att vi kom-

mer att vara eniga om vilka behoven är och hur det kunde se ut på 

Åland. 

Sedan vill jag kort i repliken också beröra Övergårds. Ltl Gun Carlson 

säger att patienterna inte vet skillnad på tid och rum. Kan man då flytta 

människor om de är mer dementa eller mindre dementa? Jag vet inte 

vilket ord jag ska använda, men den här diskussionen blir nog bara vär-

re. Den blir inte klarare från majoritetspartiernas sida. 

Ltl Gun Carlson, replik 

När det gäller benämningen på geriatriskt sjukhus tror inte jag heller att 

det är några problem. Jag bara nämnde att det är viktigt att man defini-

erar. 

När det gäller patienterna på Övergårds så tänker jag inte reda ut nå-

gonting. Jag vill bara säga att det finns ett antal patienter där. Vi här i 

den här salen behöver inte veta hur de är. Man säger från ÅHS ledning, 

som ansvarar för just de här patienterna, att just de här patienterna väl 

kan flyttas. Det viktiga för att de ska kunna behålla sin trygghet är sam-

ma rutiner, samma vårdrutiner och helst samma personal, men det 

kommer inte alltid att ske. Om det är gula eller blåa väggar kommer inte 

att spela någon roll för dem. Det är mitt svar på den frågan. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Diskussionen om en egen åländsk socialvårdslag för-

des faktiskt i social- och miljöutskottet i samband med utlåtandet. Vi 

skrev ingenting om det. Det är ju främst en fråga för landskapsregering-
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en. Man bör gå vidare med det. Jag hör till dem som tror att man ska gå 

vidare på det spåret. 

Sedan när det gäller Gullåsen och dess framtid, så har det klargjorts 

väldigt tydligt i 2006 års utredning och den utredning på ÅHS som ltl 

Gun Carlson ledde och blev klar 2007 och hade samma innehåll i det här 

framtida sjukhuset. Det viktiga är att man får det till ett sjukhus och inte 

till ett semisjukhus eller den omsorgsverksamhet som man har där idag. 

Och att gränsen mellan ÅHS ansvar och kommunernas ansvar blir väl-

digt tydlig. Då är det nog storleken som är den viktigaste frågan. Ska det 

vara över 90 platser som finns där idag eller räcker det för sjukhusverk-

samheten så som den är skisserad, med de olika verksamheterna inte 

bara med geriatri, med 60 eller 70 platser? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag är glad igen för stödet till lagstiftningen. Jag råkade vara med i ut-

skottet när vi diskuterade det. 

När det gäller antalet platser och storleken på det nya sjukhuset, så 

tror jag inte att 60-70 platser räcker. Jag tror nog att man ska upp över 

90 platser. Det är också någonting som den här gruppen kommer att ge 

förslag till. Ett absolut tal är svårt att ge. Det beror helt på hur man fyller 

det. Om man genomför lagstiftningen, vilket jag tror, så tror att man 

klara av det här med kommunernas ansvar kontra ÅHS ansvar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Efter att ha tagit del av plats fördelningen för de olika 

verksamheterna; geriatri, rehabilitering och dementa sjuka så tror inte 

jag att det behövs så många som 90 platser som man har skissat på hit-

tills som dagens Gullåsen. Det där vet man kanske inte riktigt. Om man 

går in för så här många platser så betyder det att det är kommunalpoli-

tik. Man för över en del av det kommunala ansvaret till ÅHS. Jag har 

förståelse för att kommunerna vill det. Men vi representerar ju här, och 

inom ÅHS, landskapet och ska se till att vi bara sysslar med den verk-

samhet som lagstiftningen ger oss uppgift att sköta. 

När det gäller Övergårds flyttning så har ÅHS styrelse idag behandlat 

frågan och konstaterade att varje patient måste behandlas som en sär-

skild individ. Det betyder att flera av dem ska in på Gullåsen och lediga 

platser måste alltså finnas där. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Man säger att det här kommer man att klara. Det är alldeles klart att de 

flesta av dem, som idag är på Övergårds i Grelsby, ska till Gullåsen i för-

sta hand. Inte är det någon som har tänkt något annat, vad jag vet, men 

jag är ju inte med som ordinarie i styrelsen. 

När det gäller den framtida verksamheten och antalet platser beror 

det också väldigt mycket på vilka diskussioner man för med medicinav-

delningen och kirurgiavdelningen och hur dessa ska utvecklas. Man kan 
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inte isolerat rycka loss patienter. Alla människor ingår egentligen i vård-

kedjan på Åland på ett eller annat sätt, från hem till omsorgshem till in-

stitution till Gullåsen och till medicinavdelningen eller kirurgiavdel-

ningen. Allting hör ihop. Man måste diskutera det här samtidigt med 

alla parter. Det kan hända att utvecklingen inom medicin och kirurgi går 

framåt, att man börja sköta patienter på ett annat sätt, flera sjukdomar 

dyker upp, det kommer nya sjukdomar och nya krav. Det gör att det 

kanske behöver finnas mera patienter på rehabiliteringen. Man kan inte 

säga det så här tvärsäkert. Jag kan inte heller säga det tvärsäkert. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Jag ska kort hålla mig på det allmänna planet rörande budgeten 

och ekonomin. 

Någon större anledning till domedagspredikningar om landskapets snara 

undergång finns inte. Tvärtom, jag tycker att vi med optimism, genom att ta 

krafttag, ska se till att ha en optimistisk syn på framtiden. 

De här kärva ekonomiska tiderna berör mest landskapets egen ekonomi, 

genom den sjunkande klumpsumman och skattegottgörelsen. Det är klart att 

landskapets egen ekonomi drabbas hårt. Det framgår också av den förelig-

gande budgeten. 

När det gäller kommunernas ekonomi drabbas de också, men inte lika hårt 

som landskapets. 

När vi betraktar samhället i stort, medborgarna och företagen, så kan man 

säga att företagen drabbas också. Det ser vi på sjunkande resultat hos många 

företag, inte alla, men hos många. Medan medborgarna faktiskt i begränsad 

omfattning har berörts hittills. 

Arbetslösheten har ökat något. Det är naturligtvis beklagligt. Särskilt ung-

domsarbetslösheten behöver vi hantera på ett aktivt sätt, att så få ungdomar 

som möjligt ska behöva gå arbetslösa.  

Den här situationen kräver en del obehagliga beslut. Det blir man inte po-

pulära av. Men den här vägen som vi går, så måste vi gå. 

Jag ser i varje fall fram emot att kunna förverkliga den här budgeten som 

nu ligger och som har behandlats av finansutskottet på ett förtjänstfullt sätt. 

Finansutskottet har omfattat budgeten och de riktlinjer som är uppdragna 

där. 

Den här budgeten som nu ligger innehåller en stor omsorg om medborgar-

na. Samhällsservicens kärna; omsorg, hälso- och sjukvård och undervisning 

säkerställs på en fortsatt hög nivå. Likaså innehåller den här budgeten eko-

nomisk stimulans genom investeringar på 23 miljoner för inkommande år. Vi 

har igångsatt byggnadsprojekt bl.a. inom ÅHS, på kommande finns också sjö-

fartsmuseet.  

Det här kommer att kräva en hel del hårt arbete. Vi inom regeringspartier-

na, jag tror att jag vågar prata för båda partiers vägnar, är absolut fullt in-

ställda på att den här krisen ska vi övervinna. Vi ska lotsa landskapet på bästa 

möjliga sätt över den här lågkonjunkturen så att medborgarna i vårt samhälle 

och den samhällsservice vi ger ska beröras så lite som möjligt. Det är viktigt.  
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Det viktiga är att vi också härifrån ingjuter framtidstro hos oss själva, hos 

företagen, vår egen förvaltning och hos medborgarna.  

Därför ser jag fram emot att vi tillsammans ska arbeta för att ta oss igenom 

lågkonjunkturen. 

 Jag hoppas också att vi i det arbete kan påräkna stöd av de delar av oppo-

sitionen som har en konstruktiv inställning till detta arbete. Tyvärr finns det 

faktiskt delar av opposition, jag tänker särskilt på socialdemokraterna, som 

ställer sig på sidan om det här arbetet. Det är väldigt beklagligt. Det gör man 

genom att bedriva en stenhård konfrontationspolitik gentemot regeringspar-

tierna i allmänhet och det liberala partiet i synnerhet. Det är naturligtvis inte 

bra.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Kännande för liberalismen är yttrade, åsiktsfrihet 

och respekt för andras åsikter. Ltl Folke Sjölund kanske inte riktigt kän-

ner på det sättet alla gånger. I alla fall är det så att socialdemokraterna 

har en egen syn på den ekonomiska politiken och också på budgeten.  

I remissdebatten ville vi att finansutskottet skulle diskutera budget i 

balans, Övergårds, kommunerna och några andra frågor. Det har varit 

riktgivande för hela debatten, både i samband med remissen och också 

nu. Jag förstår att det skulle vara bekvämt för liberalerna om vi skulle 

stå och ”halleluja” deras politik hela tiden. Men nu är det så att vi tycker 

att den är ganska så urusel. Den straffar framförallt den offentliga sek-

torn och de anställda inom den offentliga sektorn väldigt hårt, hårdare 

än vad vi vill.   

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag hyllar verkligen liberalismens grundprinciper med 

åsiktsfrihet osv. Det är självklart att socialdemokraterna får ha precis 

vilka åsikter man vill och driva dem. Det är glasklart att det är så. Men 

när man väljer konfrontationen som arbetsredskap så har det konse-

kvenser.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag får tacka för den senaste upplysningen. Det är faktiskt det som vi 

räknar med, att vår politik ska ha konsekvenser. Det skulle vara förvå-

nande om liberalerna inte förväntar sig konsekvenser av sin politik. Det 

är ju därför man driver en särskild politik. Konsekvenserna av er politik 

är hårda nypor och att köra folk. Försök att förverkliga något som ni inte 

klarar av under den här mandatperioden. Vi har sagt från 2008 att de 

här problemen kommer, vi har förklarat att man måste sätta in stimu-

lansåtgärder och vi har sagt att det här klarar inte någon av på den här 

mandatperioden. Det går in i nästa mandatperiod. Det konstaterar nu 

finansutskottet alldeles tydligt och klart. Vår linje och vår politik är 

ganska riktgivande för hela lagtinget just nu. Det kan jag förstå att smär-

tar en representant för regeringspartierna. Om vi ska se positivt på det, 

vilket vi gör naturligtvis, så har vi bidragit väldigt mycket i den här dis-

kussionen.  

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag delar inte den analysen, att det skulle ha varit så väl-

digt strålande bidrag som socialdemokraterna har kommit med i den 

ekonomiska politiken. Jag har en helt annan uppfattning själv. Det är 

klart att vi har olika uppfattningar, vi har olika åsikter inte är det värre 

än så. Det betyder att vi, tillsammans med vår regeringskumpan, fort-

sättningsvis kommer att driva den politik som vi nu måste göra, som 

dessvärre innehåller en del obehagliga beslut. Det är tuffa saker, men 

det är enda sättet att komma ur lågkonjunkturen. Så är det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det var inte förvånande att ltl Folke Sjölund skulle komma 

med en liten pisksnärt till socialdemokraterna på slutet. Jag har nu min 

analys av vad fixeringen av den socialdemokratiska gruppen handlar 

om. Jag har sett hur majoritetspartierna har gått åt sidan under den här 

omgången av finansutskottets arbete och gång på gång har ”dealat”. 

Varje gång de har kommit tillbaka så har jag upplevt att centern har ta-

git hem vinstlotten. Liberalerna har fått backa på den ena punkten efter 

den andra. Kvar står man nu, man har svikit både ideal, sina egna värde-

ringar och sina egna principer. Någon måste man ju skylla på. Det blir 

gång på gång socialdemokraterna. Det blir lite nötigt till slut det här.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Naturligtvis har ltl Gunell rätt att dra sina egna slutsatser och ha sina 

egna åsikter. Min analys stämmer inte överens med hennes heller. Om 

vi tittar på budgeten och ser vilka ändringar som har gjorts i den så är 

det egentligen bara en enda väsentlig ändring. Sedan finns det ett antal 

skrivningar som är riktgivande för den fortsatta politiken. Det är själv-

klart. Att det skulle ha varit några stora vinster eller nederlag för det ena 

eller det andra regeringspartiet tycker jag inte att man kan läsa in. Det 

handlar mera om preciseringar i skrivningar.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Nog tycker jag att många frågor, som förr om åren har varit hederssaker 

för liberalerna, förs det nu en politik som går tvärtemot. Det handlar om 

anställda, det handlar om skärgården, det handlar om trafiken, om av-

gifter, jag har en lång, lång lista. Allt det här har man svikit i den här 

budgeten särskilt. Jag skulle vilja fråga; under de sista veckornas gång 

när man har förhandlat mellan partierna, vad har liberalerna vunnit? 

Vilken vinstlott har ni dragit i den här budgeten?  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Under de här tiderna när vi lever i en lågkonjunktur så kan 

man inte tala om vinstlotter, varken för den ena eller den andra. Det är 

naturligtvis frågan om kompromissande hela tiden. Det har socialdemo-

kraterna sysslat med under de tre åren som socialdemokraterna satt i 

landskapsregeringen nyligen. Självklart fick socialdemokraterna under 

den tiden lov att kompromissa. Jag tycker inte att det är något märkvär-
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digt med det. Vi har kommit fram till något som vi är överens om och 

det kommer vi att driva vidare.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Finansutskottet har givit ett gediget och bra betänkande. Skriv-

ningarna i betänkande är balanserade och omfattar budgetförslaget i stort 

med några undantag. Man blir imponerad av finansutskottets moral och an-

svar i det viktigaste vi har i lagtinget, d.v.s. budgetarbetet. En extra eloge vill 

jag ge till finansutskottet och framförallt till finansutskottets ordförande som 

också försöker tillvara ta oppositionens åsikter genom att seriöst behandla ett 

80-tal motioner och i övrigt försöker gå dem till mötes. Det känns bra. Det 

känns lite som en samlingsregerings tendens över finansutskottets arbete vil-

ket tilltalar mig inför framtiden.  

Budgetförslaget bygger på bibehållande av landskapets kärnverksamhet 

d.v.s. sjukvård och utbildning. Här har finansutskottet inte några invänd-

ningar, vilket är bra.  

Sedan tidigare har landskapet, genom det generösa landskapsandelssyste-

met till kommunerna, medverkat till att garantera en god äldreomsorg, bra 

dagvård och en utmärkt grundskola. Genom att lagtinget nu antagligen 

kommer att besluta i enlighet med finansutskottets betänkande kommer ock-

så lagtinget i praktiken att omfatta att vi fortsättningsvis ska ha en bra vård, 

skola och omsorg. Det kommer förstås att vara på bekostnad av övrig verk-

samhet.  

Vi som lever i de rikaste hörnen av världen kan säkert undvara ett och an-

nat bara vi kan bibehålla den goda sjukvård, den fina äldreomsorgen, utbild-

ningen och barndagvården. Med ett och annat som vi kan undvara så menar 

jag några mindre timmars radiosändningar, några färre vävkurser på Medis, 

något högre avgifter, något färre turer i skärgårdstrafiken och t.o.m. en och 

annan matpaus på linfärjorna.  

För att klara dessa åtaganden har landskapsregeringen stort och ansvar-

fullt jobb framför sig. Det gäller nu att besluta om olika besparingar som mås-

te till enligt budgeten och att dessa beslut nu tas i raskt takt. Detta bör göras 

så att vi inte i höst har en tilläggsbudget på vårt bord, som visar att budgeten 

inte håller och så att prognoserna med en budget i balans år 2013 kraschar. 

Det här är oerhört viktigt att det nu tas tag i och besparingarna görs såsom 

lagtinget antagligen kommer att kräva. Om inte man klarar av det här så finns 

det en stor risk att både vård, skola och omsorg kommer att drabbas i framti-

den. Sålunda, herr talman, är det viktigt att vi handskas med landskapets 

ekonomi på ett ansvarfullt sätt.  

Herr talman! Lika ansvarsfullt måste vi också handskas med de åländska 

särrättigheterna, d.v.s. hembygdsrätten, jordförvärvsrätten och näringsrät-

ten.  

I budgetförslaget skriver landskapsregeringen att de kommer att följa upp 

den parlamentariska kommitténs rapport om dessa särrättigheter. Vad jag 

kan läsa och har förstått så har finansutskottet inte haft någon orsak att desto 

mera behandla detta då de har antagit att landskapsregeringen fullföljer det 

som den parlamentariska kommittén har förslagit i april detta år. 
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Herr talman! Det är oerhört viktigt att landskapsregeringen i skyndsam 

ordning rättar till problemen och osäkerheten med jordförvärv på Åland. Det 

gäller framförallt lagstiftning både inom jordförvärvslagen och inom bygg-

nadslagen som måste tas tag i. Här måste vi, som jag ser det, likställa fysiska 

personer med juridiska personer. Det ska inte vara möjligt att få avslag som 

fysisk person men får tillstånd som juridisk person. Det här är helt orimligt 

och det är inte värdigt vår lagstiftning. Därför måste lagstiftningen ändras så 

att det här likställs. Hur man exakt gör det måste landskapsregeringen titta 

på och återkomma till. Det viktigaste är att detta görs i brådskande ordning.  

Grunden till landskapsregeringens arbete i det här ärendet måste vara i en-

lighet med 1 § i jordförvärvslagen som säger att inskränkningar får göras för 

att förverkliga den åländska befolkningens rätt till jordbestyckning på Åland, 

gällande förvärv och besiktning av fast egendom. 

I 8 § i samma lag sägs att det också får ställas villkor som syftar till att 1 § 

innehåll förverkligas.  

Instrumenten finns, herr talman, det gäller nu att jobba i landskapsreger-

ingen för att få det här avklarat, en gång för alla, om hur vi vill ha det så att 

också de som vill flytta till Åland och de som bor på Åland vet vad som gäller. 

Herr talman! Detta är ett omfattande men nödvändigt arbete som land-

skapsregeringen måste ta tag i vad gäller lagstiftningsarbeten, eventuella be-

hörighetsöverföringar, uppföljning och kontrollsystem. Brist på personella 

och ekonomiska resurser får inte vara ett hinder i detta arbete då jordför-

värvslagen är en av våra grundpelare i självstyrelsen och är en av våra s.k. 

grundlagar. 

Herr talman! Budgeten kommer med all sannolikhet att implementeras 

successivt under hela året av landskapsregeringen för att klarera de ekono-

miska åtagandena. Åtgärder i enlighet med den parlamentariska kommitténs 

betänkande bör, som jag ser det, göras under första hälften av nästa år. Kan-

ske också delar av detta måste bytas ut och göras tidigare för att kunna be-

handla vissa ärenden som nu brådskar. 

Till sist, herr talman, kan jag inte undgå att nämna projektet med tunneln 

till Föglö, i och med att jag under 5-6 år av min tid som trafikminister har 

jobbat, för att få det undersökt om det är möjligt att få en tunnel till Föglö, 

med bifall av i stort sett hela lagtinget. Det fanns vissa reservationer vill jag 

minnas. Lite konstigt känns det nu när man säger att man uppmanar land-

skapsregeringen att göra ett nytt meddelande till lagtinget om kortrutt. Ett 

meddelande som jag själv var med och arbetade fram år 2006 och som pre-

senterades för lagtinget. Det meddelandet behandlades även i utskottet. Där 

kom man fram till hur kortruttssystemet skulle se ut i skärgården. Det fanns 

många olika komponenter hur man skulle förkorta färjpasset på norra linjen, 

södra linjen och man skulle bygga en tunnel, om det skulle vara rimligt. Tun-

neln skulle då implementeras i den södra linjens trafik. 

Nu säger man att det har kommit upp mera saker, så man ska göra ett nytt 

meddelande. Det gäller då katamaraner. Nu ska då landskapsregeringen sitta 

och göra ett nytt meddelande och ta in katamaraner på norra linjen. Man har 

också pratat om att man ska få med någon form av samhällsanalys o.s.v.  

Vi vet att det här gott och väl tar till 2010, innan det är klart och behandlat 

till lagtinget. Det har gått ett år igen och en ny hyllvärmare läggs på hyllan. 

Jag är övertygad om att det meddelandet, i praktiken till 90 procent, kommer 

att se ut som det meddelande som finns nu. Vad har vi vunnit? Ingenting, vi 
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har förlorat tid och antagligen också pengar i och med att alla anser att kort-

rutten medför besparingar, om vi inte istället vill spara på befintlig trafik, vil-

ket vi antagligen måste göra. Men det betyder ett omak för skärgården, som 

redan idag har det tufft med utflyttning o.s.v. 

Jag tycker det är lite tråkigt att man sade att man skulle göra ett nytt med-

delande. Det betyder i praktiken att man inte kommer igång med något större 

projekt under den här mandatperioden, vad gäller kortrutt. 

Så är livet, herr talman, livet går vidare. Vi som kämpar för samhällets ut-

veckling får ta nya tag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Ltl Runar Karlsson inledde med parlamentarisk dis-

kussion, skulle vi ha haft samlingsregering då skulle allt fungera poli-

tiskt effektivt. Jag tror inte alls på detta. Jag har varit med om det här i 

lagtinget. Mera kotterier har vi inte alls sett i samma utsträckning under 

det parlamentariska systemet. Ltl Runar Karlsson har en poäng i det att 

i avancerade länder gör man ofta blocköverskridande överenskommel-

ser. Det tycker jag är alternativet. När det gäller den ekonomiska situa-

tionen har vi från socialdemokraterna och hela oppositionen önskat ha 

överläggningar. Vi skulle ha haft en helt annan debatt om regeringen 

skulle ha varit intresserad av den typen av parlamentariska överens-

kommelser. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag upplever att förr i tiden, före den parlamentariska si-

tuationen man hade, så åstadkom man mera åtminstone vad gäller 

självstyrelsens utveckling. Men okej, jag inser att det är för drastiskt 

steg. Jag håller med ltl Sundback att ett steg inför nästa val skulle vara 

att ha större block och flera partier bakom för att få en starkare styrning 

och kanske ett större mod hos politikerna. Det är inte mig emot. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Att man före parlamentarismen skulle ha åstadkommit mycket mer, vad 

gäller självstyrelsens utveckling, tror jag inte beror på att vi hade sam-

lingsregeringar eller proportionellt tillsatta regeringar. Jag tror att det 

har mer att göra med att det var en tid av nationell expansion i Finland 

och också på Åland. Ekonomiskt, politiskt och kulturellt utvecklades 

både Åland och Finland, Åland t.o.m. ännu mera. I dag, i ett europeiskt 

sammanhang, är det mycket, mycket svårare att driva självstyrelsepoli-

tik. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Säkert kan det vara så, det är svårt att jämföra tider mot 

tider. Men som jag sade, man kunde åstadkomma ett större block efter 

nästa val, vilket jag tror kommer att vara nödvändigt. Vi har nu pratat 

om inskränkningar i budgeten, nu ska det implementeras och det kom-

mer att bli jättetufft. Det kommer att bli ännu mer tufft de kommande 

åren både beträffande ekonomin och framförallt beträffande implemen-

terandet av våra miljöåtaganden, Östersjöns nedsmutsning och klimatet. 

Om vi vill och tror på expertisen så krävs här ganska stora insatser, som 
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kommer att drabba befolkningen. Då är det viktigt att man politiskt tar 

ansvar och går i bräschen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var som vanligt tänkvärda ord som ltl Karlsson kom 

med, förutom det sista som jag återkommer till. 

När det gäller jordförvärvstillstånd sade ledamoten att de ska vara 

lika för fysiska och juridiska personer. Det är precis det som kommittén 

har kommit fram till också. Lösningen på det kan göras väldigt snabbt 

nu. Det innebär att fast bosättning tillåts på all planerad mark. Rätt att 

planera ges också vid strand och i omedelbar närhet av strand. Dagens 

regelverk förbjuder det sistnämnda, vilket vi måste ändra på så fort som 

möjligt, så att vi kommer ifrån problemen med Brändö och Bergö. Där 

kommunerna väljer att planera för fast bosättning, där får man helt en-

kelt jordförvärvstillstånd för att köpa fast bosättning.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag delar den åsikten som ltl Jansson har. Det är en väg att 

gå, i och för sig en ganska sympatisk och enkel väg. Sedan måste plane-

ringen regleras i lag så att man inte kan planera bort stränderna. Det in-

strumentet har vi också. Jag tror att det här parlamentet är hyfsat över-

ens om hur vi ska gå tillväga. Men vi måste få ett förslag på bordet så att 

vi kan gå vidare och sy ihop det. Det är viktigt att alla partier mer eller 

mindre är överens om detta, för vi har ingen aning om vem som kom-

mer att regera med centern efter nästa val. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Vi får hoppas att centern har möjlighet att regera med oss och Runar 

Karlsson. Det är viktigt att den här landskapsregeringen omedelbart sät-

ter sig ner och gör ett förslag specifikt för det här ärendet, i och för sig 

också för de turistiska och satsningarna. Så att vi i lagtinget får det så 

fort som möjligt och därmed parlamentariskt kan ta ställning till det. 

Det är nu en varböld som växer i det åländska samhället, när man inte 

kan vara tydlig på den här punkten, eftersom det inte har varit riktigt 

rättvist hittills. 

Sedan förstår jag att ledamoten tycker lite illa om när någon annan 

delvis kommer och "klär om ens egen pojke och ger honom ny kostym". 

Det brukar vara så med föräldrar, att de tycker så. Men för oss är det 

viktigt att veta att lagtinget faktiskt fattar beslut om vilken trafik som 

ska dras över Föglö. Kökar - ja, Sottunga - osäkert, Brändö - jätteosäkert 

och Kumlinge - jätteosäkert. Inte kan vi göra jättesatsningar. Jag har 

räknade ut häromdagen att satsningen på tunneln bara är hälften av to-

talinvesteringen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag vet att det där fanns med hos mig och oss andra som 

jobbade med det här. Hur är det, ska Föglö bli den centrala Knutpunk-

ten för skärgården? Där finns det olika åsikter. Jag tycker det finns en 

logik i att ha Föglö som knutpunkt. Varför vi inte ville sätta katten på 
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bordet var för att jag själv var övertygad om att om det en dag bli en 

tunnel till Föglö så kommer det här att ge sig självt. Det blir det bästa. 

Därför är det onödigt att ta den risken och den debatten, vilken skulle 

skrinlägga hela projektet. Det kommer det i alla fall att göra nu. Vi får 

se, det är inte färdigt ännu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Först vill jag tacka ltl Runar Karlsson för de beröm-

mande orden över utskottets arbete. 

Det är helt riktigt, som ltl Karlsson säger, vi har inte behandlat frågan 

om jordförvärv och hembygdsrätt något mera. Av den anledningen att vi 

väntar att den parlamentariska kommitténs förslag ska följas upp av 

landskapsregeringen. Jag stöder helt och hållet den debatt som har varit 

här tidigare i replikskiftena. 

Sedan hoppas jag innerligen att ltl Runar Karlsson kan leva med det 

beslut som finansutskottet kom fram till beträffande tunneln. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Man kan ju leva med allt. Sedan får vi se hur ärendet fort-

skrider på måndag och vad det blir. Det känns kanske lite tungt när man 

har jobbat 5-7 år och har haft lagtinget med sig. Nu när det är klart så 

ska det göras en ny utredning, vilket förstås är klassiskt. Leva kan jag 

göra med det mesta. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag anser att ltl Runar Karlsson har gjort ett jättebra 

jobb. Det kortruttsmeddelandet och den plan som finns sedan gammalt 

kommer att vara underlag för den nya planen. Det är massor av jobb 

som ltl Runar Karlsson kan ta åt sig äran för. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det var en intressant vinkling som ltl Runar Karlsson hade på 

de nya transportlösningar som finns på marknaden i form av kombika-

tamaraner. Man får väl kanske vara tacksam över att nya ögon ser på de 

här sakerna. Om jag förstår Runar Karlsson rätt i den här frågan så är 

han inte direkt positiv till kombikatamarantrafik? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! För det första håller jag med ltl Mika Nordberg. Det är all-

tid bra med nya ögon och nya hjärnor på olika poster som ser med andra 

ögon, det är alltid hälsosamt. Så är det också när det gäller min tidigare 

post, det har jag ingen orsak att säga emot. 

Sedan det här med katamaraner, alltid när det kommer något nytt så 

blir man fundersam. Jag vet att skärgårdsborna, när man diskuterar 

med dem, var relativt tveksamma till det här. De tycker att det fungerar 

bra idag med de befintliga isgående färjorna. Det finns säkert en poäng 
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med katamaraner. Det viktigaste är att de ersätter något annat. Det får 

inte bli så att 16 miljoner blir 18 miljoner i driftskostnader per år. 

Driftskostnaderna måste ner för att vi ska klara av våra övriga ekono-

miska åtaganden. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Det är just kostnadseffektiviteten som har varit obundnas utgångspunkt 

när vi har diskuterat skärgårdstrafiken. Vi har tittat på möjligheterna att 

få ner de höga kostnaderna, som de facto skärgårdstrafiken har. Vi vill ju 

inte försämra transportmöjligheterna för skärgårdsborna på något sätt. 

Men vi måste titta på hur man kan upprätthålla samma trafikvolym som 

idag, kanske mera, men till en lägre kostnad? Där tror vi att en katama-

ran som trafikerar med en högre hastighet, gör att den kan köra flera 

sträckor med samma personal och med mindre bränsleåtgång. Det med-

för att kostnaderna kommer att minska med bibehållen service, kanske 

t.o.m. bättre. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det nya meddelandet som ska läggas fram till lagtinget, 

måste antagligen göras i brådskande ordning, för att vi i början av år 

2011 ska ha en katamarantrafik som ersätter annat och alla är nöjda och 

glada med detta. Det beslutet och den trafikprincipen ser jag fram emot. 

Det kommer inte att bli lätt. Men blir det bra så är jag den förste att gra-

tulera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag blev lite förvånad när jag hörde ltl Runar Karlsson pra-

ta om behovet av samlingsregering. Han tyckte indirekt att vi behövde 

en ny regering. När vi röstade om Lissabonfördraget så var Karlssons 

motiv att det var så viktigt att den här regeringen skulle sitta för kvar så 

han till och med röstade för Lissabonföredraget. Men det är klart att 

man alltid kan ändra sig lite. 

När det gäller Föglötunneln så förstår jag ltl Karlssons frustration. 

Jag hör också till dem som tror att en Föglötunnel är rätt om vi ska få 

den bästa och mest ekonomiska skärgårdstrafiken på sikt. Problemet är 

att det behövs mera fakta på bordet om ltl Karlsson jag ska få en majori-

tet med oss. Det tror jag att han, trots frustrationen, måste försöka se 

positivt på. Vi måste klart och tydligt kunna utläsa vad vi vinner i eko-

nomiskt hänseende innan man går vidare. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Till det första, gällande samlingsregering, jag menade inte 

att denna regering ska ersättas av en samlingsregering. Det ska vara ef-

ter nästa val. Den här regeringen, som vi har nu har, har alla möjligheter 

att driva en bra politik. 

Angående tunneln, tanken var att de här pengarna skulle användas 

till att göra en undersökning för att se vad en tunnel skulle kosta och om 

det skulle vara rimligt att göra en tunnel. De pengarna tas ju bort, så vi 

får inte reda på det nu. Nu kommer man istället att börja diskutera vil-
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ken trafik och vilka turlistor man ska ha o.s.v. Det är inte riktigt relevant 

i och med att lagtingets byts vart fjärde år. Nästa lagting, om två år, kan 

ha helt andra åsikter än lagtinget nu säger beträffande trafikstrukturen. 

En tunnel skulle alltid passa in i alla trafikstrukturer, om det skulle visa 

sig att den skulle vara ekonomiskt försvarbar. Det får man inte reda på 

nu. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag uppfattade att de anslag som finns kvar ska räcka till för att reda ut 

om tunneln blir ekonomiskt försvarbar. Pengarna räcker inte till att göra 

de tekniska utredningarna. De tekniska utredningarna och de kostsam-

ma bitarna behöver man inte gå vidare med före man har svar på det 

här. Sedan tror jag att ltl Karlsson och jag har en gemensam oro vad som 

händer med detta projekt. Vi vet att med det här, som med allt annat 

som händer och sker på Åland, att det har varit mycket protester och 

mycket populism runt tunneln. Risken är att det kan vara svårt att få 

upp projektet igen. Det känner jag också en viss oro för. Men vi måste 

ändå ha svar på de centrala frågorna innan vi kan gå vidare. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Tyvärr har ltl Anders Eriksson uppfattat det fel. Dessa 

pengar, 100 000 euro som blev kvar, ska ersätta det som redan är be-

ställt. Det skulle göras för att säkerställa kostnaderna på tunneln, det 

skulle ha varit mer säkert än att göra de här provborrningarna. Det är ju 

provborrningarna som kostar 500 000- 600 000 euro. Provborrningar-

na på Föglö sidan, som är den största biten, där finns tillståndet och lov 

av markägarna. Allting är egentligen klart. Det är bara Lemlands sida 

som ännu inte är klart och som man kanske inte behöver göra. Antagli-

gen skulle miljö- och hälsoskyddsmyndigheten ge tillstånd till det om 

man så söker. Men det tar lite tid, men på Föglö sidan finns det tillstånd. 

Men tyvärr kommer det här antagligen inte att göras under det här året. 

Vi kommer inte, under den här mandatperioden, att få veta vad en tun-

nel skulle ha kostat. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är ett par moment som har blivit berörda här under diskussio-

nens och debattens gång, då jag olyckligtvis har suttit talman, så att jag inte 

har kunnat kommentera dem. Därför har jag begärt ordet igen för att kunna 

föra en liten debatt om dem.  

Alldeles särskilt är jag väldigt glad över att finansutskottet har formulerat 

en åsikt om helikopterverksamheten. De skrivningar, som jag hoppas att nu 

går igenom, kommer landskapsregeringen att ha med sig i bagaget när man 

ska börja den nya upphandlingen. Det ser jag och vi som väldigt väsentligt att 

man ser på det från olika håll och att man ser på vad den här verksamheten 

egentligen ska användas till. 

Vi vet att det har varit en del kritik vad beträffar verksamheten under den 

senaste perioden. Det har dels varit problem gällande standarden och pro-

blem att få personalen utbildad. Ibland har det t.o.m. varit problem för heli-
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koptern att hitta dit den ska. Det har även varit problem vid olika väderför-

hållanden. 

Åtminstone skärgårdsborna upplever den här verksamheten som väldigt 

viktigt. Det är en viktig länk mellan skärgården och Mariehamn. Det är väl-

digt, väldigt viktigt att den här verksamheten fungerar på bästa möjliga sätt. 

Vi har ett avtal där vi betalar för "standbye" verksamheten. Då måste man 

också veta, när man verkligen behöver helikoptern, att den verkligen fungerar 

och finns till hands. 

Jag är väldigt glad för att finansutskottet har tagit innehållet i vår motion 

och att skrivningen finns som ett underlag till nästa steg d.v.s. upphandlings-

processen från landskapsregeringens sida. 

Den andra frågan gäller sjöfartsutbildningen. Den är också en avgörande 

del utav den fortsatta sjöfarten på Åland. Sjöfarten på Åland har varit en av 

hörnpelarna i vårt näringsliv. Det hoppas vi att den fortsättningsvis ska kun-

na vara. Vad beträffar undervisningen så har den på senare år inte varit så 

populär eller integrerad i själva sjöfartsnäringen, såsom man skulle hoppas 

och önska att den motsvara de behov och förväntningar som näringslivet har 

på utbildningen. I finansutskottets betänkande säger man att det är viktigt att 

man följer upp det här. Vi fick också beskedet i remissdebatten, från ansvari-

ga minister, vicelantrådet Britt Lundberg, att det här är på gång redan nu. Till 

den delen skulle jag ytterligare velat ha med i finansutskottets betänkande 

vikten av att man också för in i yrkesprov, vilket man har i motsvarande ut-

bildning i Åbo. Det är väldigt uppskattat ifrån de elever som går där. Man kan 

ge yrkesprov som visar på den kompetens som man redan besitter och på det 

sättet får en förkortad utbildning. 

Äldreomsorgen diskuterades en del igår. Jag skulle egentligen bara vilja 

tillföra vissa saker som snuddades vid i ett anförande från social- och miljöut-

skottets ordförande ltl Åke Mattsson. De har skrivit sitt utlåtande på ett allde-

les föredömligt sätt. Men jag tycker att man sätter väldigt mycket fokus på, 

som också har framkommit i äldreomsorgsplanen och i de utredningar som 

ligger som grund för den och som även framkommer i diskussioner med be-

rörda, att man helst vill bo i sitt hem så länge som möjligt. Jag skulle vilja 

skjuta in den aspekten att om det är så man upplever att man inte klarar av 

att bo hemma så måste möjligheten också finnas för institutionsvård. Det be-

hovet finns och det kommer alltid att finnas. Man kan inte bara förlita sig på 

hemsjukvård och hemvård och därmed klara sig från att bygga ut kommunala 

institutioner eller andra institutioner. Man måste också ha en beredskap när 

det är dags. Den här möjligheten måste finnas. 

I dag skriver vi ut patienter med en väldigt kort vårdtid från sjukhuset. Ef-

ter detta kanske man inte klarar av att bo i ett eget boende. Då måste trygghe-

ten och säkerheten för den personen finnas. Finns inte säkerheten på något 

annat sätt så måste man kunna bo på institution tills man känner sig är redo 

att flytta hem och känna sig trygg i sitt eget hem med nätverksamhet som 

finns runt omkring.  

Herr talman! Jag vill till sist avisera ett ändringsförslag i enlighet med de 

punkter och moment som är upptagna i ltl Fredriks Karlströms reservation 

till betänkande i finansutskottet. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Tack för de värmande orden. 



  

  921 

När det gäller sjöfarten och sjöfartens betydelse i våra skrivningar så 

har vi försökt få med det mesta. Vad jag kan förstå är vtm Gun-Mari 

Lindholm ändå rätt nöjd med de skrivningarna. 

Vi har en skrivning i den allmänna motiveringen om vikten av att se 

över systemet när det gäller patienttransporter med helikopter. Vi vet att 

det är en stor kostnad. Vi har haft ett bra och utvecklande resonemang 

runt det här. Jag tycker att vi har fått en bra skrivning, fattas bara annat 

när vi har en helikopterpilot med i finansutskottet. Det är klart att han 

måste sätta sina avtryck där. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack talman! Det var ett bra påpekande från finansutskottets ordföran-

de. Det gäller inte bara den luftburna ambulanstransporten. Det gäller 

också den som finns på land och som också kan användas mellan de oli-

ka remitterande sjukhusen, från Mariehamn till Uppsala och till andra 

sjukhus som vi remitterar till. Man kanske inte alltid behöver ha en luft-

buren helikoptertransport, man kan också använda sig av annat. Jag 

tycker det är jättebra att man har den här skrivningen. Jag hoppas verk-

ligen att landskapsregeringen följer upp det här och har det med när 

man ska bjuda ut det här till förnyad offertrunda. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag ska kort ta upp detta om äldreomsorgen och be-

redskapen att ta emot åldringar på andra ställen än i hemmet. Det är 

mycket bra att man påtalar det här. Vi har inte i replikväxling varit över-

ens om det tidigare. Men det bör lyftas fram så att inte kommunerna slår 

sig till ro och tycker att politikerna i lagtinget har den inställning att alla 

ska skötas hemma. Det är helt okej att man säger det. Vi försökte ha en 

övergripande syn på det här. I utskottet rättade vi varandra hela tiden 

när någon gick in på detaljer, vi kunde inte fördjupa oss. Det är risk för 

att man gör uttalanden som kan tolkas fel ute i samhället. Naturligtvis 

måste vi ha en beredskap att ta emot de äldre som har behov av det. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att det är väldigt viktigt i all form av service, som vi ger 

till våra medborgare, att man har största möjliga flexibilitet. Det kan lätt 

vara att man hittar ett system och så tror man att det här passar för alla 

och man ropar halleluja över det. Det svåraste är att hitta flexibla lös-

ningar som ändå finns inom ramen för någonting. Det är ändå de indi-

viduella lösningar som kanske är de mest lyckade för olika människor. 

Det är kanske svårt att administrera det. Ibland går det, men av mera 

byråkratiska skäl så tillåter man inte det idag, fast möjligheten ändå 

finns.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag skulle vilja ta upp följande tankar, angående kortrutt samt tun-

nel till Föglö, som är knutna till min finansmotion nr 33. Här är en karta över 

området Svinö till Degerby som lite beskriver vad jag tänker prata om. 

I samband med kortruttsutredningen, som nu ska göras, så tycker jag även 

att man bör titta på ett nordligare alternativ när det gäller dragningen av den 

ifrågavarande tunneln. Det känns lite onaturligt att göra en helt ny huvudväg 

via södra Lemland och genom hela södra Föglös skärgård. Antalet kilometrar 

med den här u-slingan kommer att bli betydligt fler jämfört med en nordlig 

dragning via Svinö vidare mot Långholm, Gripö. 

Om man ser här på själva kartskissen så är avståndet mellan Långholm och 

de tänkbara öarna 3, 6 km. Det är ju en kortare sträcka än den som nu har va-

rit aktuell i den södra tunneldragningen. 

När det gäller Långholm norr om Degerby som Knutpunkt så har jag för-

stått att det har varit väldigt nära ett förverkligande av en hamn här redan år 

1975.  Motstånd från allmänheten, som nu har kommit, gentemot tunneln be-

ror kanske mycket på att det känns som man ska åka ner i ett svart hål under 

marken. Man borde titta på det norra alternativet, där man har både broar 

och vägbankar plus tunnel, som bildar en helhet som jag tror att allmänheten 

skulle kunna acceptera på ett bättre sätt än bara en väldigt lång tunnel. 

Vid ett tunnelbygge uppstår stora bergmassor som kunde användas till 

vägbankar som är en fortsatt landsväg, trots att den går ut i havet mellan 

holmarna. Holmar finns det gott om i norra skärgården, där fungerar det väl. 

Man ser dessa vägar gestaltas på vykort ifrån norra skärgården. Jag skulle 

inte heller säga att det förfular naturen. Det är snarare positivt. 

Jag hoppas att man i samband med kortruttsutredningen även tittar på al-

ternativet att ha en mer nordlig dragning av tunneln. Det verkar som hela 

processen skulle ha stannat upp. När det gäller helheten i skärgårdstrafiken 

och ett helt nytt kortruttssystem, som vi hörde tidigare här idag, så tror jag att 

Föglö måste vara en knutpunkt för majoriteten av trafiken för att uppnå de 

kostnadsbesparingar som vi behöver uppnå på lång sikt för att ha råd med en 

god service och få en ökad befolkning till skärgården. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Ja, ltl Nordberg, det har varit aktuellt många, många 

år att bygga ut från Långholm, men då med färjtrafik. Tanken, med en 

tunnel därifrån till Svinö holmarna, har jag inte riktigt tänkt på förut. 

Det kan vara värt att utreda. Huvudsaken i allt det här är att vi gör nå-

gonting för att få bort budgetslitaget som annars hela tiden finns. Den 

här idén kan mycket väl vara värd att titta på. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag gläder mig att även sakkunnige, Föglös representant i lag-

tinget, Torsten Sundblom, omfattar ev. en tanke att åtminstone titta på 

det nordliga alternativet. Faktum är att responsen från allmänheten inte 

nödvändigtvis är mindre utan snarare bättre angående en mer nordliga-

re dragning. Vi får bara hoppas att de tittar på det här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! Debatten kunde ha slutat i går men eftersom den fortsätter så 

är det många som känner sig manade att tala, inklusive jag själv. Surdegen 

har jäst och nu ska den levereras, kan man säga. 

Några av de viktigaste punkterna, som jag ser det, är att lagtinget verkar 

omfatta den budget som landskapsregeringen lägger fram. Det tycker jag i sig 

är ganska bra för hela samhällsutvecklingen. Därför att det är en budget som 

är framkrystad efter tuffa manglingar och förhandlingar. Det är 30 procents 

minskning av inkomsterna och en besparing på 11 procent. Det är inget 

drömläge men å andra sidan är det här en budget som lägger grunden för 

framtiden, det är det viktigaste. 

Jag själv, med både erfarenhet av kris och av budgetering, ser den här ned-

skärningen på 11 procent som en prestation. Den prestationen kan mätas i 

varje knöl och gnäll som kommer från olika håll. Det finns inget samlat alter-

nativ i den här budgetprocessen annat än att vi ska låna. Jag tänkte ta upp 

varför man skulle låna och varför man inte skulle låna. 

Ett par saker först när det gäller tunneln. Det är bra att det kommer fram 

olika alternativ i det här skedet. Det alternativ, som presenterades här, har 

diskuterats och beaktats, men där har man inte gjort de detaljerade kost-

andsberäkningarna. Man har egentligen inte heller gjort en helhetsberäkning 

för det gängse tunnelalternativet. De kalkyler, som jag själv utgår ifrån, är att 

man möjligen kunde spara 2 miljoner per år i drift för tunneln. Det är en vä-

sentlig inbesparing. Det handlar om budgetslitage. Investeringen som sådan 

är en sak, sparar man in 2 miljoner per år i drift på skärgårdstrafiken så då 

finns det 2 miljoner att disponera för alla regioner, inte enbart för skärgårds-

trafiken. 

Jag har funderat och lekt med tanken om det blir en sådan situation att det 

ena alternativet låser det andra, man kunde hänvisa till golfsatsningar och 

liknande, så ska budet till skärgårdskommunerna vara; om inte de accepterar 

tunneln och en inbesparing på 2 miljoner från de själva leverera andra inbe-

sparingar. Det är naturligtvis att sätta saker på sin spets för vi har norra skär-

gården och södra skärgården där man ser olika på det här. 

En tunnel skulle möjliggöra en huvudlinje från Hastersboda, eller möjligen 

norr om Hastersboda, över Kumlinge och Brändö till fastlandet med mat-

ningstrafik in till huvudlinjen. Den matningstrafiken kunde också kombine-

ras med kombikatamaraner och andra snabbgående färjor.  

En annan konkret sak är golf på Stornäset. Jag har sagt lite grann om det 

här tidigare. Jag ville påpeka att jag inte pratar för liberalerna utan för egen 

del. Jag har erfarenhet från banan i Kastelholm och sedan har jag också erfa-

renhet både som tjänsteman och som politiker för fyra, fem, sex, sju olika ba-

nor. Alla de här banorna har fallit på olika partipolitiska eller regionala särin-

tressen.  

När det gäller Ämnes borde man tänka på att det finns alla förutsättningar 

för den som vill satsa på en bana i Ämnes, om man kan få disposition över 

marken. Landskapsregeringen och lagtingets principer är klara, 30 procent i 

investeringsstöd. Lönar det sig är det säkert någon som är intresserad, lönar 

det sig inte så blir det inte av.  

Samma sak är det med Stornäset, där tycker jag att landskapsregeringen, 

som äger marken, ska göra bedömningen på egen hand och enligt tjänste-

mannakunskap och kompetens. Kan man förena miljö- och naturintressen, 
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som är synnerligen värdefulla i det här fallet, med affärsintressen och golf när 

det gäller en utvidgning från befintlig bana söderut, så lägger landskapsreger-

ingen fram det budet. Kan man inte göra det så ska det vara ett klart besked 

att det finns restriktionerna här. Förvaltnings-, utrednings- och berednings-

mässigt tycker jag saken borde vara ganska klar. 

Jag är förvånad över att Ålands golfklubb är villig att ta på sig ett sådant 

ekonomiskt ansvar att bygga en golfbana i närheten av den befintliga banan. 

Vad den bedömningen grundar sig på har jag inte någon aning om.  

Jag önskar lycka till och gratulerar till att golfklubben tar sådana ekono-

miska åtaganden, om det här går att möjliggöra. 

Herr talman! Det här med lån, situationen i Finland är att den globala 

marknadens upphämtning kommer att vara långsam. Vi kan vara beredda på 

att 2012 har ett underskott som kräver åtgärder, det är inte omöjligt. Det är 

frågan om vi få ner budgeten i den nivå som vi vill och också är lämplig. Och 

det är frågan om hur stor klumpsumman är. Det som är det viktiga med lån, i 

det här läget när vi har en budgetvolym som är för stor och samtidigt har 

minskande intäkter, är att man säger att vi löser problemen genom att backa 

upp dem med lån, för att en del enheter ute i samhället är missnöjda. Det är 

företagarföreningen, handelskammaren, Medis, skärgårdssamarbetet, radion, 

hela förvaltningen, hälso- och sjukvården och polisen som är missnöjda och 

alla säger att vi kan ju låna. Där sitter vi ganska snabbt i en sådan situation 

att lånen är för driften, det är för varje år och inte bara en engångsföreteelse. 

Då måste man vända på politiken. Där vi kan investera och få ner kostnader-

na, få bättre förvaltning och effektivitet, där kan vi säga att vi använder me-

del. Om vi i framtiden blir tvungen att låna är också beroende på vad vi själva 

gör. 

För det första, att få ner budgeten till en klumpsummevolym och skatte-

gottgörelsevolym på ca 220-230 miljoner då har vi en anpassning till den fi-

nansiella situation vi har. 

Det andra är, och det kommer jag att arbeta för den närmaste tiden, att vi 

borde få en höjning av avräkningsprocenten 0,45 och vi borde göra ett försök 

att koppla klumpsumman till utgifterna i stället för inkomsterna. Då skulle vi 

finansiellt mycket lättare klara av den här femårsperioden framöver. Vi jäm-

nar ut klumpsumman över tiden väsentligt.  

Det här har jag också fört fram. Finansutskottets ordförande skrev en in-

sändare och avfärdade det här. Det kommer han att få göra flera gånger tills 

jag eventuellt ger upp. Det här är finansiellt sunt. När man en gång band upp 

vår klumpsumma till intäkterna var budgetsituationen i Finland en helt an-

nan. Man gjorde av med pengar till den del det kom in pengar, ungefär som 

Åland har gjort på 90-talet. Efter det har man satt välfärdsnormer och sagt 

vilken välfärd, utbildning och vilken tilldelning av socialförsäkringssystemet 

man ska ha. När intäkterna inte räcker till så lånar man. När intäkterna blir 

större så lägger man undan, såsom man t.ex. gör i Sverige med överskottsmål. 

Våra överskottsmål på 1 eller 2 procent rör sig om 10-20 miljoner. Det stäm-

mer ganska väl med de funderingar som vi har gjort. 

Fru talman! Jag skulle vilja nämna några saker som blir viktiga under den 

kommande finansiella perioden. 

Det gäller för det första den kommunala kopplingen mellan staten, land-

skapet och kommunerna. Vi måste se på kommunstrukturen. Man gör en s.k. 

Benchmarking, vilket är ett etablerat svenskt ord, en jämförelseanalys och ser 
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på utgifterna per capita för utbildningen, socialväsendet, äldreomsorgen och 

de tekniska insatserna. Det skiljer sig oerhört mycket från kommun till kom-

mun. Det kan finnas bakomliggande orsaker till det. Det viktiga är att man 

ser att en del kommuner sköter det på ett billigare och kanske också mera ef-

fektivt sätt än andra. Det finns alltså ett handlingsutrymme i den kommunala 

strukturen som är väsentlig. Jag anser att landskapet har en skyldighet för 

kommunernas ekonomi lika mycket som för landskapets ekonomi. Medbor-

garna tillhör båda sektorer. 

Den andra punkten är organisationsförändringar i de kärnområden som 

landskapet har. För det första, gymnasieutbildningen är på väg att bli billiga-

re och den är på väg att bli mera kontrollerad och styrd. Själv är jag inte över-

tygad om att just två dels modellen är den rätta, men det är i alla fall den som 

lagtinget står bakom. Det viktiga är att studieförberedande studier och yrkes-

studier skiljs åt. Sedan får man se hur man anpassar det här, särskilt med sjö-

fartsutbildningen som jag vill att särskilt ska profileras. Det är en sak som 

man får jobba vidare med. 

Det andra är hälso- och sjukvårdens organisation, på alla nivåer, och kopp-

lingen till socialväsendet. Hemvården, äldrevården, hemsjukvården allt i 

kommunerna kopplat till ÅHS. Där finns det organisationsförändringar som 

både kan förbättra effektiviteten och göra det kostnadseffektivt. 

En parentes, när det gäller Övergårds, jag har sagt det 3-4 gånger tidigare. 

Jag tycker att det är ohemult och inhumant att föra ut de som får vård i de-

batten och säga att de är hotade för att organisationen ÅHS tar sitt vård- och 

organisationsansvar och sköter det här på ett bra sätt. Det här har blivit ett 

politiskt slagträ som tyvärr inte är en enstaka företeelse. Jag tycker att man 

kan förlita sig på den kompetens, som finns inom vården, att man sköter det 

här. Jag har också försäkrat mig om, på olika sätt, att så verkar vara fallet. 

Det finns kompetens inom vården, som det här samlade lagtinget inte ens 

kan drömma om, när det gäller att jämföra. 

Det finansiella systemet, som jag redan nämnde, gäller också en egen be-

skattning. I vilken utsträckning som man dels har möjlighet att gå fram, men 

också vill gå fram. Liberalerna är åtminstone eniga till den delen att man 

borde ha en ramlagsmodell när det gäller den direkta beskattningen. Där 

finns systemen färdiga med skattegräns som en administrativ enhet där man 

kan klarera mervärdesskatten. 

En sak som nämndes här, som hör till näringspolitiken, är jordförvärvsrät-

ten. Liberalerna har gått in för att vi skulle lätta på näringsrätten till den de-

len när det gäller styrelserepresentation. Ett bolag borde få bestämma sin 

egen styrelse. Som en parentes igen, jag hoppas att radiobolaget gör när det 

gäller styrelsen och verksamheten, med en anledning av det som har hänt de 

senaste dagarna. 

Man skulle lösa det genom att tillåta kommunerna att ta initiativ till plane-

ring t.ex. för 5 procent av marken inklusive stränder. Den planeringen skulle 

följa vissa regler, som landskapet godkänner, att man hade en sorts kontroll. I 

den lagen skulle planeringskapitlet ge de här möjligheterna att planera för 

tomter som man säljer till privata eller till bolag. Det är inte något komplice-

rat juridiskt arbete. Det är frågan om ett politiskt beslut.  

Liberalerna utarbetade en gång ett kapitel till byggnadslagen, 2002 tror jag 

det var, som lades åt sidan. 
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Talman! Den här debatten har gått på rundgång i flera omgångar. Jag har 

själv bidragit till det. Jag skulle vilja säga att den mest väsentliga saken för de 

närmaste åren är att ha kontroll på finanserna så att vi vet vad vi gör.  

Man ska också notera att den låga skattegottgörelsen på 3,1 miljoner inte 

är något mysterium. Det är en helt naturlig följd av finansåret 2008, som var 

det sämsta börsåret i historien. Hela finansmarknaden rasade från Lehman 

Brothers, t.o.m. ltl Sundback vet nu vad det handlar om, och börserna gick 

ner med cirka 50 procent. Om då den åländska ekonomin går ner när det 

gäller kapitalsidan och bolagssidan med 30 procent och den finska ekonomin 

går ner något mindre, så är det förklaringen till skattegottgörelsen.  

Vår ekonomi är annorlunda på det sättet att den är väldigt kapitalstark. 

Bolagsskatten och kapitalskatten har en stor andel jämfört med vad de har i 

Finland. Det betyder att den globala krisen slår igenom på den delen. Den 

slår igenom mera på rika ålänningar än på de fattiga. Det är väl också en sorts 

fördelningsmekanism.  

Vi ska vara beredda på, de närmaste åren, att vår klumpsumma är kopplad 

till Finlands inkomster och därmed under press. Också skattegottgörelsen är 

beroende av hur våra bolag planerar. Om Viking Line beställer många nya 

fartyg är det jättebra för ålänningarnas framtid. Men det kommer också att 

dra ner på vår finansiella avräkning. Det är ett argument för att se över hela 

beskattningen. Jag hoppas att det blir en del av det kommande finansårets 

diskussioner. Det finns mycket att göra men jag vill för min del säga att fi-

nanspolitiken i landskapet är på rätt väg. Den har också fått en ganska bra 

uppbackning i lagtinget, inte bara av regeringspartierna utan också av andra. 

Medan kanske socialdemokraterna för en annan politik med lån och beva-

rande anslag. Man kunde kalla det för "låntagarpartiets slentriandemokra-

terna", som en avslutning på debatten. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Med en egen suck och säkert en suck från alla närvarande 

måste jag ändå något komplettera och kanske delvis även korrigera det 

här anförandet om flitpengen och dess ursprung.  

Den åländska samfundsskatten, som är en klar mindre del i hela det 

här komplexet, gick ner till 54 procent från 2007 till 2008. Medan den 

stora delen som består av löneskatterna plus kapitalskatterna, samman-

slagna till en helhet, gick ned med 5 procent, de hör alltså inte ihop med 

den föregående delen. Det betydde förhållandevis mycket eftersom det 

var den stora delen. Förklaringarna till varför, kan man delvis finna i ut-

flaggning men det måste vara ytterst lite med tanke på att lönerna i me-

deltal steg det året med 6,5 procent ungefär. Det är där som de stora frå-

getecknen finns om vad som hände. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Jag kan sammanfatta många debatter med en stor suck som 

replik till Roger Jansson. 

När det gäller det här; samfundsskatten är baserad på den vinst man 

har. Vinsten beror på hur man planerar sina avskrivningar och utdel-

ningar. Senaste gång när ltl Jansson tyckte att det här var så mystiskt 

sade jag att man kan gå igenom boksluten steg för steg. Jag har nöjt mig 

med att se på det övergripande och titta på de större bolagen. Förklar-
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ingen är den; för det första, kapitalskatten, i allmänhet, är beroende av 

dividender och överlåtelsevinster. När börsen går ner så går allting ner. 

När börsen går ner så tänker bolagen efter. Här måste de vara försiktiga 

och inte dela ut någonting, de gör maximala avskrivningar och de inve-

sterar o.s.v.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det här resonemanget kommer inte riktigt att hålla ihop 

från ltl Olof Erlands sida. Kapitalskatterna för 2008 baserar sig på före-

tagsresultat för 2007. Utdelningen sker ett år senare. Nedgången i de 

åländska företagsvinsterna 2008 syntes i samfundsskatteredovisningen 

för 2010, medan kapitalskatteeffekterna av de minskade vinsterna 

kommer att ses i kapitalskatten för 2009 och därmed gottgörelsen för 

2011.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Suck, suck igen. När det gäller skatterna finns det en tids-

dimension där man har ett skatteår som beräknas. Sedan har man redo-

visningen, bokslutet kanske görs i mars, april, därefter kommer skatte-

beslut och skatterättelse o.s.v. Tar man år 2008 är det ju ett faktum, siff-

rorna visar det, att kapitalskatten går ner, samfundsskatten går ner och 

förvärvsinkomstskatten förhåller sig någorlunda på nivå. Det här är lik-

som en förklaring till att bolagen har gjort åtgärder, skatteplanering och 

att dividender och överföringsvinster är låga just för detta skatteår. Jag 

förstår inte varför ltl Roger Jansson för det första suckar så mycket och 

för det andra argumenterar så oregerligt egentligen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ltl Olof Erland nämnde jordförvärvstillstånd och att det är 

lätt att förändra lagstiftningen och systemet. Det håller jag med om. 

Problemet är att den parlamentariska kommittén, i april detta år, kom 

till en överenskommelse om hur man skulle förändra det här. Men ännu 

har vi inte sett något förslag. Tiden går, en lagstiftning tar sin tid. Man 

ska komma överens i partierna. Sedan ska det behandlas vidare. Jag ser 

nästan ett år framför mig innan det här paketet är klart. Det går lite för 

långsamt. Vi har många ansökningar inne, det är en stor oro och det 

skrivs i tidningarna. Vi måste få det här på plats speciellt med tanke på 

att vi är hyfsat överens om hur vi vill ha det. Det är inte så svårt, precis 

som ltl Olof Erland säger. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Vi var ju nästan överens 2001-2002. Vi gjorde en kompro-

miss i landskapsregeringen om ltl Karlsson kommer ihåg. Det fanns ett 

kapitel som heter landskapsplanering. Jag håller med om att det nu är 

en politisk fråga, men den är inte lätt. Det finns ett medialt tryck och det 

finns ett tryck från olika bolagsintressenter att luckra upp jordförvärvs-

rätten. Det finns den sidan där man vill ha det ganska fritt. Då är vi inne 

på det, som många har insett, att gör man det fritt så här mycket så då 

gör man också resten mer eller mindre fritt. Därför har åtminstone vi 



  

928 

diskuterat planering och att det ska vara ett visst kontrollerat regelverk 

runt det här. Det är en politisk möjlighet att komma fram där, tycker jag. 

Det nämns nu och då, men jag vet att landskapsregeringen håller på och 

bryr sina hjärnor med det här.  

Lagtinget kunde ge tydliga direktiv. Parlamentariska kommittén kan 

också agera. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vi måste i alla fall följa vad 1 § säger och innehåller i jord-

förvärvslagen. Den kan vi inte undgå. Det är ju en självstyrelselag och en 

grundlag som bara kan förändras med två tredjedelars majoritet. Det 

måste ju vara grunden till det. Jag är övertygad om att det går att hante-

ra det ganska hyfsat lätt. Arbetet måste sättas igång. Vi måste få ihop 

åsikterna. Jag är övertygad om att man kommer att komma till resultat 

att kunna behålla jorden i åländska händer med vissa undantag inom 

planerade områden. Återigen, jag har en känsla av att vi är hyfsat över-

ens här i salen, men arbete måste göras. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Ska jag tolka det som att vi är hyfsat överens om att vi ska 

införa en planeringsmekanism i jordförvärvslagen, som utgår ifrån att 

kommunerna kan ta initiativ och planera områden där man ansöker till 

landskapsregeringen om att vissa villkor och vissa omständigheter gör 

att landskapsregeringen kan godkänna det. Om vi är hyfsat överens om 

detta så kanske vi kan gå hem och fira jul nu, nöjda och glada. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack fru talman! Det börjar bli dags att knyta ihop säcken. För socialdemo-

kraternas del önskar jag göra en liten sammanfattning av debatten och bud-

getdiskussionerna. Jag är ganska nöjd med diskussionerna. Det känns lite 

som att vi skulle dra det tröga lagtinget hela tiden med oss i takt med tidens 

krav.  

År 2008 våren sade jag att lagtinget borde vinstvarna om att det inte 

kommer att gå bra men skatteintäkterna. Det var förnekelsens år, det kom-

mer vi alla ihåg.  

Årsskiftet 2008-2009 ville vi att regeringen skulle komma med stimulans-

åtgärder. Då var vi ute för tidigt, det var fel tid, fel plats och allting var fel då 

också. 

Sedan kom budgeten småningom där det skulle finnas både stimulansåt-

gärder och strukturförändringar.  

Det förlorade året börjar nu ta slut och vi ska se vad som händer i nästa år. 

I den här budgetdebatten hade jag som en personlig ambition att få in diskus-

sionerna om lån. Efter ltl Olof Erlands inlägg här så finns också den saken på 

lagtingets bord. Samtidigt tycker jag att ltl Olof Erland ganska respektlöst be-

handlade den här frågan och speciellt socialdemokraternas syn på frågan. Vi 

har uttryckligen sagt, och det finns att läsa i den motion som vi har lämnat in, 
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att lån ska tas upp för enstaka investeringar. Investeringar görs i stimulans 

syfte under en lågkonjunktur för att man ska kunna ha den här infrastruktu-

ren tillgänglig när konjunkturen igen vänder. Vi har aldrig talat om att verk-

samheter skulle driftfinansieras med lån. Tvärtom, vi har sagt att om vi tar 

lån nu eller nästa år, kanske lagtinget är moget att diskutera det då, så är det 

just för att förhindra att vi i framtiden ev. tvingas ta lån för driften. På den 

punkten är vi överens t.o.m. med ltl Olof Erland, blott han respekterar det vi 

säger och inte förvränger det. På de här punkterna har vi kommit ganska 

långt i diskussionen. Det ska nu bli spännande att se vad för sorts resone-

mang som kommer i de följande tilläggsbudgeterna. 

Fru talman! Vi har inte tyckt att den här budgetprocessen har lyckats gent-

emot dem som är berörda. Den senaste konflikten är redaktörernas proteste-

rare mot budgetens förslag om att upphovsrättskostnaderna ska bakas in i 

deras drift och att de ska finansieras med licenser. De säger, åtminstone i tid-

ningen, att de trodde att de var överens med ansvariga ministern Eriksson 

om sin budget. Men det blev inte alls som de hade de trott. Det är igen en or-

ganisation, en myndighet som känner att dialogen inte har fungerat. Den här 

frustrationen har vi mött inom många organisationer.  

Om den här spar- och strukturomvandlingspolitiken ska fungera så tror jag 

att man måste följa två principer. Man måste involvera dem som är berörda, 

man måste komma överens och inte bara sitta och lyssna och sedan gå bort 

från mötet och göra någonting annat. Det skapar misstro, besvikelse och 

framförallt skapar det inte någon större vilja att samarbeta. Det måste göras i 

samarbete med dem som är berörda. 

Det andra är, jag upprepar det som oppositionspartierna sade redan 2008, 

att vi är villiga att diskutera breda överenskommelser om budgetarbetet för 

2010. Då ska det inte heller vara, såsom vi har varit med om, att vi har suttit 

och diskuterat i ett rum, vi har kommit med våra förslag och sedan har reger-

ingen gått därifrån, vi har alla varit så glada och vänliga och sedan har ingen-

ting av det vi har sagt blivit beaktat. Den politiken uttrycker mera makt än 

vilja till samarbete och överenskommelser. 

I en krissituation är det avgörande att dem som faktiskt är berörda är med 

och tar beslut och ansvar. 

Fru talman! Om jag ska säga någonting om framtiden så tror vi att land-

skapets ekonomi kommer att vara ganska bra igen 2012-2013. Det ligger flera 

år framöver av tungt arbete. Vi har haft tre mål inför den här budgeten.  

Det första är att inte spara på gamla och sjuka. Det tror jag att alla förstår 

efter den här budgetbehandlingen att vi inte tycker att man ska göra. 

För det andra, vad är strukturella förändringar? Det är många som inte 

riktigt vet vad vi menar. Därför ska jag räkna upp vad det innebär. Som vi ser 

det innebär det en modernisering av organisationer, verksamheter och infra-

strukturen så att de anpassas till tidens krav och behov.  

Man kan inte mera skjuta en kommunreform ifrån sig. Vi har ett otal sam-

arbetsorgan som är ineffektiva och dyra. Det går inte mera. Det är den allra 

viktigaste strukturella reformer. Det duger inte mera att skjuta ifrån sig och 

säga att det måste komma underifrån. Ska man ha ansvar också för den väl-

färd som produceras i kommunerna så måste man också ställa krav på kom-

munerna att produktionen blir mer effektiv. Och produktionen blir inte mer 

effektiv i de här små kommunerna. Dagligen kommer det rapporter om att 

det ena kommunens budget efter den andra kommunens budget är under-
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budgeterad för år 2010. Det innebär att de kommunala välfärdstjänsterna blir 

sämre och för vilken grupp? Ja, för de äldre, för det handlar om fördelnings-

politik.  

I dagens tidning kan man läsa om Sund; minus 33 000 euro. Vad är det 

man ska spara på? Ja, det är på de äldre. 

Det förslag, som finansutskottets ordförande hade om en procent 

överskottsmål, det är det inte är någon dum sak med tanke på den demogra-

fiska förändringen. 

Att bedriva konjunkturpolitik och en ansvarsfull välfärdspolitik under dåli-

ga är att garantera de svagaste grupperna den trygghet och säkerhet de behö-

ver. Det tycker jag inte att man, med den här budgeten, lyckas med. 

Andra strukturförändringar som socialdemokraterna har drivit starkt är 

gymnasieutbildningen. Men det går ju trögt, vi förlorar år efter år i det här 

arbetet, när man inte kan fatta beslut. 

Den tredje viktiga saken är Gullåsen och hälso- och sjukvården för de äldre 

gentemot kommunerna och strukturen inom ÅHS. Det här med hemsjukvård 

och hemvård är nog inte den frågan man ska koncentrera allt på nu. Vi måste 

ha en äldreomsorgsstruktur som fungerar så att flödena inte stoppas upp hela 

tiden. Trots det tror jag inte tyvärr, som ltl Roger Jansson, att det räcker med 

60 platser på Gullåsen. 

Utvecklingen vad var gäller de äldre är nästan ogripbar. Det fanns en stati-

stik här som visar att inom en tjugoårsperiod kommer över 30 procent i vissa 

kommuner att vara pensionärer. De blir bara äldre, hälso- och sjukvården blir 

bara mer effektiv, vi lever längre och vi blir sjukare ju äldre vi blir. Det krävs 

nog kanske en utredning till, eller två. Men inte hur vi ska organisera verk-

samheten, utan behoven. 

Jag vill ännu nämna strukturomvandlingar, nämligen landskapets när-

ingsavdelning. Det är jordbrukssektorns totala dominans över alla andra 

branscher. Det är klart att jordbrukarna ska ha den service de behöver, men 

det är inte där som de framtida jobben ligger i någon högre grad. Det finns 

också andra näringar som behöver stöd. 

Som sista punkt skulle jag vilja nämna landskapets egen förvaltning. Det 

sker en motrörelse nu som jag är orolig för. Det verkar som om den här reger-

ingen vill styra centralt, långt ner förvaltningen. Vi hade en period där vi 

istället försökte skapa autonoma enheter, som AMS, högskolan och gymna-

sieskolan o.s.v. Dessa skulle fungera ganska självständigt. De skulle vara 

styrda av resultatansvar, budgetbeslut, lagar och sådana saker. Men nu sker 

det en motsatt rörelse och det kan bli dyrt. Man måste vara långsiktig i de här 

frågorna. 

Vi sparar inte på gamla och sjuka, vi vill se strukturella förändringar och 

när det gäller den offentliga sektorn så sades det länge i debatten att nu ska vi 

bestämma vad det offentliga ska syssla med och vad det ska privata syssla 

med. Jag har inte riktigt sett några1 sådana förslag. Tvärtom, mera ska in un-

der det offentliga. Det ser man när det gäller företagsrådgivningen. Säker-

hetscentrum som vi med alla händer och tänder försökte privatisera och hade 

hunnit långt, det har den här regeringen tagit tillbaka. Nu ska det in under 

det offentligas varma men ofta förkvävande tak. 

Var finns privatiseringsförslagen? Ja, inom någon färjförbindelse. Där, 

bästa vänner, kan jag säga att jag inte tror en minut på de förslagen om priva-

tisering av färjetrafiken. Jag tycker inte att det är en bra idé. Det är infra-
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struktur för skärgårdsborna som man måste ha ett långtgående politiskt an-

svar för, om man vill att skärgården ska överleva. Det som sker nu är mycket 

allvarligt. Folk flyttar från skärgården, särskilt barnfamiljer. Det beror på 

många saker. Men att tala om att man ska privatisera färjetrafiken kommer 

inte att göra att skärgårdsborna känner sig tryggare. 

Allt det här med konkurrensutsättning tror jag inte riktigt heller på. Det 

finns utredningar från andra länder som visar att man visst kan driftprivati-

sera men det betyder ofta att man på något vis sänker eller förändrar villko-

ren och lönevillkoren eller att man försummar underhållet av anläggningar 

eller fartyg. Några andra utrymmen för vinst och avkastning finns det inte. 

Där vet jag att vi är ensamma och det accepterar vi. Men jag ville ha göra det 

klart för den som orkar lyssna att det där tror åtminstone inte jag på. Jag tror 

dessutom att det regionalpolitiskt är en farlig väg. 

Det här är socialdemokraternas syn, om offentlig sektor ska sköta sitt, så 

gör man det fullt ut utgående från medborgarnas behov. Om man inte ska 

sköta det, då ska det privatiseras. Det ska bort och ut härifrån huset och skö-

tas av andra. Alla blandformer tenderar att bli dyra och dåliga för de kan inte 

styras politiskt när man har avhända sig det ansvaret. 

Till sist, fru talman, socialdemokraterna har mycket tydligt sagt vad vi inte 

gillar och gillar i den här budgeten. När man ska fördela kakan så sysslar man 

med någonting som kallas för fördelningspolitik. En del grupper gynnas och 

andra missgynnas. Man får sedan tycka att det är obehagligt eller inte, att det 

nämns vid sitt rätta namn. Men vi vill tala om att vi inte tycker att det här är 

en rättvis budgetering. Vi anser att de landskapsanställda får ta ett alldeles 

för stort ekonomiskt ansvar. De är inte de som har åsamkat den här situatio-

nen. De har inte bett på sina bara knän att få bli anställda. Vi har anställt dem 

för att vi anser att de behövs och att de gör ett viktigt arbete.  

Man föreslår permitteringar och tycker att det är så solidariskt. Ja, en av-

delningschef kan säkert vara utan två veckors lön. Det klarar nog den famil-

jen. Men hur går det för städerskan? Hur går det för den ensamförsörjande 

kanslisten? Hur går det bästa vänner? Det är tungt. 

Jag tror inte att regeringen har diskuterat de fördelningspolitiska effekter-

na av permitteringshotet. Jag önskar av högre makter, faktiskt, att ni besin-

nar er och inte genomför det förslaget. Ni kommer att skada era anställda. 

Fru talman! Angående kommunerna, man kan inte komma till något annat 

än att om kommunernas ekonomi försämras, så försämras möjligheterna för 

kommunerna att erbjuda välfärdstjänster. Det försämrar de äldres trygghet. 

Hela diskussionen om Övergårds har vi varit igenom flera gånger. Det hör till 

våra löften till våra partikamrater att detta ska vi slå vakt om. Sedan får det 

finnas vilka argument och vilka experter som helst men det kan inte på något 

sätt förbättra situationen om man tar bort den här avdelningen, vare sig för 

de äldre, deras anhöriga eller för de anställda. 

Fru talman! Sedan är det faktiskt så, det får vara hur obehagligt det vill, 

men det är en grupp som inte alls berörs av några nedskärningar. Vilken 

grupp kan det vara? Ja, bästa vänner, det är jordbrukarna. De får t.o.m. mera 

pengar via den här budgeten, 1,6 miljoner till. De måste numera visserligen 

betala en liten avgift för sin avbytarservice, men det är en bråkdel av det som 

man får istället. Rådgivningsverksamheten berörs inte för den här sektorn 

men för alla andra. Nog är det skillnad på grupperna. Fördelningspolitiken 
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visar ganska tydligt, om man vill läsa den här budgeten, vilka politiska priori-

teringar majoriteten har. Så ska det vara. 

Vi socialdemokraterna sväljer inte det här, vi kommer att fortsätta vår poli-

tik och kämpa för jämlikhet och rättvisa. Vi hoppas naturligtvis att det ska nå 

fram till väljarna. Just nu råder det nog ett ganska stort missnöje med den 

förda politiken. Det är inte lätt. Därför tror jag att vi behöver få samför-

ståndslösningar i framtiden. Tack, fru talman. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Det var ett långt anförande. Jag reagerade i början när 

ltl Barbro Sundback säger att det är hon och socialdemokraterna som är 

kyrkstötar och väckarklockor när det gäller att uppfatta hur ekonomin 

kommer att utvecklas. Det är nog inte alls på det sättet. Om vi går tillba-

ka ett år, då kom det ett betänkande från finansutskottet där det var 

mycket kraftiga skrivningar om vad som kommer att hända. Det var vi 

alla överens om. Det var ett gemensamt betänkande som vi tog tillsam-

mans. Jag ville bara säga att i det här fallet var det nog inte enbart soci-

aldemokraterna som påtalade det. Jag tycker att alla kan ta till sig den 

skrivningen som vi gjorde då. Vi hade en helt enig budget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag redovisade för hur vi har jobbat de här åren. Jag tycker att jag har 

skäl att göra det av olika anledningar. Jag menar nog att vi har varit ute 

och vinstvarnat i god tid. Att det sedan blev ett enigt betänkande och att 

det sedan nu också blev ett betänkande som är mycket bra, som innehål-

ler en hel del av de synpunkter vi har haft och invändningar och påstå-

enden, det är vi ännu gladare för. Jag ser egentligen inte att det här är 

någonting som vi behöver diskutera så hemskt mycket mera. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Ja, det måste vi göra. För jag säger inte att socialdemo-

kraterna inte har vinstvarnat. Men ni var inte ensamma om att göra det. 

Vi andra hade också den uppfattningen. Då tycker jag inte att man ska 

utmåla sig själv i den dagen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Om vi drar oss till minnes om vad som hände 2008; då för-

klarade näringsministern att det här kommer knappast att drabba Åland 

för vi har ingen exportindustri. De här brukar komma till Åland med en 

viss fördröjning, det stämmer i och för sig. Men vad vi ville redan då, var 

att klargöra att den här nedgången kommer och ingen vet hur allvarlig 

den blir. Gudskelov har den inte blivit så allvarlig. Vi har varit ute i god 

tid i den här frågan, det är jag helt bestämd om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag, som har varit med och vinstvarnat sedan 1979 i vår po-

litik med olika intensitet, har naturligtvis välkomnat socialdemokrater-

na på senare år också till den här skaran.  
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Den här sammanfattningen av diskussionen var så bra. Jag tackar för 

den. Vi behöver inte gå upp och göra en sådan sammanfattning. Särskilt 

när det gäller kraven på beslutskraft, klokskap och ledarskap i den eko-

nomiska politiken är vi absolut överens. 

Sedan var vi inte överens om skärgårdstrafikens privatisering, men 

det känner alla till.  

Några ord om geriatriska, med mera, sjukhuset som Gullåsen bör bli. 

Problemet är inte så mycket antalet geriatriska patienter. Det är beräk-

nat till ungefär 20-30. Sjuka dementa patienter är beräknade till ungefär 

10-20. Den stora delen i det här geriatriska sjukhuset, som långtifrån 

bara är geriatrik, är rehabiliteringsbiten. Där måste man bestämma sig 

för var man lägger ribban för vår verksamhet. För väldigt mycket av det 

där kan köpas, inte allt men väldigt mycket.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Det är en viktig synpunkt och en dimension på det hela 

i vilken mån vi i framtiden ska köpa special sjukvårdsbehandlingar. Det 

har varit länge tal om att det skulle skapas någon slags privat högt avan-

cerat tjänsteproduktionsbolag. Men det syns inte till. Det skulle vara in-

tressant att veta vad som har hänt med det? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det finns idag redan en betydande privat marknad på reha-

biliteringen. Det är huvudsakligen ett enmans företag. Ett få mans före-

tag håller för tillfället att bygga ett sjukhus, utanför stadsgränsen i Jo-

mala, som kommer att innehålla mycket rehabilitering. 

Arbetsfördelningen mellan offentlig och privat sektor inom den stora 

rehabilitering, som i och för sig är habiliteringsbiten, så är det väldigt 

viktigt att man kommer överens om en gränsdragning. Det har att göra 

med diskussionen om Gullåsen. Hur stor verksamhet ska man ha i det 

huset när det gäller rehabiliteringen och särskilt möjligheterna till över-

nattningar i det sammanhanget? Ska det vara 30-40, som man säger 

idag i den här planeringen som pågår, eller klarar man sig med lite 

mindre när det gäller antalet bäddplatser?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag har inte något särskilt att tillägga i den här diskussionen. Jag är 

övertygad om att den kommer att komma hit förr eller senare. Det är 

nog viktigt att förbereda sig på den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack fru talman! Jag tycker det är glädjande att socialdemokraterna är 

tillbaka på vänsterfalangen igen. Jag var lite orolig här ett tag, jag tyckte 

att ni var ganska långt högerut. Men nu är ni tillbaka. Nu står ni på bar-

rikaderna och förvarar alla de svaga och alla stackars människor som 

ingen annan försvarar. Det är klassisk retorik. Men tyvärr ltl Barbro 
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Sundback så är det alldeles fel. Landskapsregeringen har försökt på alla 

upptänkliga vis ta till vara alla ålänningar intressen. Det som skiljer re-

geringspartierna från ltl Barbro Sundbacks socialdemokrater är att när 

det är kärvt och när det blåser då tar vi ansvar. Våra inkomster har 

minskat med nästan 30 procent på två år. Det är tufft och hårt men då 

tar vi ansvar.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ledamot Veronica Thörnroos är skyldig att ta ansvar. Hon sitter i den 

positionen, annars måste hon avgå om hon inte tar ansvar. Det är därför 

hon är vald till regeringen. Det är regeringspartierna som för politiken. 

Det är sant att det är en allvarlig situation det här med 30 procents ned-

gång i intäkterna. Vi har hela tiden sagt att den här problematiken inte 

går att lösa under den här mandatperioden. Nu tycker vi att regeringen 

går alldeles för hårt åt människor och institutioner. Vi skulle vilja se en 

betydligt mjukare politik, framförallt om man vill vara framgångsrik. 

Man måste vara överens med dem som drabbas av det här.    

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, fru talman! Jag skulle gärna se, åtminstone det parti jag represen-

terar, att vi tillsammans kunde söka nya lösningar i ett brett samarbete. 

Att vi tillsammans kunde göra överenskommelser som skulle sträcka sig 

längre framåt än den här mandatperioden. Jag tror precis som ltl Sund-

back att det är nödvändigt. Men efter att ha tagit del av socialdemokra-

ternas agerande under den här budgetdebatten så blir jag mer och mer 

tveksam om ni faktiskt har kurage och styrka.  Vågar ni stå tillsammans 

med landskapsregeringen nu och ta ansvar, trots att ni inte sitter i reger-

ingsställning?     

Avslutningsvis vill jag säga att jag delar helt och hållet ltl Barbro 

Sundbacks synpunkt vad gäller blandreformer. Privatiseringen är inget 

självändamål för den här landskapsregeringen. Privatiseringen är ett 

sätt att försöka minska utgifterna inom offentlig sektor.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Vad gäller den sista frågan så har vi då en bra utgångspunkt 

för en diskussion. Vi ställer gärna upp för diskussioner. Då måste det 

nog bli överenskommelser som på något vis dokumenteras. Vi vill inte 

komma på några kaffebjudningar och tala om vad vi tycker, och sedan 

beaktas ingenting. Det måste göras på allvar och på jämlik grund. Då är 

jag säker på att det håller. Det skulle kunna gå ganska långt vad gäller 

budgetupplägget för 2010. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Än en gång måste ltl Sundback ta till smutskastningskam-

panj för att skapa motsättningar mellan jordbruk och övriga för att Soci-

aldemokraterna ska växa. Det är helt uppenbart. Jag tycker att det är 

viktigt att landskapsregeringen kan vidbli de uppställda mål som social-

demokraterna och den tidigare landskapsregeringen var med och satte 

upp för jordbrukarna. Jordbrukarna behöver veta vilka verksamhetsför-
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utsättningar de har under innevarande period. Verksamhetsförutsätt-

ningarna har inte förändrats och höjts av den här regeringen. Det är 

samma mål som man satte upp. Det är otroligt viktigt att vi har det här. 

Men varför ska man skapa motsättningar mellan jordbrukare och övri-

ga? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Inte tror jag man behöver skapa motsättningar. Det är ju det som den 

här regeringen gör i.o.m att inte alla behandlas på lika grund. Så gott 

som alla andra får försämrade inkomster. De landskapsanställda ska bi-

dra mycket, medan jordbrukssektorn dessutom får mera pengar för att 

just bibehålla den nivå som gällde innan den här lågkonjunkturen träd-

de till. Det är ganska tydligt hur fördelningspolitiken fungerar.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Fru talman! Vi har inte ändrat förutsättningarna. Men det skulle ha varit 

intressant om socialdemokraterna hade suttit vid makten, hade man då 

vidblivit sina uppställda eller hade man faktiskt gått in och ändrat dem 

under en pågående period så att man kanske helt hade raserat det jord-

bruk vi har? Risken är stor och helt uppenbar. Även nu i de inledande 

skedena av nästa omgång har jag tillgodosett mig kunskap om jord-

brukspolitikens inriktning för att vi ska ha ett öppet landskap och bibe-

hålla jordbruket.  

Budgetramarna för EU är fastslagna ända fram till 2020. Men social-

demokraterna på Åland vill riva ner det här i en annan takt än övriga 

EU.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det där var väl lite överdrivet. Vi har sagt att vi inte god-

känner att göra ett utkomststöd åt jordbrukarna av miljöstödet på 1,6 

miljoner. Det ursprungliga totalbeloppet 57 miljoner borde räcka 7 år för 

600 personer och inte att man höjer det till närmare 59 miljoner, speci-

ellt med tanke på de dåliga tiderna. Eftersom städerskan här i huset, 

kanslisten eller primärvårdaren på Gullåsen ska vara villiga att offra två 

veckor av sin lön. Alla ska vara solidariska, men det är inte så som det är 

upplagt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Fredrik Karlström 

Fru talman! Jag tänkte att jag skulle hålla ett anförande för att försöka slå re-

kordet med antalet repliker. Men jag väljer att inte göra det. Jag har en viktig 

punkt som jag inte riktigt fick fram i mitt förra anförande.  

Vtm Gun-Mari Lindholm har redan aviserat att vi kommer att ta min re-

servation till omröstning på måndag.  

Jag vill säga att finansutskottet har haft ett väldigt kreativt, intressant och 

inspirerande arbete. Jag måste också lyfta på hatten speciellt för ordförande. 

Jag brukar vanligtvis inte tacka när jag får ordet. Jag brukar inte heller, från 

den här talarstolen, tacka och lyfta upp vissa ledamöter extra. Jag ger ändå en 

eloge till ordförande Eliasson. Han hade inte lätt. Han hade två i oppositio-

nen, en från höger och en från vänster, i finansutskottet. Han hade två ganska 
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stora partier med många egna viljor inom sig i finansutskottet.  Han hade 

även en landskapsregering som kanske inte heller tyckte likadant som parti-

erna.  

Jag tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb i finansutskottet. Det var 

bara det jag ville lyfta på hatten för. Tack, herr talman. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Tack för de orden. Tack samtidigt till alla ledamöter 

som har varit med och fört den här debatten till ett lyckligt slut. Tack ska 

ni ha.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? 

Diskussionen förklaras härmed avslutad. Detaljbehandlingen vidtar vid plenum 

21.12.2009. 

För kännedom 

7 Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot 

Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2009-2010) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 21.12.2009. 

8 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008-31 oktober 2009 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2009-2010) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 21.12.2009. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl.15.45. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.15.45). 
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Plenum börjar 

 Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum. 

Andra behandling 

1 Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter 

Lagutskottets betänkande (LU 11/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar.  

De i landskapsregeringens framställning ingående första till fjärde lagförslagen före-

läggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. Lagförslagen är bifallna. 
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Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010) 
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Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet.  

Ärendets andra behandling är avslutad.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 21.12.2009. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.47). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.  

Remiss 

1 Godkännande av bilagor till konventionen om förhindrande av förorening från fartyg 

Republikens presidents framställning (RP 6/2009-2010)  

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Tredje behandling 

2 Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter 

Lagutskottets betänkande (LU 11/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslagen. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslagen för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 8 § landskapslag om Ålands miljö- 

och hälsoskyddsmyndighet för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget 

har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om motorfordonsby-

rån för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling 

antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslag om diskrimine-

ringsombudsmannen för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i 

tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslag om datainspektio-

nen för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling 

antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

3 Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling? 

Begäres ordet?  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets 

tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Fortsatt enda behandling 

4 Budget för landskapet Åland 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid plenum 18.12.2009. 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna jämte detalj-

motiveringar enligt huvudtitlar, därefter inkomsterna jämte detaljmotiveringar enligt 

avdelningar, betänkandets allmänna motivering och slutligen betänkandets klämmar. 

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar. 

Föreläggs 41 Ht Lagtinget, enligt kapitel. 

Kapitel 01. Godkänt. 

Kapitel 05. Godkänt. 

Kapitel 10. Lagtingets övriga utgifter. Begäres ordet? 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 41.10.06 Till lagtings-

gruppernas disposition för kansliändamål sänks till 223 200 euro. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Karlströms förslag. 
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Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av vtm 

Gun-Mari Lindholm föreslagit att anslaget under moment 41.10.06 Till lagtingsgrup-

pernas disposition för kansliändamål sänks till 223 200 euro. Är redogörelsen riktig? 

Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsför-

slag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen 

godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt. 

 

Föreläggs Kapitel 20. Godkänt. 

 

Föreläggs 42 Ht Landskapsregeringen, i dess helhet. Godkänd. 

Föreläggs enligt kapitel 43 Ht Kansliavdelningens förvaltningsområde: 

Kapitel 01. Godkänt. 

Kapitel 03. Godkänt. 

Kapitel 04. Godkänt. 

Kapitel 05. Godkänt. 

Kapitel 10. Godkänt. 

Kapitel 15. Godkänd. 

Kapitel 20. Godkänt. 

Kapitel 25.  Godkänt. 

Kapitel 27. Godkänt. 

Kapitel 30. Godkänt. 

Kapitel 32 . Godkänt. 

 

Kapitel 40 Fastighetsförvaltning.   

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 43.40.74 ges föl-

jande tillägg i enlighet med min reservation till finansutskottets betänkande: 

"Landskapsregeringen kommer under året att genomföra mindre renovering-

ar i Självstyrelsegården inklusive renoveringar av caféet och ventilationen 

men innan en större totalrenovering genomförs kommer landskapsregering-

en att utföra en helhetsplan där framtida personalresurser och dess behov av 

utrymmen beaktas samt även undersöka möjligheten att flytta landskapsarki-

vet utanför stadsgränsen. Landskapsregeringen kommer även att fullfölja 

planeringen av en fjärde våning och återkomma med närmare information 

och förslag i senare budget". 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag ber att få understöda Fredrik Karlströms lagda förslag. 

Begäres ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlströms, 

understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn föreslagit att motiveringen under moment 

43.40.74 ges ett tillägg enlighet med hans reservation till finansutskottets betänkande. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.  
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Omröstning kommer att verkställas. 

De som röstar med finansutskottet röstar ja, de som röstar med ltl Fredrik Karlströms 

ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?  

Ltl Mika Nordberg 

Jag föreslår öppen omröstning. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.  

Öppen omröstning är begärd och understödd och kommer därför att verkställas. Om-

röstning verkställs. Jag ber ltl ledamöterna Ulla-Britt Dahl och Carina Aaltonen att bi-

träda.  

De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsleda-

moten Karlströms ändringsförslag röstar nej.  

Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 19 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod. 

Majoritet för finansutskottets betänkande. 

Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt. 

 

Kapitel 60. Godkänt. 

Kapitel 95. Godkänt. 

 

Föreläggs enligt kapitel 44 Ht Finansavdelningens förvaltningsområde. 

Kapitel 01. Allmän förvaltning  

Begäres ordet? 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 17/2009-2010 att 

motiveringen under moment 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvalt-

ning får följande lydelse: "Anslag för personal har beaktats enligt bilaga 5 i 

budgetförslaget. Anslaget avser inte avlönande av semestervikarier." 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag ber att få stöda det av ltl Strand framlagda ändringsförsla-

get. 

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Jörgen 

Strand, understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn föreslagit att motiveringen under 

moment 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning får följande lydelse i enlig-

het med finansmotion nr 17/2009-2010: "Anslag för personal har beaktats enligt bilaga 

5 i budgetförslaget. Anslaget avser inte avlönande av semestervikarier." Är redogörelsen 

riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Jörgen Strands ändringsförslag 

röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen god-

känd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

 

Kapitel 05. Allmänna stöd till kommunerna. Begäres ordet? 
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Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag föreslår att sista stycket i motiveringen under moment 

44.05.30 får följande lydelse: ”Av anslaget skall 166 000 euro under moment 

44.05.30 användas för att kompensera de kommuner Jomala, Saltvik och 

Brändö som förlorat motsvarande intäkter på grund av felaktig fördelning av 

samfundsskatter. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Karlströms förslag.  

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik 

Karlström, understödd av lagtingsledamoten Jörgen Strand föreslagit en ändring av 

motiveringen under moment 44.05.30 i enlighet med sin till finansutskottets betänkan-

de fogade reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsför-

slag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen 

godkänd. 

Ltl Jörgen Strand 

Talman! Jag föreslår öppen omröstning. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Strands förslag om öppen omröst-

ning.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Det är redan understött. Det var också mitt förslag. 

Öppen omröstning har blivit föreslagen av ltl Strand och understödd av ltl Aaltonen och 

vtm Lindholm och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna Folke Sjölund 

och Camilla Gunell att biträda.  

Ja för finansutskottets förslag, nej för ltl Fredrik Karlströms ändringsförslag . 

Upprop. Röstningen gav vid handen: 13 ja röster, 17 nej.  

Majoritet för ltl Karlströms ändringsförslag. 

Begäres ytterligare ordet? 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag föreslår också att anslaget under moment 44.05.36 Kom-

pensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F), höjs med 3 

150 000 euro så att det allmänna skatteavdraget inte upphör utan att flit-

pengen i sin helhet återbetalas till medborgarna . 

Ltl Anders Eriksson 

Jag ber att få understöda förslaget. 

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik 

Karlström, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att anslaget 

under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av av-

drag (F), höjs med 3 150 000 euro så att det allmänna skatteavdraget inte upphör utan 

att flitpengen i sin helhet återbetalas till medborgarna. Är redogörelsen riktig? Redogö-

relsen är riktig.  
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Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Karlströms ändringsförslag rös-

tar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen god-

känd. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning. 

Ltl Anders Eriksson 

Understödes. 

Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Barbro 

Sundback och Gun Carlsson att biträda.  

Ja, för finansutskottets förslag. Nej, för ltl Karlströms ändringsförslag. 

Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 23 ja-röster, 16 nej-röster, 1 avstod. 

Majoritet för finansutskottet. 

Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt. 

 

Kapitel 10. Godkänt. 

Kapitel 20. Godkänt. 

Kapitel 90. Godkänt. 

Kapitel 95. Godkänt. 

 

Föreläggs enligt kapitel 45 Ht Social- och hälsovårdsavdelningens förvalt-

ningsområde.  

Kapitel 01. Godkänt. 

Kapitel 10. Godkänt. 

Kapitel 15. Godkänt. 

Kapitel 20. Godkänt. 

Kapitel 25. Godkänt. 

Kapitel 30. Godkänt. 

Kapitel 35. Godkänt. 

Kapitel 50. Godkänt. 

Kapitel 52. Godkänt. 

Kapitel 54. Vattenförsörjning och vattenvård. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 19/2009-2010 att 

motiveringen under 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård får följande ly-

delse: "Den målsättning för minskningen av fiskodlingens fosforbelastning på 

Östersjöns miljö som lagtinget fastslagit skall stå fast och genomföras i sam-

arbete med fiskodlingsnäringen." 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag ber att få understöda det av ltl Roger Janssons lagda försla-

get. 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Roger Jansson, understödd av lag-

tingsledamoten Johan Ehn föreslagit att motiveringen under 45.54 Vattenförsörjning 

och vattenvård får följande lydelse: "Den målsättning för minskningen av fiskodlingens 

fosforbelastning på Östersjöns miljö som lagtinget fastslagit skall stå fast och genomfö-
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ras i samarbete med fiskodlingsnäringen." Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är rik-

tig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Roger Janssons ändringsförslag 

röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen god-

känd. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag förslår öppen omröstning. 

Ltl Johan Ehn 

Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning. 

Öppen omröstning har blivit föreslagen understödd och kommer därför att verkställas. 

Jag ber ledamöterna Anders Englund och Jörgen Strand att biträda.  

Ja, för finansutskottets förslag. Nej, för ltl Roger Janssons ändringsförslag.  

Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 17 ja-röster, 10 nej-röster, 10 avstod. 

Majoritet för finansutskottet betänkande.  

Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.  

 

Kapitel 56. Godkänt. 

Kapitel 60. Godkänt. 

Kapitel 70. Ålands hälso- och sjukvård. Begäres ordet? 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! I enlighet med min reservation föreslår jag att anslaget under 

moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR) 

höjs med 600 000 euro för att säkerställa att verksamheten på Övergårds kan 

fortgå tills det att det nya psykiatribygget och Trobergshemmet i Mariehamn 

står klar. 

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber av det innerligaste understöda ltl Fredrik Karlströms förslag. 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av lag-

tingsledamoten Camilla Gunell, föreslagit att anslaget under moment 45.70.20 Ålands 

hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR) höjs med 600 000 euro för att säker-

ställa att verksamheten på Övergårds kan fortgå tills det att det nya psykiatribygget och 

Trobergshemmet i Mariehamn står klara. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är rik-

tig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsför-

slag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen 

godkänd. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag önskar öppen omröstning i det här ärendet.  

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få stöda öppen omröstning.  

Öppen omröstning har blivit föreslagen och understödd och kommer därför att verk-

ställas. Jag ber ledamöterna Åke Mattsson och Roger Jansson att biträda.  
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Ja, för finansutskottet. Nej, för ltl Fredrik Karlströms ändringsförslag. 

Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 19 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod. 

Majoritet för finansutskottets betänkande.  

Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.  

 

Föreläggs 46 Ht Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde i 

sin helhet. Godkänd! 

Föreläggs enligt kapitel 47 Ht Näringsavdelningens förvaltningsområde: 

Kapitel 01. Godkänt. 

Kapitel 03. Näringslivets främjande. Begäres ordet? 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under momentet 47.03.42 Land-

skapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet får följan-

de tillägg: ”Landskapsregeringen fullföljer de ingångna resultatavtalen med 

Ålands Handelskammare r.f., och Ålands Företagareförening r.f.” 

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få understöda ltl Karlströms förslag. 

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik 

Karlström, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell föreslagit att motiveringen 

under momentet 47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgiv-

ningsverksamhet får följande tillägg: ”Landskapsregeringen fullföljer de ingångna resul-

tatavtalen med Ålands Handelskammare r.f., och Ålands Företagareförening r.f.” Är re-

dogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsför-

slag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen 

godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. Begäres 

ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.  

 

Kapitel 05. Godkänt.  

Kapitel 15. Godkänt.  

Kapitel 17. Godkänt. 

Kapitel 21. Godkänt. 

Kapitel 22. Godkänt. 

Kapitel 24. Godkänt. 

Kapitel 26. Godkänt. 

Kapitel 30. Godkänt. 

Kapitel 44. Godkänt. 

Kapitel 46. Godkänt. 

Kapitel 55. Godkänt. 

Kapitel 58. Godkänt. 

 

Föreläggs enligt kapitel 48 Ht Trafikavdelningens förvaltningsområde: 
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Kapitel 01. Godkänt. 

Kapitel 10. Godkänt. 

Kapitel 20  Godkänt. 

Kapitel 30. Kostnader för väghållning. Begäres ordet? 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! I enlighet med min reservation föreslår jag att anslaget under 

moment 48.30.78 kvarstår i enlighet med landskapsregeringens förslag samt 

att motiveringen under moment 48.30.78 ges följande tillägg: ”Av de upptag-

na medlen reserveras 800 000 euro. Innan medlen kan användas bör land-

skapsregeringen dock under året återkomma till lagtinget med en redogörelse 

för en helhetsplan för skärgårdstrafiken utgående ifrån ett helt nytt trafiksy-

stem innefattande kortrutt samt trafik med kombikatamaraner. Dessutom 

bör alla markavtal och tillstånd vara i skick.” 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Fredrik Karlströms förslag.  

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av lag-

tingsledamoten vtm Gun-Mari Lindholm, föreslagit att anslaget under moment 

48.30.78 kvarstår i enlighet med landskapsregeringens förslag samt det till motivering-

en under moment 48.30.78 fogas ett tillägg i enlighet med ledamot Karlströms till be-

tänkandet fogade reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Kan förfa-

ringssättet godkännas? Godkänt. 

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsför-

slag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen 

godkänd.  

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning. 

Öppen omröstning har blivit föreslagen och understödd och kommer därför att verk-

ställas. Jag ber vtm Gunnar Jansson och ltl Johan Ehn Åke Mattsson att biträda.  

Ja, för finansutskottet. Nej för lagtingsledamoten Karlströms ändringsförslag.  

Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 24 ja-röster, 5 nej röster, 1 avstod. 

Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. Begäres ytterligare 

ordet? Därmed är kapitlet godkänt. 

 

Kapitel 31. Godkänt. 

Kapitel 32. Godkänt. 

Kapitel 70. Godkänt. 

 

Föreläggs 49 Ht Skatter och avgifter av skattenatur i sin helhet. Godkänd. 

Därmed är utgifterna behandlade. 

Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar. 

Avd. 31. Godkänd i sin helhet. Godkänd. 

Avd. 32. Godkänd i sin helhet. Godkänd. 
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Avd. 33. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Därmed är avdelning 33 godkänd i sin hel-

het.  

Avd. 34. Godkänd.  

Avd. 35 Godkänd.  

Avd. 36. Godkänd  

Avd. 37. Godkänd  

Avd. 38. Godkänd  

Avd. 39. Godkänd 

Därmed är inkomsterna behandlade. 

 

Föreläggs de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. 

Därmed är klämmarna behandlade. 

 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.  

Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i 

betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfa-

ringssättet godkännas? Godkänt. 

Ekonomisk översikt Godkänd 

Landskapets budgetekonomi  

Begäres ordet? 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår att en text fogas till betänkandets allmänna moti-

vering under rubriken Ekonomisk politik i enlighet med min till betänkandet 

fogade reservation. 

 Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Gunells förslag.  

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla 

Gunell, understödd av lagtingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att en text fogas 

till betänkandets allmänna motivering under rubriken Ekonomisk politik i enlighet med 

hennes till betänkandet fogade reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är rik-

tig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag 

röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen god-

känd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Begäres ytterligare ordet? 
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Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag föreslår att det i enlighet med finansmotion nr 11/2009-

2010 till den allmänna motiveringen fogas följande text: "Nödvändiga struk-

turförändringar bör leda till ett nollresultat år 2012 och det ackumulerade 

underskottet för perioden 2009-2012 skall begränsas till 50 miljoner euro. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Ehns förslag.  

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Johan Ehn 

understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, föreslagit att det i enlighet med fi-

nansmotion nr 11/2009-2010  till den allmänna motiveringen fogas följande text: "Nöd-

vändiga strukturförändringar bör leda till ett nollresultat år 2012 och det ackumulerade 

underskottet för perioden 2009-2012 skall begränsas till 50 miljoner euro. Är redogö-

relsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Johan Ehns ändringsförslag rös-

tar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen god-

känd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.  

Begäres ytterligare ordet? Därmed är rubriken godkänd. 

 

Självstyrelseutveckling Godkänd 

Landskapet och kommunerna  

Begäres ordet? 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 12/2009-2010 att 

det till den allmänna motiveringen under landskapet och kommunerna fogas 

följande text: "För att Åland även i fortsättningen skall vara en attraktiv bo-

stadsort med bibehållen välfärdsservice och ett moderat skattetryck kommer 

landskapsregeringen under 2010 i samarbete med kommunförbundet att in-

leda ett arbete med en reformering av kommunstrukturerna. " 

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få understöda förslaget.  

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Jörgen Strand, understödd av lag-

tingsledamoten Camilla Gunell, föreslagit att det till den allmänna motiveringen under 

landskapet och kommunerna fogas följande text: "För att Åland även i fortsättningen 

skall vara en attraktiv bostadsort med bibehållen välfärdsservice och ett moderat skatte-

tryck kommer landskapsregeringen under 2010 i samarbete med kommunförbundet att 

inleda ett arbete med en reformering av kommunstrukturerna." Är redogörelsen riktig? 

Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Strands ändringsförslag röstar 

nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag önskar öppen omröstning. 
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Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få understöda öppen omröstning. 

Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag 

ber ledamöterna Olof Erland och Karlström att biträda. 

Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 19 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod. 

Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. Därmed är rubri-

ken godkänd.  

 

Då återgår vi till rubrikerna: 

Socialvård och äldreomsorg Godkänd 

Hälso- och sjukvård Godkänd 

Näringsliv och arbetsmarknad Godkänd 

Trafik Godkänd 

Fördelningen av penningautomatmedel och budgeten Godkänd 

 

Budgeten och avlöningsutgifterna Begäres ordet? 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag föreslår i enlighet med min reservation att följande läggs till 

de allmänna motiveringarna under rubriken Budgeten och avlöningsutgifter-

na: ”Det generella permitteringshotet upphör och istället uppmuntras avdel-

ningarna till att hitta frivilliga lösningar där motsvarande inbesparingar kan 

genomföras. Landskapregeringen kommer under året att utreda vilka perso-

nalresurser landskapet inte klarar sig utan och med beaktande av de stora 

kommande pensionsavgångarna intensifiera arbetat med personalförsörj-

ningsplanen och få ner antalet tjänster genom omplaceringar och fortbild-

ningar.”   

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag ber att få understöda det av ltl Fredrik Karlströms framlag-

da förslaget.   

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik 

Karlström, understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn föreslagit att en text läggs till 

de allmänna motiveringarna under rubriken Budgeten och avlöningsutgifterna i enlig-

het med hans till betänkandet fogade reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen 

är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsför-

slag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen 

godkänd. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning. 

Ltl John Hilander 

Herr talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.  

Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag 

ber ledamoten Eliasson och vtm Lindholm att biträda.  

Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 19 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod 
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Majoritet för finansutskottets betänkande. Den allmänna motiveringen är därmed be-

handlad. 

Eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets förslag, remitteras ärendet 

på nytt till finansutskottet. Ärendets enda behandling avbryts i avvaktan på utskottets 

förnyade betänkande.  

Plenum avbryts här och återupptas om 10 minuter. Talmanskonferensen sammanträder 

omedelbart för diskussion om lagtingets tidtabell. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. Talmanskonferensen föreslår att nästa plenum blir kl. 13.00 idag för 

att ge finansutskottet tid att komma med ett betänkande. 

Enda behandling 

5 Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot 

Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion.  

Vtm Gunnar Jansson 

Herr talman! Vi har att göra med ett ärende vars budgeteffekter är något un-

der en promille av effekten av det beslut som lagtinget nyss fattade, dock så 

att finansutskottet tar ärendet ånyo. 

Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamöter är ett gammalt be-

slut tillkommet i en helt annan miljö och andra grunder än vad som gäller 

idag. Ett beslut från 1970-talet när den finansiella kopplingen till riket under 

lydde den gamla självstyrelselagen och som i ringa omfattning eller egentli-

gen inte alls beaktat den ändring som inträffade vid den nuvarande självsty-

relselagens ikraftträdande 1993. 

I alla händelser så har uppenbara behov uppkommit om att justera detta 

arvodesbeslut på det sätt som framgår i motiveringen. Huvudsakligen på det 

sättet att dagtraktamenten och måltidsersättningarna rensas ut ur arvodesbe-

slutet såsom otidsenliga, att skillnaden mellan arbetsresa och tjänsteresa blir 

tydligare. Att uppdrag för lagtinget som berättigar till resekostnadsersättning 

också blir mera exakt, samt att ersättningar för verkliga och godtagbara logi-

kostnader preciseras. 

Det här ärendet behandlades förberedelsevis i kanslikommissionen som 

har den strängare uppfattning om utgången än vad talmanskonferensen i fö-

religgande förslag anför. Skillnaden är inte särskilt stor. Det handlar närmast 

om ersättning för logikostnader. Den här skrivningen som nu finns i moment 

tre är mera rättvisande. Tanken är att de ledamöter, som valts till lagtinget 

och som sammanträder i Mariehamn enligt särskilda regler, inte oskäligt ska 

ha dyrare levnadskostnader än vad vi andra har som klarar oss med ett boen-

de. 

I övrigt var beslutet talmanskonferensen formellt enigt, även om ltl Carina 

Aaltonen antecknade en åsikt i protokollet, som nog har gott stöd på två sätt. 

Det ena är att en hänvisning till tjänstekollektivavtalet för landskapet tjäns-

temäns tjänsteresor kan på goda grunder diskuteras i en parlamentarisk ord-

ning. Men det blir nu så här i brist på bättre.  
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Det andra är att behovet av en total översyn av reglerna för resekostnads-

ersättning och övriga ersättningar som sammanhänger med lagtingsuppdra-

get är uppenbart. Emellertid befinner vi oss nu mitt i perioden. Talmanskon-

ferensen stannade den här gången för att, i ärenden som rör oss själva, iaktta 

måttfullhet och vidta de mest akuta ändringarna och uttala den allmänna 

uppfattningen. Det gjorde både kanslikommissionen och talmanskonferen-

sen, att förslagsvis från ingången av nästa mandatperiod för lagtinget, no-

vember 2011, skulle vara en lämplig tidpunkt för helt nya regler, som de facto 

tar sikte på att lagtinget är den folkförsamling, det parlament som rätteligen 

strävar att åtminstone i EU och också annars har status av nationellt parla-

ment. Därför tycker jag att strävandena i hög grad är godkännbara på det sät-

tet att komma ifrån sådana här tjänstemannaaktiga arrangemang och delvis 

arrangemang som påminner om arbetslivet i allmänhet. Man skulle fortsätta 

så att parlamentet får ett regelverk som anstår ett parlament med de särskilda 

förhållanden som gäller för det här uppdraget. 

Herr talman! Jag slutar här och äskar bifall till talmanskonferensens för-

slag. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! I den här framställningen står det att ersättning för verkli-

ga och godtagbara logi- och merkostnader för dubbelt boende erläggs i 

enlighet med vad kanslikommissionen närmare bestämmer. Det tycker 

jag inte säger någonting. Jag skulle gärna vilja veta hur man har diskute-

rat. 

Det andra är arbetsresor och tjänsteresor, kan man ge lite närmare 

förklaring på skillnaden mellan arbetsresor och tjänsteresor? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack herr talman! Tredje momentet definierar tydligare än hittills vilka 

logikostnader som kan ersättas. De ska vara verkliga, de ska basera sig 

på ett dubbelt boende, där man måste betala för det boendet. Kostna-

derna ska vara godtagbara, de ska inte tillåta en nivå som inte står i pro-

position till uppdragets art med beaktande också av lagtinget speciella 

sätt att fungera. Det är idén med förtydligandet, verkliga och godtagbara 

kostnader. Den här frågan diskuterades särskilt i talmanskonferensen. 

Det förtydligandet, som här ingår, menade talmanskonferensen är till 

för att göra reglerna tydligare med tanke på ledamöter som har dubbelt 

boende.  

Skillnaden mellan arbetsresa och tjänsteresa är den att arbetsresa är 

resan till arbetsplatsen som är avdragbar i beskattningen. Tjänsteresa 

eller kommenderings resa är en resa som regleras i andra momentet och 

som ersätts enligt de särskilda regler som gäller här. Normalt är den 

också skattefri men inte nödvändigtvis, det beror på förhållandena. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Tack för de förklaringarna. Jag har lite svårt som skär-

gårdsbo som verkligen berörs av de här besluten. Om jag åker från Kö-

kar till Mariehamn, lagtinget, så är jag inte berättigad till traktamenten. 

Men däremot när jag kommer till Mariehamn och sätter mig i ett utskott 

och far till Kökar på en utskottsresa, då är jag berättigad till fullt trakta-

mente. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring på vad skillnaden är.  
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Det sammanhänger med konstruktionen. Kopplingen se-

dan gammalt har gjorts till tjänstekollektivavtalen i landskapsförvalt-

ningen. När man hemifrån ska fara till sitt jobb, gör man det så som folk 

i allmänhet. Man företar en arbetsresa. När man en gång är på jobb, el-

ler i vissa särskilda fall ifrån hemmet, och kommenderas att besöka 

Saltvik, Kökar eller Bryssel eller vad det nu kan handla om, då får man 

en särskild ersättning för det. Då är man borta både från hemmet och 

från arbetsplatsen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack herr talman! Det är ett välkommet beslut som föreläggs lagtinget. 

Vi ska få klarare gränsdragningar mellan olika former av ersättningar 

som ska utgå i lagtingsuppdraget. Man kan ifrågasätta att man förändrar 

villkoren under pågående mandatperiod. Det kan ju finnas ledamöter 

som har ställt upp förvissat sig om att ett visst system ska gälla under en 

hel period. Jag förstår den oro som ltl Sjöstrand ger uttryck för. Det är 

väl där man från kanslikommissionens sida man verkligen bör visa om-

tanke, att man inte försämrar enskilda ledamöters förutsättningar att stå 

till förfogande för politiska uppdrag. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Det var en lysande replik som hade en lämpat sig som an-

förande. Jag kan bara instämma. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här tycker vi från socialdemokratiskt håll att är en bra för-

ändring. Det är en bit på vägen att klargöra villkoren för de ersättningar man 

har rätt till när man blir invald i lagtinget. 

Traditionellt var det så lagtingsledamöterna uppbar arvode. De har inte lön 

som det ofta står i massmedia. Det var knutet till tjänstemanna avlöningssy-

stemet helt och hållet. Jag tror det var under förra mandatperioden eller kan-

ske det var förrförra mandatperioden, som vi jobbade på att man skulle 

komma ifrån det här. De förmåner som tjänstekollektivavtalet ledde till, via 

avtal, de tillföll också lagtingsledamöterna automatiskt som semesterersätt-

ningspenningen o.s.v. det tyckte vi var helt fel att lagtinget skulle åka snål-

skjuts på avtalsrundorna. Eftersom det inte är lön vi har, utan ett arvode som 

vi faktiskt själva beslutar om, ska det beslutet föregås av diskussion. Som vtm 

Gunnar Jansson sade, ska arvodet visa sig vara proportionerlig, rimlig och 

vettig på alla sätt och vis.  Lagtingets arvode höjdes så sent som 1.1.2008. Av-

löningen är väl på en rätt hyfsad nivå nu. I det sammanhanget diskuterades 

inte ersättningarna för resor, dagtraktamenten och logi. De är väldigt gamla 

och jag tycker att det var ett förbiseende att de då inte togs upp den gången.  

I och med byte av lagtingsdirektör kom de här frågorna upp mera som en 

administrativ fråga. Det gjordes långa, långa listor på de här resorna. Det var 

ett arbetsdrygt arbete att sitta och pricka av det. I kanslikommissionen börja-
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de vi granska det närmare och kom fram till att det här med måltidsersätt-

ningar och reseersättningar är väldigt orimligt och ojämlikt idag faktiskt. Det 

är som någon sade att det bygger på gamla hemmafrumodellen, d.v.s. de som 

bodde i stan, de gubbar som satt i lagtinget, de gick hem och åt lunch medan 

de som kom längre bort ifrån fick en ersättning för att gå ut och äta lunch. Så 

där är det ju inte idag utan alla människor som jobbar äter lunch. Det är inte 

så många hemmafruar som står och steker hela förmiddagen för att det ska 

finnas någonting på bordet när mannen, försörjaren kommer hem på lunch. 

Det är en fråga om jämlik behandling. Det var väl inte så svårt att ta bort 

det, likaså dagtraktamentet. Fortsättningsvis slår man vakt om reseersätt-

ningen. Det är klart att de som inte bor i staden, de har dagliga resor till sitt 

arbete att det ska beaktas. Det olyckliga med det här är att man igen har den 

här kopplingen till tjänstekollektivavtalet. Man kallar det i beslutet för arbets-

resor.  Alla som kommer hit, dagligen med sin bil eller buss, de gör arbetsre-

sor. Men enligt tjänstekollektivavtalet är det inte arbetsresor, det är därför 

som det blir skattefritt, utan det är tjänsteresor. Här tycker jag att lagtinget 

för en kvalificerad dubbel politik för att komma runt det här med beskatt-

ningen. Om man ska vara renhårig, vilket jag tycker att man ska vara, måste 

man för det första bestämma om det är arbetsresa, och det har vi gjort. Då 

borde det i likhet, med alla andra medborgare, var avdragbart i beskattning-

en. Om lagtinget sedan tycker att det är för lite eller för dåligt då borde man 

fatta beslut om särskilda ersättningar för att kompensera dem som bor långt 

bort ifrån till staden. Men som man gör nu så tycker jag nog att man inte är 

riktigt ärlig i den här frågan. Vtm Gunnar Jansson antydde att det här inte är 

ett sätt att grunda den här skattefriheten på för de här resorna. 

Sedan det här med logi, det har väl också ändra sig ganska mycket. Nu är 

det ju så idag att många som bor i skärgården faktiskt har en ägo bostad i sta-

den. Ska lagtinget delta i de kostnaderna? Eller är det bara för hyra av bo-

stad? Rimligt är väl kanske att i de båda fallen uppbärs någon sorts ersätt-

ning. Det känns lite konstig ändå att jämställa de här. Jag tycker att det är 

rimligt att de som hyr en bostad i staden skulle ha samma ersättning som en 

studerande, runt 300 euro som man kan uppbära i högsta belopp. Jag tror att 

det uppfattades som alldeles för snålt. Det har varit så nu att man i stort sett 

har fått 100 procent i hyresersättning om man har en bostad i staden. Efter-

som hyresläget kan vara lite kärvt mellan varven och det kan vara svårt att få 

tag på något kan det bli ganska kostsamma hyresbostäder. 

Herr talman! Det är svåra frågor det här. Vi är villiga att gå med på det här 

den här gången.  Principen att lagtinget ska svara för hur man ersätter lag-

tingsledamöterna tycker jag att man ska göra uppriktigt och ärligt på egna 

grunder och inte försöka gömma sig bakom något tjänstekollektivavtal. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag fäste mig vid ett uttryck som ltl Sundback använder, 

nämligen semesterpenning och semesterersättning. Åtminstone jag, se-

dan 1991 under mina år i lagtinget, har aldrig fått en cent eller penni i 

semesterpenning. Det beror på den enkla orsaken att lagtingsledamö-

terna inte har någon semester. Det är inte en förmån som vi har haft el-

ler har.  

Det andra är att när vi pratar om boendekostnader för den andra bo-

staden så är det rimliga att de som måste ha en andra bostad för att 
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kunna sköta det här uppdraget inte ska straffas på det sättet att de måste 

betala ur egen börs extra för sitt boende. Det blir ju inte ett rättvist sy-

stem. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, vi har ingen semesterersättning, men vi hade det på 80-talet. Det 

var så arrangerat då. Det där har ju gudskelov ändrats och blivit vettiga-

re. Sedan angående den egna bostaden, om lagtinget betalar för en 

ganska bra bostad så har man ju tillgång till den hela året, naturligtvis. 

Lagtinget sammankommer ju inte hela året. Stora delar av året står den 

här lägenheten till förfogande. Det kanske ska vara så. Jag tycker att det 

är väl värt att beakta i de fortsatta diskussionerna. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Som jag ser det, är det nog det enda vettiga, att för den pe-

riod som man innehar sin fullmakt som lagtingsledamot, ska lagtinget 

betala den kostnaden för den andra bostaden. Det är ju inte enbart ple-

num och utskottsmöten som lagtingsarbetet omfattar, det är en massa 

andra saker också. Det betyder ju t.ex. gruppmöten, partiarbete och allt 

möjligt annat.  Ur praktisk synvinkel är det enda vettiga att lagtingsle-

damöterna har sin bostad under hela valperioden och lagtinget ersätter 

hyreskostnaden för den. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Visst är det så att det är rättvist att bostaden finns tillgänglig hela man-

datperioden. Men de facto, får den här ledamoten en ekonomisk nytta 

som man kan utnyttja hela året. Inte bara under tider när det är nöd-

vändigt för lagtingsuppdraget. Man kan utnyttja den för familjens be-

hov, man kan kanske t.o.m. med hyra ut lägenheten under sommaren 

o.s.v. Åtminstone idag är det inte begränsat på något sätt. Jag tycker att 

det finns flera aspekter i de här frågorna som kan vara viktiga att disku-

tera öppet och offentligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tycker att det här är en förbättring av det tillstånd som 

vi har haft förut när det gäller de här frågorna. Det har varit mycket 

oklarheter och olikheter, det är alldeles sant. 

När det gäller reseersättningen och kilometerersättningen tycker jag 

att den är befogad. Det är ju meningen att folk från hela Åland ska kun-

na delta utan att behöva betala. Det här är ju lite annorlunda eftersom 

det är ett förtroendeuppdrag. 

Jag tycker det är alldeles klart att skärgårdsbor inte ska behöva betala 

ur egen ficka för att delta i Ålands lagtingsarbete. Då blir det fel. Grun-

den är alldeles klar, tycker jag. Resonemanget om arbetsresor kontra 

tjänsteresor, ja, det kan säkert vara olika men arbetsresorna är avdrag-

bara i beskattningen. Jag kan väl inte tänka mig att man söker avdrag 

om man får sina arbetsresor ersatta för kilometerersättning. Det gör i 

alla fall aldrig jag, då blir det ju dubbelt. Det är väl en självklarhet, tyck-

er jag. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Problematiken är att talmanskonferensen säger att det är arbetsresor, 

resor från hemmet till lagtinget. När man hänvisar till tjänstekollektiv-

avtalet då klassar man de här resorna som tjänsteresor för att uppnå 

skattefriheten. Det är det som jag menar är den kvalificerade dubbelmo-

ralen. I stället borde lagtinget ta särskilda beslut där man fastslår vilka 

förmåner lagtingsledamöterna har, i stället för att gömma sig bakom det 

här tjänstekollektivavtalet. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Om det är oklarheter, vilket jag inte tycker att det är, så är 

det upp till kanslikommissionen. Man ska ju ge mera konkreta regler 

också när det gäller det dubbla boendet. Dubbla boende är ju inte bara 

hyra idag, det är ju också bredbandsuppkoppling och telefonkostnader.  

Man kan inte vara utan det är heller. Det tycker jag också är en själv-

klarhet att måste finnas på dubbla ställen. Visst blir det ju merkostnader 

för dem så måste ha dubbelt boende. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det blir det säkert. Det blir det för alla som pendlar eller som bor i 

skärgården och har sin arbetsplats på färjan eller något sådant ställe. 

Det finns andra ute i vårt samhälle som också har den här dubbla kost-

naden. Det regleras via skattesedeln. Nu vill lagtingsledamöterna ha lite 

extra. Då bör man klargöra det väldigt öppet och inte på det sätt som 

man har gjort här. Det finns en gammal tradition att bete sig på det här 

sättet, att man använder sig av tjänstekollektivavtalet. Det tycker jag 

inte vi ska göra. Vi ska ha egna regler där det klart definierar vilka för-

månerna är och varför. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Jag vill bara önska kanslikommissionen, som ska ta de här 

besluten, lycka till när man avgör vad som är förmåner och vad som inte 

är förmåner. Jag blir lite orolig när man tittar på sammansättningen i 

kanslikommissionen. Det är enbart stadsbor i kanslikommissionen. Man 

pratar om hyror, man sätter ett tak på hyror till 320 euro, som var före-

slaget. Jag tycker att de som är i kanslikommissionen borde veta vad hy-

ressättningen är i staden ungefär, för att veta om man vill ha ett tak. 

Sedan pratas det mycket om utnyttjande av förmåner, det är bara 

förmåner, då ska man också beakta de nackdelar de här förmånerna in-

nebär att man sitter låst i Mariehamn en vecka. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Med all respekt för ltl Sjöstrands oro så måste man ändå 

konstatera att det här är den enda fråga han har varit aktiv i, så länge jag 

vill minnas under den här mandatperioden, i lagtinget. Att tala så i egen 

sak är naturligtvis tillåtet. Men om inte ltl Sjöstrand har förtroende för 

vtm Gunnar Jansson så är det nog dit han ska rikta sin kritik och inte 

mot andra. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Vi har här ett förslag som innebär en kostnadseffekt på lagting-

ets egen budget som är något över en procent. 

Det här ärendet har en stor principiell betydelse på flera sätt. Det tidigare 

systemet har varit uppbyggt på basen av att riksdagsledamöterna i Helsing-

fors har en hel del skattefria förmåner. Man försökte för 20-25 år sedan här i 

landskapet bygga upp ett lika rättvisande system som möjligt i förhållandet 

till riksdagens system. Orsaken till att man har problem med det där att riks-

dagen kan stifta lagar om skattefrihet för sig själv och sina ledamöter. Men i 

det här parlamentet kan vi inte göra det annat än när det gäller kommunal-

skatten. Det här är inte rimligt att vi har den här skillnaden mellan de två 

parlament som finns i landet. Man kunde naturligtvis förenkla det och säga 

att ja, men det beror på att vi inte har statsbeskattningsbehörigheten. Då 

kunde vi naturligtvis göra det. Men även när vi inte har den, utan staten har 

hand om den största delen av beskattningen, så borde parlamenten behand-

las lika. Det är en principiell viktig synpunkt. Sedan kommer vi då till verk-

ligheten och det är hur det fungerar i riksdagen. I riksdagen har man, om 

man är ålänning, en skattefri ersättning per månad på 1 800 euro, plus att 

man har fria resor som också är skattefria. Boende rör sig ofta om 500-600 

euro. Cirka 2 300 euro har man då möjlighet att använda till annat, det är 

ingenting annat än ett skattefritt arvode för de flesta. Ett sådant system bör ju 

inte vi ha. Det är alldeles uppenbart att riksdagen har gjorts till ett skattefräl-

se i landet. Det är ingenting som vi ska efterfölja.  

Därför är det bra att vi tittar över det här systemet som har varit bundet till 

riksdagsledamöternas skattefrihet.  

Det är rimligt, i en sådan situation, att vi tillser att de extra kostnader som 

folk invalda från den åländska periferin har i förhållande till de övriga. 

När man har extra resekostnader som inte är alldeles obetydliga så bör 

man kunna få ersättning för det. När man har tvingats till extra logi som man 

inte har sedan tidigare utan man tvingas till ett dubbelt boende så är det rim-

ligt att man har en ersättning för det. 

Däremot tror att många blev väldigt förvånade över de deltraktamenten 

som frikostigt har betalats ut. Har inte det betalats ut så har det betalats ut 

måltidsersättningar. När ledamöter sitter tillsammans i matsalen så är det 

vissa som får ersättning t.o.m. mera än vad måltiden kostar. Medan den som 

sitter på stolen bredvid, gör samma jobb i det här huset, inte får det. Det är ju 

störande att det har varit på det sättet. Därför var det brådskande att få en 

förändring både när det gäller deltraktamenten och måltidsersättningarna. 

Sedan när det gäller skillnaderna i att sammanträda för lagtinget på olika 

platser i landskapet är det ett klart att det i lagtingsordningen står att lagting-

et sammanträder i Mariehamn. Här har vi också vårt hus. Det är det jobbet, 

som alla som ställer upp i lagtinget, har sökt till. Ingen har sökt till lagtings-

arbetet på Kökar, ltl Sjöstrand. Därför är det inte möjligt att göra den jämfö-

relsen. Jag återkommer till problem som har att göra med den frågan. 

Här har det redan i debatten klargjorts om ersättningen för arbetsresor ge-

nom att använda tjänstereseinstrumentet. Det är naturligtvis fel. Det är ett 

gammalt fel som vi har haft i våra regelverk, som man nu avser att bibehålla. 
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Det kommer att innebära med all säkerhet efter den debatt som har varit, att 

ersättningen som baserar sig på regelverket för tjänsteresor, men som ges för 

arbetsresor, nu kommer att beskattas. Jag kan inte tänka mig att beskattaren 

skulle agera på ett annat sätt i den mån det inte har beskattats tidigare. De 

ledamöter som har redovisat det på ett korrekt sätt i sin beskattning så har 

det naturligtvis beskattats tidigare. Har man redovisat det som tjänsteresa då 

har det inte beskattats. Men å andra sidan har man gjort rätt utgående från 

formuleringen i lagtingets beslut, som i sig är fel. Det här får man väl ta nästa 

gång när man gör en korrigering.  

Tjänsteresor för tjänstemännen i landskapsregeringen sker enligt den 

princip som redovisas här i det andra stycket under resekostnader.  

Avslutningsvis och det mest bekymmersamma i det här förslaget gäller bo-

endet. Kanslikommissionen hade ett klart förslag om att man skulle få en 

normersättning att man inte kan hyra hurdan lägenhet som helst utan det ska 

vara ett rimligt boende, 350 euro var resonemanget. Man behöver inte som 

övernattningslägenhet ha en fyra. Det finns exempel på allt det här. Det är ju 

rimligt att alla får ungefär samma boendeersättning för sitt dubbla boende, 

för sin övernattningslägenhet.  

Det andra som kanslikommissionen var på det klara med är att om famil-

jen av andra skäl har en bostad i Mariehamn för att den ena jobbar i Marie-

hamn, vilket är vanligt och förekommer även här i lagtinget, så har man för 

det jobbet då en arbetsbostad i Mariehamn. Om då den ena parten, som inte 

jobbar i Mariehamn, blir invald i Ålands lagting så ska man då plötsligt börja 

betala från lagtinget sida för arbetsbostaden, som den andra personen måste 

ha eftersom man jobbar i Mariehamn sedan tidigare. Det är bristande moral 

enligt min uppfattning. Det här tillägget har talmanskonferensen strukit. Det 

är osnyggt. Det finns också andra exempel på att man, i tidigare lagting och i 

det här lagtinget, de facto har en bostad av andra skäl och därför egentligen 

inte borde få en ersättning. Man kan säga att det finns en del skärgårdsbor 

som har fritidsbostad i Mariehamn. Det är inte riktigt att få ersättning för det. 

Eftersom man har det av andra skäl ändå. Det ungefär som om jag skulle få 

ersättning om lagtinget vore beläget i Degerby för jag har sommarstuga i 

Föglö.  

Det här är någonting som kanslikommissionen framöver får utarbeta ett 

regelverk på, utgående från den nya formuleringen som talmanskonferensen 

har gjort ändringar i och föreslår. Alltså ersättning för verkliga och godtagba-

ra logikostnader. Det är här bedömningen kommer in på vad som är godtag-

bara logikostnader utgående från att man har ett boende sedan tigare.  

Det får fungera som svar till ltl Sjöstrand som här kämpar för att hans fa-

miljs bostad i Mariehamn sedan länge också ska kunna ersättas av lagtinget.  

Herr talman! Vad som är oklart i den här formuleringen är tillägget och 

merkostnader. Man ska få ersättning för verkliga och godtagbara logikost-

nader och merkostnader för dubbelt boende. Alltså det är någonting mera än 

logiersättning som ska betalas här. Det är en fråga till vtm Gunnar Jansson: 

Vad betyder merkostnader? Vad ska vi till betala från lagtingets sida utöver 

hyrorna för de här övernattningslägenheterna? 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Först vill jag tacka ltl Roger Jansson för att han upplyser 

om att lagtinget är i Mariehamn. Jag var faktiskt också medveten om det 
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när jag ställde upp i valet. Sedan att man hyr en bostad, jag har faktiskt 

varit med och haft familjen boende i Mariehamn. Jag har varit med när 

familjen inte har bott i Mariehamn. Jag kan upplysa ltl Roger Jansson 

om att den tiden när min familj bodde i Mariehamn och jag var på Kökar 

så tog jag aldrig betalt för någon logiersättning. Det var ju helt naturligt 

när man bodde hemma med sin familj, man åt med sin familj. Så det 

kan jag lugna ltl Roger Jansson att jag åtminstone inte har tagit betalt 

för någon för familjebostad. Jag återkommer. 

Ltl Roger Jansson, replik   

Herr talman! Uppenbarligen borde inte ltl Sjöstrand ha något problem 

med den formuleringen, som kanslikommissionen föreslog inför tal-

manskonferensen, när det gäller boendekostnader. Och ännu mindre 

problem borde då förelägga med uttrycket ersättning för verkliga och 

godtagbara logikostnader. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Om vi går in på direkta kostnader. För det första vill jag be 

om ursäkt för att jag pratar om sådant som berör mig själv. Det känns 

inte bra. Jag anser att det här är en så pass regionalpolitisk fråga som är 

viktig för skärgården. Jag bor i en lägenhet där ltl Jansson har varit sty-

relseordförande. Det är en lägenhet på 35 kvadratmeter, där man har en 

viss hyra. Den hyra, som kanslikommissionen föreslog, är inte alls i på 

den nivån. Vi betalar ytterligare även elräkningar och tillägg för bred-

band, som vi betalar direkt av beskattade pengar. Inte blir vi så rika på 

det här. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tanken med ersättningen är att om man och när man blir 

invald till lagtinget, och får extra kostnad för logi för att man är skär-

gårdsbo och inte kan pendla hem varje dag, så ska den kostnaden ersät-

tas. Ett sådant system bör regelverket byggas upp omkring. I den mån ltl 

Sjöstrand och andra skärgårdsbor har den typen av tilläggskostnader så 

är det rimligt att lagtinget ersätter dem. Men det bör naturligtvis inte 

vara till vilken kostnad som helst. Att hyra en större lägenhet, för att 

man av andra orsaker än lagtingsarbetet har önskemål att ha en större 

lägenhet, så bör man ersätta mellanskillnaden själv mellan för det som 

är rimligt för lagtinget att ersätta. Därav diskussionen om en schablon-

ersättning som var mycket förnuftig. Sedan om ersättningen var onödigt 

låg kan man alltid diskutera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! En orsak till att formuleringen verkliga och godtagbara kostna-

der är med, är ju för att man ska kunna göra en prövning. Det visas 

nämligen i de undersökningar som har gjorts och de diskussioner vi har 

haft att hyrorna varierar, 320-350 euro i Mariehamn idag. Därför måste 

man alltså se framåt och bedöma vad som är rimligt och godtagbart. 

Samma sak när det gäller merkostnader för dubbelt boende, det mås-

te man också ta med i beräkning. Som vi har diskuterat så har man två 
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uppsättningar kastruller, det kanske inte säger så mycket men det säger 

i alla fall att det rör sig om merkostnader för utrustning i hushållet. Det 

vet ju alla, som har haft dubbelt boende, att det är fråga om extra kost-

nader. Men det viktiga är att man måste sätta någon sorts rimlig norm. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tackar för den sakliga kompletteringen av resone-

manget i talmanskonferensen om vad man menar med den här skriv-

ningen. Det här med merkostnader blir uppenbarligen en svår bedöm-

ning. Men det är väl någon form av schablonberäkning som man måste 

ha. Man kan väl inte komma med sina kastrullräkningar till lagtingets 

kansli, hoppas jag. När det sedan gäller godtagbara logikostnader har 

jag en ganska bra bild av vad en 30 kvadratmeters enrummare kostar i 

Mariehamn. Det rör sig alltså i spannet 250-400 euro. Det kan finnas 

dyrare också, men då måste det vara synnerligen luxuöst i så fall.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det finns många beräkningar. När vi har diskuterat det 

här har vi hamnat runt 480 euro i några exempel. Det är ju kanslikom-

missionens jobb att diskutera Jag begärde egentligen replik för en in-

tressant fråga som man kanske bör föra vidare? När ltl Jansson sade att 

Kökar inte är en arbetsplats eller någonting sådant, då är frågan vad är 

lagtingsarbetet? Det är ju ett politiskt arbete som utförs här i lagtinget 

men vi har också våra arbetsrum både här och hemma. Det viktigaste 

politiska arbete förs ju ute bland allmänheten på gator och torg. Var ska 

man dra gränsen? När man kommer hit och utnyttjar sitt arbetsrum när 

det inte är plenum så då finns det heller inte några möjligheter att ta 

upp kostnader för det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det är väldigt bra att ersättningarna och arvodena för lag-

tingsledamöterna tas upp, redovisas och klargörs. Fast man nu inte får 

prata i egen sak, så är jag en av dem som har lång väg till jobbet. Jag har 

under alla år skrivit reseräkning precis enligt de bestämmelser som har 

redovisats åt oss. Att sedan här får höra lite populistiskt att det har fri-

kostigt betalats ut ersättningar för lagtingsarbetet är ju inte bra. Det är 

bra att alla fel ord som används kommer bort, att det blir klargjort vad vi 

har rätt till och vad vi inte har rätt till. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill klargöra att jag använde ordet frikostigt när det 

gäller logiersättningar och när det gäller alldeles särskilt deltidstrakta-

mentena och måltidsersättningarna. Inte när det gäller reseersättningar 

har jag använt uttrycket frikostigt. Det har ett regelverk där det har beta-

lats kilometerersättning i princip mellan hemmet och lagtinget. Jag vet 

att det har utnyttjats lite utöver det till kring resor, om man säger så. Det 

har ju inte varit riktigt. Det har godkänts av lagtinget och därför ska ing-

en lastas för det heller. Ltl Eklöw har säkerligen bara redovisat mellan 

hemmet och lagtinget, på det sättet har det varit riktigt. 
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Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Till saken hör att ltl Eklöw har varit så enfaldig att jag ald-

rig har anhållit om ett dagtraktamente eller måltidsersättning. Det har 

någon gång av kansliet tillsatts på mitt konto, då har jag undrat varför 

jag har fått det. Om vi nu riktigt ska gå till personligheter så har det gått 

till på det viset. Men för mina resor har jag ansökt och erhållit ersätt-

ning. Jag tycker att det är jättebra att det här redogörs nu. Vad är rätt 

och fel? Huvudsaken är att vi vet hur vi ska göra. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Ltl Eklöws eget exempel visar att bara det erfordrar ett klargö-

rande av systemet. Att alla under samma förutsättningar behandlas lika. 

Att det inte blir så att den ena personen får den ersättningen för att han 

har rätt till det medan den andra personen, som inte har anhållit om det, 

inte får det. Man behöver få ett klart genomskinligt system. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Jag tycker det var ett bra resonemang som ltl Roger Jansson 

förde här med en viss jämförelse med riksdagen. Det var egentligen det som 

vtm Gunnar Jansson också var inne på, men kanske inte lika tydligt. Nämli-

gen att det normala i olika parlament finns en schablonmässig ersättning för 

extra kostnader som man har p.g.a. sitt uppdrag. Vi ska inte gå in på detaljer 

när det gäller detta. Ett par saker tänkte jag ta upp. Det ena är tolkningen av 

resekostnadsbiten i första momentet. Jag omfattar texten som sådan, till 

skillnad från ltl Sundback. I början av den här meningen står det; ”för vissa 

möten är lagtingsledamot berättigad att erhålla ersättning för resorna mel-

lan hemmet och arbetsplatsen vilka är längre än fem kilometer”. Sedan fort-

sätter det med en helt annan sak; bestämningen om hur stora dessa ersätt-

ningar ska vara, till belopp som motsvarar vad som vid varje tidpunkt är 

gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass 

ett. Det här är ju inte en hänvisning till eller jämförbart med tjänstekollektiv-

avtalet. Lagtinget bestämmer att det ska finnas en ersättning för resorna och 

så bestäms ersättningens storlek för de här resorna. Det ska alltså vara sam-

ma som tjänstemän inom förvaltningen får.  

Sedan är det en helt annan fråga hur skattemyndigheterna betraktar denna 

ersättning. Det finns också en parallell till det hela inom den kommunala sek-

torn. Där förekommer det också precis motsvarande resekostnadsersättning 

till personer som jobbar med kommunala uppdrag, till fullmäktige och till 

styrelser och de är skattefria. Det skulle vara lite konstigt om lagtingsuppdra-

get inte skulle betraktas som jämbördigt med ett kommunalt uppdrag. Men 

det där är en skild fråga för sig.  

Beträffande logikostnaderna och merkostnaderna så tyckte jag att replik-

skiftet mellan ltl Roger Jansson och övriga här var rätt klargörande. Vad är 

rimlig logi? En 30 kvadratmeters enrummare tycker jag inte riktigt är rimlig 

logi. Därför att det inte finns så himla många sådana i Mariehamn, faktiskt. 

Man behöver väl göra en bedömning i kanslikommissionen vad som är rim-

ligt. Om man nu går till ungefär 40 kvadratmeters lägenhet, det som under-

stiger det, tycker åtminstone jag är rimligt. Det finns hyresnivåer i Marie-
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hamn som kanske pendlar mellan 8-15 euro per kvadratmeter. Man behöver 

ta i beaktande vad som är godtagbar kostnad för logi. Man var också inne på 

dessa merkostnader, dubbel uppsättning av diverse utrustning. Man behöver 

ha två bredbandsuppkopplingar och två telefonanslutningar osv. Det finns väl 

kanske inte riktigt så stora andra möjligheter än att ha någon uträkning för 

schablonersättning för det hela. 

Herr talman! Sedan kommer jag till det allvarligaste av allt, nämligen ltl 

Barbro Sundbacks påhopp på ltl Leo Sjöstrand. För mig är det fullständigt 

oacceptabelt att någon i lagtinget, på ett sådant sätt, nedvärderar en lag-

tingskollega, som ltl Sundback nu gjorde. Jag kan inte acceptera det. Jag upp-

fattar det som en ren och skär mobbning. Det finns två möjligheter att klara 

ut det hela. Det ena är att ltl Sundback uppriktigt ber om ursäkt. Det andra är 

att talmannen med skärpa tar i den här typen av uppträdande. Det är absolut 

oacceptabelt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Beträffande resors skattefrihet, när det gäller riksdagsle-

damöternas fria resor är det en gammal praxis. Jag tror inte det är lag-

stiftat om skattefriheten eftersom det är transportbolagen som tydligen 

står för det på något sätt, även om riksdagen betalar åtskilliga trans-

portbolag. Så det blir på det sättet en kostnad, men det borde egentligen 

vara en beskattningsbar förmån. Men om det inte är det så, måste det 

grunda sig på lag. Jag vågar inte riktigt svara på hur det är där. Resor till 

kommunala uppdrag är uppenbarligen någonting man i riket har lagstif-

tat om att transportkostnaden till kommunala uppdrag ska vara skatte-

fri. Visst är det så, som ltl Sjölund säger, att det borde vara lika för lag-

tinget. Men eftersom det inte är lagstiftat så kan det inte vara det. Be-

skattaren kommer då att följa det regelverket som finns. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag har föreställt mig, om vi förhoppningsvis går in för ett 

motsvarande arrangemang som övriga parlament, att vi behöver komma 

överens med riksdagen om att det i rikslagstiftningen tas in sådana be-

stämmelser som gör att vi blir jämställda med riksdagsledamöterna i det 

här avseendet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Som framgick av mitt huvudanförande så är jag av samma 

uppfattning. Då gäller det inte bara reseersättningarna utan det gäller 

också övriga skattefria förmåner som dock är rimliga och som inte inne-

bär större ersättningar än som motsvarar de kostnader som man har.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag kan konstatera att ltl Sjölund, genom att bekräfta ltl 

Roger Janssons utsagor, också har bekräftat det som jag föreslog, d.v.s. 

att vi själva ska bestämma om våra förmåner och inte luta oss mot tjäns-

tekollektivavtalet eller någonting annat. Det kallas för att osynliggöra.  

Det andra är att jag inte tänker acceptera att bli diskriminerad eller 

kritiserad vad gäller min kompetens eller min heder p.g.a. att jag är bo-



  

  963 

satt i Mariehamn. Det tror jag att man måste börja diskutera här i lag-

tinget. Det är kanske någonting som man först ska ta itu med. Sedan har 

jag sagt att ltl Leo Sjöstrand är mycket aktiv i den här frågan. Det har 

han varit. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Beträffande det första i repliken är det självklart att ingen 

naturligtvis ska diskrimineras för någonting. Det är väl den enda natur-

liga utgångspunkten. 

Det andra, mobbningen av ltl Sjöstrand, var precis just det här att i 

anförandet direkt påstå att Leo Sjöström inte har gjort något i det här 

lagtinget förutom i den här frågan nu, när han är aktiv. Det här är en så-

dan nedvärdering av en lagtingskollega som jag känner och som jag vet 

att också gör en hel del. Det syns inte så tydligt i plenum, nej, det är rik-

tigt men han gör en betydande parlamentarisk arbetsinsats. Därför ac-

cepterar jag absolut inte den här typen av omdömen som ltl Sundback 

stod för. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill att det till protokollet anförs att ltl Folke Sjölund 

har citerat mig fel. Jag har sagt att ltl Leo Sjöstrand har uppvisat en stor 

aktivitet i den här frågan jämfört med andra frågor under den här man-

datperioden. 

Sedan vill jag ännu poängtera att repliken är ett svar på utfallet mot 

att om man kommer ifrån stan, då har man inte kompetens eller heder 

att avgöra den här frågan. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Det är ju enkelt att konsultera det stenografiska protokol-

let, så att vi får se vad som verkligen har sagts. Min uppmaning till tal-

mannen kvarstår. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Leo Sjöstrand 

Herr talman! Jag har fått mig påskrivet på näsan att jag inte så ofta står i den 

här talarstolen, det stämmer. Jag har andra sätt att arbeta i lagtinget än att 

diskutera saker och ting här i talarstolen. Nu när jag en gång är här så ska jag 

önska en god jul åt lagtinget, för det är snart jul. 

Det blev kanske lite extra mycket diskussion om mina svar till ltl Barbro 

Sundback. Jag måste faktiskt säga att jag blev ledsen. Att jag endast deltar 

när det rör mina arvoden, det är helt riktigt. Men jag anser att den här frågan 

är mycket större än mina egna arvoden. Jag har snart suttit 14-15 år i lagting-

et. Det här är min sista period så det berör kanske inte mig så mycket. Men 

regionalt är jag förvånad att Socialdemokraterna, som har värnat om skär-

gården så mycket, inte säger någonting om det här. Man kunde värna om 

möjligheterna för skärgårdsborna att uppnå samma villkor. Det är någonting 

som ni ska ta ställning till i kanslikommissionen.  

Det kommer att bli jättesvårt för er att göra en bedömning. Vad är kostna-

der? Man far borta en vecka, det är inte bara kostnader man har, man har 

också förluster när man inte kan fara hem på kvällen. Det där är en avväg-
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ningsfråga som är jättesvår. Jag kan inte ge något svar på det där. Jag tycker 

inte att vi ska göra någon större gås av den här dialogen om inte Barbro 

Sundback vill be mig om ursäkt så tar jag det som ett uttalande från en erfa-

ren socialdemokrat som värnar om skärgården. Det tycker jag hon ska fort-

sätta med.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag känner ltl Sjöstrand som en man som man kan 

komma överens med. Man kan uppriktigt säga sin åsikt till honom och 

det blir inga ”hard feelings” för det. 

Frågan om logikostnader har inte något parti tagit ställning till slut-

giltigt. Diskussioner har förts, både i kanslikommissionen, i talmans-

konferensen och nu här i salen. Det är viktiga synpunkter, också de syn-

punkter som ltl Sjöstrand för fram. Jag kan intyga att socialdemokrater-

na kommer att beakta de regionalpolitiska effekterna. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Det hoppas jag verkligen. Med vad jag sade i min replik tidigare var det 

att jag var lite orolig, jag nedsätter inte Mariehamnarna, men jag blir lite 

orolig när de sitter enbart Mariehamnare i kanslikommissionen. Kan de 

föreställa sig skärgårdsbornas syn på det här? Det var det jag ville ha 

fram. Det var inte menat som någon diskriminering varken för stadsbor 

eller för skärgårdsbor. Vi är alla lika inför lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag vill stöda ltl Sjöstrand. Jag håller med om att det inga-

lunda är antalet minuter i talarstolen som avgör hur duktigt en lagtings-

ledamot arbetar för hela Åland. Det är långt ifrån detta. Det tror jag vi 

alla vet. Jag tycker inte heller det är någonting som han behöver ta till 

sig. Lagtinget kommer alltid att behöva folk ifrån hela Åland. Därför 

måste vi skapa regler som möjliggör att folk från hela Åland kan delta i 

arbetet. Jag tycker det här förslaget är bättre än det gamla. Därför tycker 

jag att Leo Sjöstrand har rätt att diskutera de här frågorna och visa på 

problemen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, herr talman! Vådorna med att, mitt under spelet, ändra reglerna för 

spelet har minsann besannats. Visst försökte vi både i kanslikommissionen 

och i talmanskonferensen väga in dessa vågor. Utgångsläget var att ett lagting 

under en mandatperiod skriver regler som i princip ska börja gälla från att 

nästa nyvalda lagting tar vid. Och i så god tid att de som kandiderar vet vilka 

regler som gäller. Att under spelets gång ändra spelets regler är alltid även-

tyrligt. Jag säger bara detta för att vi ska vara medvetna om att det här för-

sökte vi beakta under beredningens gång. Det här är ingen nyhet. En del be-

rörs mera, andra berörs mindre och övriga berörs inte alls. Nu är det ju legi-

timt att uttala sig också i egen sak när vi tar den risken att starta en diskus-
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sion under den pågående mandatperioden. Att tala i egen sak även om det är 

lite ovanligt att man gör så i ett parlament. Vi hamnar tyvärr i den situatio-

nen. 

Så här inför en stundande jul så är naturligtvis påkallat att visa en viss mo-

deration i engagemang i den här saken. Ändringarna är klarläggande och nog 

behövliga men de är ändå blygsamma. Blygsamheten kommer sig av att en 

total reform av regelverket är nödvändig. Det har kanslikommissionen och 

talmanskonferensen sagt att ska genomföras. 

I det här fallet, rättvisa kopplat till tjänstekollektivavtal eller till andra in-

strument leder ofta fel och skapar onödiga spänningar, som vi har hört här 

idag. 

Jag har erfarenhet och jag tror att kollegan Roger Jansson också i någon 

mån har erfarenhet av ett helt annat system. I början för mig i riksdagen var 

det alltid lika motbjudande att sitta och fundera på sådana här saker. Till och 

med i sådana fall där de inte skulle börja gälla mitt i en period utan från bör-

jan av en ny, i de händelser där man själv visste att man skulle kandidera och 

i bästa fall till och med bli val. Systemet var de facto ihåligt, slumpmässigt och 

ohållbart. Därför ändrades systemet. Nog har jag den övertygelsen att också 

lagtinget behöver ändra sina ersättningsregler i riktning mot det schablonför-

farandet som här har sagts. Den beställningen är utlagd. Den ska genomföras 

så att vi inte längre ska behöva ha den här typen av diskussioner mitt i en pe-

riod. 

Slutligen när det gäller frågan om vad som ingår i merkostnader har jag 

inte så mycket mer att tillägga än det som nu här har vittnats om. Också här 

är de med dubbelt boende kanske de bästa experter att berätta om vad som 

ingår i dubbelt boende. 

Igen, om jag hänvisat till min tidigare verksamhet, så har jag en uppfatt-

ning om vad det innebar att ha ett dubbelt boende. Men naturligtvis var jag så 

pass långt borta ifrån hemmet att omfattningen och karaktären av de förhål-

landena kanske inte riktigt lämpar sig på det vi har här i lagtinget. Om jag nu 

förstår rätt så kan alla ledamöter av Ålands lagting numera besöka hemmet 

alla dagar. 

Därför behöver vi, som sagt i juletid, vara medvetna om att det här är ett 

övergångsarrangemang och att behovet av nya och kanske mindre uppslitan-

de regler är uppenbart. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ett litet misstag kanske vtm Jansson sade. Alla kan 

inte besöka hemmet om man ska sköta arbetet här. Det fungerar knap-

past om man bor på Jurmo i Brändö. Det tror jag aldrig. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det kan mycket väl förhålla sig på det sättet. Därmed har 

jag lämnat vittnesbörd om mina bristfälliga geografiska insikter, vilket 

jag enbart kan beklaga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?  
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Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställ-

ningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? God-

känt.  

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

För kännedom 

6 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009  

Landskapsregeringens framställning (FR 11/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 4 janu-

ari 2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 13.00 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 11.55). 
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Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 967 

 

Plenum börjar  

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.  

Bordläggning 

1 Budget för landskapet Åland 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 1a/2009-2010) 
Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Godkänt.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag klockan 13.05. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

13.02). 
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Plenum den 21 december 2009 kl. 13.05 
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Fortsatt enda behandling ............................................................................................................................................ 969 
1 Budget för landskapet Åland 2010 

Finansutskottets betänkanden (FU 1 och 1a/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 988 

 

Plenum börjar 

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum. 

Fortsatt enda behandling 

1 Budget för landskapet Åland 2010 

Finansutskottets betänkanden (FU 1 och 1a/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010) 
Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010) 

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 1a/2009-2010. Först 

tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. För tydlighetens skull önskar 

talmannen upplysa om att inga nya förslag kan läggas. Nu kan vi bara ta ställning till 

lagtingets tidigare beslut eller finansutskottets nya förslag. Begäres ordet? Diskussion. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack herr talman! Finansutskottet har haft sitt möte. Vi har ett nytt betän-

kande nr 1a/2009-2010. Det är så kort så jag läser upp hela betänkandet: 

”Vid ärendets enda behandling den 21 december 2009 har lagtinget inte 

oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 1/2009-2010. Ärendet 

har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet 

för utlåtande över det av lagtinget fattade beslutet.”  

Det gäller alltså finansiering understödd till kommunerna 45.05.30 vilket 

är ett förslagsanslag. 

Utskottet skriver så här. Lagtinget har beslutat att det sista stycket i betän-

kandet i föreslagna motiveringen får följande lydelse: ”Av anslaget ska 166 

000 euro under moment 45.05.30 användas för att kompensera de kommu-

ner Jomala, Saltvik och Brändö som förlorat motsvarande intäkter p.g.a. 

felaktig fördelning av samfundsskatter.” 

Finansutskottet föreslår att den föreslagna motiveringen i sista stycket un-

der moment 44.05.30 i detaljmotiveringen i finansutskottets betänkande nr 

1/2009-2010 får nedan angiven lydelse: 

”Utskottet föreslår att finansmotion nr 36/2009-2010 förkastas. Utskot-

tet uppmanar landskapsregeringen att tillse att frågan ska lösas på politisk 

nivå mellan landskapet och de kommuner som fått en orättmätig fördelning 

av samfundsskatten, så att respektive kommuner erhåller sina rättmätiga 

andelar. Frågan ska vara löst och transaktionerna genomförde senast den 1 

mars 2010. 
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Utskottet har fattat beslutet om omröstning, som utföll 3-2. Beslutet un-

derstödes av ordförande Torbjörn Eliasson, vice ordförande Raija-Liisa Ek-

löw, samt ledamoten Torsten Sundblom. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Torbjörn Eliasson, vice 

ordförande Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Fredrik 

Karlström och Torsten Sundblom. 

Lagtingsledamöterna Camilla Gunell och Fredrik Karlström har fogat re-

servation till betänkandet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Den här samfundsskatten problematiken, om vi kallar det 

för det, om jag kommer ihåg rätt så har man ungefär i fyra år försökt få 

en lösning på det här. Åren har gått. Det har framkommit också under 

remissdebatten att det inte finns någon laglig grund för att få det här ju-

sterat, om man inte upptar ett specifikt anslag för det. På vilket sätt an-

ser utskottets ordförande att det här ska kunna lösas på politisk nivå? 

Man kan inte ta politiska beslut och dela ut pengar om det inte finns en 

laglig grund för det. Är det någonting som jag har missförstått? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tänker inte gå in i någon större debatt här nu. Jag 

hänvisar till vår skrivning. Där säger vi att den här frågan, med hjälp av 

landskapet, ska vara löst och transaktionen genomförd senast den 1 

mars 2010.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det här ärendet blir mer och mer märkligt. När finansutskottets ordfö-

rande säger att han inte tänker gå in i någon debatt om det här. Vi har 

haft ledamöter ifrån nästan samtliga politiska partier som har skrivit på 

en finansmotion just för att få det här löst. Tittar vi på skrivningen från 

finansutskottet så ska det vara löst till 1 mars. Det kommer inte att vara 

någon tilläggsbudget där de här anslaget finns med, fram till dess. Det 

här är någonting som är helt omöjligt som finansutskottet föreslår. Inser 

inte ltl Eliasson att man inte kan lösa allt på politisk nivå? Det måste 

också finnas en laglig grund för de beslut som tas. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Mitt svar på det är att det inte behövs någon tilläggsbudget för att lösa 

den här fråga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka utskottsordförande Eliasson för att han 

även i denna fråga försökt hitta en kompromisslinje, som då tyvärr inte 

har vunnit gehör fullt ut i finansutskottet. Ska vi nu uppfatta finansut-

skottets majoritetsbeslut som så att man anser att det finns en laglig 

grund för att agera, i och med att det i budgetförslaget kommer att fin-

nas 30 000 euro direkt utpekade för att användas för att reglera de här 

felaktiga betalningsströmmarna. Och att det resterande, ännu olösta 

frågor, kommer att regleras via ett avtal. 



  

  971 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Det borde framgå med all önskvärd tydlighet vad finansutskottet anser 

om det här. Den här frågan borde, för det första, ha varit löst naturligt-

vis. Fördelningen hittills är orätt. Det ska rättas till. Landskapsregering-

en ska ta kontakt med kommunerna, sätta sig ner kring ett runt bord 

och lösa de här frågorna. Då måste det naturligtvis bli ett papper som 

underlag så att man kommer fram till hur det ska lösas. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Vi har ställts inför en mycket svår tröskelfråga. Vi som har 

medverkat till motionen som ligger till grund för den här behandlingen. 

Samtidigt vill man naturligtvis att den här frågan ska lösas. Är finansut-

skottet beredd att göra det här till en förtroendefråga? Det blir så att nu 

ställer vi ett politiskt krav på landskapsregeringen att oavsett huruvida 

det finns juridiska förutsättningar eller ej så ska det här vara löst. Det 

betyder att det här är en förtroendefråga om vi då kommer att rösta för 

finansutskottets beslut idag.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag anser att samtliga parter som räknas upp här, de 

kommuner det berör och landskapsregeringen, har ett ansvar att lösa 

den här frågan. Vi skriver tydligt här att den ska vara löst senast den 1 

mars. Det är mitt svar på frågan.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Nog kan frågor bli svårare än vad de borde vara. Ibland förstår 

man inte riktigt varför. Alla i lagtinget, vad jag har förstått, även alla involve-

rade kommuner vill ha en snabb lösning på denna fråga. Den absolut snab-

baste lösningen på denna fråga är att lagtinget säger uttryckligen att 166 000 

euro av de här medlen kan användas för att lösa den fråga vi nu diskuterar. 

Det är den absolut allra snabbaste politiska lösning vi kan göra. Vi kan göra 

det här och nu. Lagtinget har redan röstat en gång och fick majoritet och nu 

står vi igen på samma ruta som vi stod före.  

Jag kan inte se att det finns någon annan orsak än prestige och något slags 

maktspel. Varför kan vi inte lösa frågan här och nu? Sedan är frågan löst. Det 

finns ju en god vilja i dessa juletider.  

De argument som man anför i utskottet från majoritetens sida, man säger 

att landskapet inte har någon rätt att återkräva att Mariehamns stad ska beta-

la de pengar man har fått för mycket, 130 000 euro, det är ju att misstro Ma-

riehamns stad. Att inte Mariehamns stad skulle kunna hålla överenskommel-

ser och vara villig att betala tillbaka de här medlen som man orätt har fått? 

Vad jag har förstått så är staden enig om att de inte vill ha pengar i staden 

som inte tillkommer staden. Varför skulle inte staden kunna hålla avtal? 

Landskapet och kommuner måste ju kunna göra sådana avtal som är tillför-

litliga och som alla kan fullfölja.  

Jag kan inte förstå hur man kan använda ett sådant argument. Jag ser det 

som allvarlig misstro mot den största kommunen på Åland.  
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Det andra argumentet som anförs är att det finns 170 000 euro på det här 

momentet som är till för kommuner enligt prövning. Sådana kommuner som 

har hamnat i ekonomiska svårigheter. Tar man 166 000 av dessa 170 000 så 

finns det ingenting kvar för Kökar och andra som är i behov av medel. Men 

eftersom det här är ett F-anslag så finns det ingen motsättning mellan 

166 000 och 170 000 euro. Man kan mycket väl lösa den här frågan här och 

nu, och ändå bemöta de kommuner som behöver anslag enligt prövning. Och 

sedan korrigera detta vid ett senare skede, t.o.m. i städarbudgeten för 2010, 

vad jag kan förstå.  

Det här är bara ett prestige- och maktspel. Vill vi ha frågan löst kan vi göra 

det nu. Då är det klämmen som gäller i reservationen. Då är frågan ur värl-

den. Jag kan tro att det finns viktigare frågor, både för Jomala, Mariehamn 

och för landskapsregeringen, än att sitta möte ut och möte in med en sådan 

här detalj. Det här är egentligen en detalj med tanke på andra saker vi här 

idag har röstat igenom.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Menar Gunell att det redan finns ett avtal om att Marie-

hamns stad skulle betala tillbaka det här? Finns det ett sådant avtal mel-

lan landskapsregeringen och Mariehamns stad? Så uppfattar jag anfö-

randet nu.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vad jag har förstått har parterna suttit ner vid sju olika tillfällen. Vid vis-

sa tillfällen deltog bara kommuner och vid vissa tillfällen alla tre parter i 

det här för att lösa frågan. Mariehamns stad är ju villig att betala tillbaka 

de pengar som orätt har tillkommit Mariehamn. Det har man ju sagt 

gång på gång. Det finns ingen anledning för landskapet att misstro om 

man betalar ut pengar till Jomala att man sedan står där och säger; 

hoppsan vi fick ingenting för vi har inte någon rätt att kräva av Marie-

hamns stad. Man reglerar det här i avtal, så betalar Mariehamns stad 

och så är frågan löst.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Varför kan man då inte betala det här direkt och reglera 

det mellan kommunerna istället för att det ska gå via landskapsreger-

ingen? Det är en sådan fråga man får ställa sig. Jag tycker att ltl Gunell 

säger att man ska göra ett avtal. Då finns det tydligen inget avtal? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det enda man från stadens sida har motsatt sig, om jag har förstått frå-

gan rätt och nu har vi hanterat den i två olika omgångar, är att man inte 

betalar från staden direkt till en annan kommun. Staden betalar tillbaka 

till den part där pengarna har kommit ifrån, nämligen till landskapet. 

Sedan ska landskapet betala det vidare till Jomala.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Om man tittar tillbaka på budgetdebatten så fanns det frågor 

som otroligt mycket större och viktigare som vi kanske borde ha godkänt än 
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en fråga som vi alla är överens om att ska rättas till. Det som jag inte kan ac-

ceptera är att vi ska fortsätta att dra ut på den här frågan fram till mars och få 

en politisk lösning. Vi i obunden samling och oppositionen sitter givetvis inte 

med i regeringen och kan inte påverka att det här kommer att ske.  

Däremot besitter lagtinget den makt att vi kan sätta in det här i en lag i 

budgeten som säger att det ska redas upp nu. Med att ta det här beslutet, som 

vi gick inför i diskussionen här för en stund sedan, att av det här anslaget till-

se att 166 000 euro under momentet används för att kompensera kommu-

nerna. Då skulle saken kunna vara utagerad och klar och pengarna skulle 

kunna vara på Jomalas, Brändös och Saltviks konton efter nyår. Ska vi vänta 

då ytterligare några månader för att ev. se om man kan hitta en lösning på det 

här?  

Enligt utskottet finns det inte någon laglig grund för landskapsregeringen 

att betala ut 166 000 euro. Den skrivning, som majoriteten i finansutskottet 

har kommit med nu, som jag ser det utgår den från att Mariehamn ska betala 

direkt till Jomala. Det finns inte heller någon laglig grund för det. Om jag har 

fått en annan ledamots lön utbetald från lagtingets kansli, inte betalar jag lö-

nen direkt till den person vars lön jag har fått. Jag betalar givetvis den tillba-

ka till lagtinget, som betalar ut den på rätt. Det är rätt sätt att göra det på. Jag 

förstår inte varför man ska göra en enkel sak så här komplicerad. Jag förstår 

inte heller hur centerledamöterna uppenbarligen nu har svängt, man accepte-

rar att det här ska ske som en politisk lösning som ska ske någon gång före 1 

mars, om jag förstod Harry Jansson rätt. 

Näringsutskottet sade i 2007-2008 års behandling att det här måste redas 

ut. Hela lagtinget står bakom det, nu får det räcka med de här missförstån-

den. Rätt ska vara rätt. Pengarna som kommunerna har rätt till ska givetvis 

betalas ut till de kommuner som ska ha dem. Det är ju helt självklart att Ma-

riehamns stad också ska betala tillbaka något som de inte har rätt till. Det är 

ju helt självklart. Så funkar det ju inom alla områden som vi sysslar med, 

både här i lagtinget och i det privata livet. Om du har fått in en inbetalning på 

ditt konto så inte är det dina pengar bara därför. Det måste finnas ett argu-

ment för dem också. Det är helt självklart att Mariehamn ska betala tillbaka 

pengarna till landskapet och landskapet ska betala pengarna till Jomala 

kommun.   

Med det här beslutet, som vi tog i budgeten för en timme sedan, så skulle 

det ha gått att lösa nästa vecka. Nu ska man fortsätta att diskuteras. Det ska 

vara ännu flera möten och det kommer inte att leda till den lösningen som vi 

vill ha med tanke på att det inte finns en laglig grund i budgeten att betala ut 

de här pengarna till Jomala kommun. Det kan vi åtgärda genom att vi vidhål-

ler det beslut som vi tog för en timme sedan, herr talman. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! bästa ltl Karlström, inom centern, som för en stund 

sedan röstade för ltl Karlströms reservation och motion nr 36, så lyssnar 

vi av debatten och tar in argumenten och så kommer vi att ta ställning. 

Personligen hoppas jag att finansminister Perämaa kommer upp i talar-

stolen under debatten här och bekräftar den här utskottsskrivningen 

som möjliggör den utbetalning och reglering som behövs för att reda 

upp hela den här affären. Det är väl det som skulle kunna bringa slutlig 



  

974 

klarhet om att förutsättningar finns för att faktiskt få ett slut på den här 

bedrövliga historien.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag tycker det är lite tråkigt med den här skrivningen som 

finansutskottet har kommit med. Det blir en fråga om förtroende för 

landskapsregeringen, om man drar det här till sin spets. Har inte land-

skapsregeringen lyckats lösa den här knuten kanske p.g.a. att Marie-

hamns stad säger att de inte tänker betala till Jomala kommun direkt, så 

kommer det ju att vara en förtroendefråga för centern att behöva rösta 

emot sin egen regering, istället för att se det här för vad det verkligen är. 

Det är en sakfråga, en praktisk fråga som kan lösa nu om vi vill det. Var-

för dra det hela vägen till att sätta en tidsgräns åt regeringen att det ska 

vara utfört 1 mars. Om det inte är gjort så kommer man att behöva rösta 

med det ev. kommande misstroende som givetvis kommer från opposi-

tionen. Det här är en enkel fråga. Det är inte någon stor fråga. Det gör 

att rätt ska vara rätt. Se till att pengarna betalas ut till Jomala kommun 

och red upp det i efterhand med Mariehamns stad. Rysligt enkelt, jag 

förstår inte varför man ska behöva göra det här så komplicerat? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Är det inte så att vi alla besjälas av tanken att det här ska lösas snabbt 

och fort. Här får vi då enligt utskottsmajoritetens förslag en deadline för 

det hela, d.v.s. den sista februari är den här affären ur världen. Det är ju 

det som talar för att vi stöder utskottsskrivningen i det här fallet.  

Är det så att vi faktiskt blir lurade på den här frågan då får vi natur-

ligtvis ta de konsekvenser av politisk art som förutsätts. Svårare än så är 

det inte.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Men ltl Jansson blir det inte så, om det här inte har skett 

den 1 mars 2010, att då blir det en diskussion igen och så skjuter vi kan-

ske upp det till tilläggsbudgeten som kommer maj eller så kanske det 

blir till nästa budget. Vi har ju hållit på med den här frågan sedan 2007 

eller kanske ännu längre tillbaka. Vi har ju ansett samma sak helat tiden 

att vi ska hitta en lösning på det. Vi har en lösning som vi kan ta och få 

slut på den här frågan idag, om vi vill. Sedan är det bara gå vidare och 

jobba med viktigare frågor, permitteringsfrågorna som vi borde börja 

jobba med och alla de här andra sakerna som ni har att lösa. Se till att få 

det här ur världen och fokusera på det som är viktigt. Rätt ska vara rätt. 

Jomala, Saltvik och Brändö behöver få sina pengar. Vi behöver diskutera 

annat i den här salen än små petitesser.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag kan börja med att konstatera att för det första, peng-

arna som betalas ut i form av samfundsskatt till kommunerna inte 

kommer från landskapet. De kommer från skattemyndigheterna. Peng-

arna har aldrig varit i landskapets kassa.  
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För det andra, kommunen har två grunder att betala ut pengar på. 

Det ena är genom det som grundar sig på lag. Det andra är genom avtal. 

Det är fullt möjligt att utforma ett trepartsavtal där Mariehamns stad, 

Jomala kommun och landskapet är parter där man kommer överens om 

att staden kan betala ut det här direkt till Jomala kommun. Då baserar 

det sig på ett avtal. Men, om det inte görs på det sättet så finns det alltså 

inte någon som har rätt att kräva tillbaka de här pengarna av Marie-

hamns stad.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Nog är det för mig ganska svårt att förstå varför landska-

pet ska vara med i det här trepartsavtalet om landskapet inte har någon 

som helst roll i det här spelet? Enligt ltl Folke Sjölunds syn är det ju så. 

Som jag har förstått det så betalar inte staten ut pengarna direkt till 

kommunen utan det går till landskapet som betalar ut det till kommu-

nerna. Har jag fel så kanske vi måste ta det här till utskottet och reda ut 

det en gång till för att se var den lagliga gränsen går på vad vi kan göra. 

Varför ska landskapsregeringen vara med överhuvudtaget i trepartsavta-

let om det bara är för Jomala och Mariehamn som ska reda upp den här 

felaktiga utbetalningen sinsemellan. Borde det inte vara landskapet, 

staden och staten då?  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Landskapet har genomfört den lagstiftning varpå den här 

fördelningen grundar sig. Landskapets finansavdelning sitter på de här 

uppgifterna som ska ligga till grund för det avtal där det ingår en beräk-

ning på hur mycket pengar Mariehamns stad har fått för mycket och hur 

mycket pengar Jomala kommun har fått för lite. Det måste ingå i ett av-

tal. Ett avtal måste ha en grund också för att man ska kunna göra en be-

talning på basen av avtalet. Därför är det nödvändigt att landskapet är 

med som en part. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Hör du inte själv hur komplicerat vi försöker göra en enkel 

fråga? Det här är inte svårt att lösa. Vi kan lösa det nu, om vi vill. Land-

skapsregeringen har haft 3-4 år på sig att försöka hitta den här frivilliga 

överenskommelsen. Uppenbarligen har inte Jomala kommun sina 

pengar på kontot ännu i denna dag. Vi kan rätta till det nu. Hur svårt ska 

det vara att få det här gjort? Det är bara att ta ett beslut och så kan vi gå 

vidare och fokusera på viktigare frågor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Till att börja med vill jag konstatera att jag har för vana att hålla 

ord. Även ord som inte är nedskrivna på ett papper.  

Jag ska ta lite historia kring det här. Att det har gått som det har gått, det 

har vi svart på vitt på. Vi vet också bakgrunden till det hela. Det handlar om 

att den samfundsskattenyckel, som fanns när de här felen gjordes, baserade 

sig på ett statistiskt underlag som inte var tillförlitligt. Det visade sig att det 

föll fel. När det här uppdagades började diskussionerna om att det här borde 
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kompenseras. Stadsstyrelsen fattade, för drygt ett år sedan, ett beslut om att 

man ville få en lösning på det här tillsammans med Jomala och landskapet. 

Man konstaterade att ett fel hade begåtts om man läser lagens mening. Man 

konstaterade också i det beslutet att man ifrågasatte huruvida Mariehamns 

stad skulle bli skadedrabbad av det här. Det var steg ett.  

Sedan rullade tiden på och tiden rullade på. Sedan kom vi till förhandling-

ar med landskapsregeringen. Hela landskapsregeringen var samlad, delar 

från Jomala kommuns ledning och delar från Mariehamn stads ledning del-

tog. Vi diskuterade problematiken. Förhandlarna från Mariehamn stad, jag 

var en av dem, kunde konstatera att, okej, det här resonemanget vi hade haft 

om att vi inte skulle gå skadeslösa, om vi hade haft möjlighet att tro att peng-

arna var våra, det resonemanget skippade vi. Det var vi väldigt, väldigt nog-

granna med att i de förhandlingarna säga till landskapsregeringen. Vi var 

överens, trodde jag och många med mig kring bordet, att en lösning skulle 

göras med ett trepartsavtal. I vilket det skulle framgå att staden konstaterade 

att man hade fått delar av samfundskatt som tillhörde Jomala. Att landskapet 

skulle konstatera att så också var fallet och att pengarna skulle utbetalas till 

Jomala kommun. 

Eftersom det här felet har pågått en så lång tid var också vårt budskap från 

Mariehamns stad väldigt tydlig i den här frågan. Vi kan inte göra några som 

helst transaktioner mellan de två kommunerna. Det har vi inte någon laglig 

grund för att göra. Däremot kan vi tänka oss att, i rater, få det här reglerat 

med landskapet genom att man drar av på andra saker som staden har rätt 

att få från landskapet. Vi tyckte nämligen att det är fruktansvärt byråkratiskt 

och krångligt att föra pengar mellan varandra. Om vi har en penningström 

som går åt ett visst håll så kan man också justera den penningströmmen via 

avtal. 

Vi trodde vi var överens. Kommundirektören i Jomala skrev ihop ett för-

slag till avtal och fick som svar från landskapsregeringen, i och för sig på 

tjänstemannanivå men ändå, att förslaget till avtal inte överhuvudtaget stäm-

de överens med det som vi hade diskuterat. Jag har tyvärr inte texten framför 

mig nu så jag kan inte citera den. Det ledde till att förhandlingarna bröt ihop. 

Vi hörde ingenting, det var tyst. Det pågick diskussioner på informell nivå 

mellan en massa olika personer som försökte få den här frågan löst.  

Det ska gudarna veta att vi har under det här arbetets gång försökt, från 

många, många håll och inte minst från Mariehamn stad, att få den här frågan 

ur världen. Frågan är så pass infekterad att den borde bort. Nå, vad händer? 

Ja, en stund efter att finansutskottet har börjat behandla motionen, som vi nu 

lämnade fram i samband med budgeten, då vaknade man från landskapsre-

geringen och sade att vi skulle väl kunna träffas på nytt och förhandla om sa-

ken? Det kallades till ett möte. Mariehamns stad åkte på det mötet, Jomala 

valde att inte komma, vilket jag kan ha en viss förståelse för eftersom man 

fick de svar man hade fått tidigare från landskapsregeringen. Nu fanns det 

någon slags beredskap att skriva ett avtal. Om jag har förstått frågan skulle 

det fortfarande behöva ske så att staden betalade pengar. Man skriver en 

utananordning från stadens finanskansli och skickar pengarna vidare till 

landskapsregeringen. Vi anser att det är onödigt byråkratisk. Det ställer till 

det i vår process att få ett lagligt beslut även hos oss. Skulle vi kunna göra det 

via ett avtal, som reglerar det i de penningströmmar som redan finns, vore 
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det här löst på det sätt som torde vara helt möjligt för alla parter. Men, som vi 

hittills inte har kunnat åstadkomma. 

Utgående från de här, har åtminstone jag kommit till det, att för att vi ska 

få de här frågorna att rulla vidare krävs en mycket stark skrivning från lag-

tinget. Den skrivningen hade vi i ltl Karlströms reservation som därefter ock-

så vann understöd också här i den här församlingen. 

Det går tillbaka till finansutskottet, det kommer tillbaka. Jag vill ändå rikta 

en eloge till finansutskottets ordförande som faktiskt har försökt kompromis-

sa i den här frågan. Men tyvärr, kompromissen är inte tillräckligt stark, enligt 

mitt sätt att se det och tydligen också enligt andra sätt att se det. Därför att 

det inte binder på något sätt upp landskapsregeringen mera än läget som vi 

hade före vi ens gick till budgetbehandlingen, som jag ser det. För att vi ska få 

någon slags styrka bakom det hela behöver vi ltl Karlströms förslag. 

Herr talman! Jag återupprepar till sist ytterligare en gång, jag har för vana 

att följa de ord jag har givit. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vi har samma mål allihop. Ändå 

ska den här frågan diskuteras så mycket som den görs. 

Lite grann till ltl Johan Ehns anförande. Jag har fullt förtroende för ltl Jo-

han Ehns ord och handslag, även om det bara har getts i muntlig form. Jag 

har fullt förtroende för Mariehamns stad och det som Mariehamn stads re-

presentanter har sagt i förhandlingar med landskapsregeringen och till mig 

personligen. 

Den här frågan är ju ett antal år gammal nu. Besluten om fördelning av 

medel, det som har lett till hela den här diskussionen, togs under den förra 

landskapsregeringen. I och med de protester, som sedan kom fram i samband 

med att man upptäckte att statistiken inte överensstämde med verkligheten, 

blev det uppenbart att lagstiftningen hade problem. 

Den här landskapsregeringen har kompletterat den lagstiftning som finns 

med en kontrollmekanism, i enlighet med det som nog var avsikten med den 

ursprungliga lagstiftningen. Till den delen är det korrigerat. Det går att kon-

trollera och rätta till statistik i efterhand numera. 

I den här frågan har jag personligen och landskapsregeringen diskuterat 

med Mariehamns stad och Jomala kommun vid flera tillfällen. Målet har varit 

uppenbart, det har varit samma för alla. Mariehamns stad har sedermera 

kommit fram till, inte ursprungligen, att det nog är korrekt att Mariehamns 

stad överför, på ett eller annat sätt, en del av det som de har fått till sig, till 

Jomala så att vi kan balansera den här situationen. Mål har funnits om att 

Mariehamn och Jomala, i och med den här besvärliga frågan, ska komma i en 

bättre förhandlingssituation om de frågor som finns att lösa framöver. 

I något skede har lösningen varit en blandning av juridik och politik. Där-

för är jag glad att finansutskottet tydligt har sagt att det här kräver en politisk 

lösning. Det har varit min och landskapsregeringens avsikt ända från början. 

I förra veckan förhandlade representanter från Mariehamns stad och land-

skapsregeringen. Vi två är fullständigt eniga. Det kräver också att Jomala 

kommun kommer med och blir en tredje part i ett avtal, så är vi överens om 

vad som ska ske och hur det ska ske. Avsikten är att vi kommer till ett avtal. 

Landskapsregeringen kommer att skicka ett utkast till det, som lovat till Ma-

riehamn stads och säkert till Jomala kommun också, veckan efter nyåret. Så 
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har vi sagt och det kommer vi att göra. Då skulle mekanismen i det vara att 

Mariehamn överför medel till landskapet som förmedlar pengarna till Jomala 

plus den del, närmare 30 000 euro, som vi också överför. Om fördelningen 

skulle ha varit annorlunda skulle det ha lett till just den merkostnaden för 

landskapet med de kompletteringsmekanismer som finns. 

Jag tror att vi ska kunna ha ett avtal klart och undertecknat väldigt fort. Då 

har vi lösningen på hela problemet.  

Till den fråga som ställdes, det budgetförslag på 30 000 euro som då före-

slås i det ursprungliga budgetförslaget att användas för det här, räcker till för 

den lösningen om och när vi har trepartsavtalet så som det är tänkt. Det klar-

gör att det inte är en kostnad eller en intäkt för landskapet utan bara en för-

medling av pengar. Då räcker 30 000 euro till, som svar på den frågan som ltl 

Harry Jansson här ställde. Det är också bra att lagtinget är införstådd med 

det här.  

Jag och landskapsregeringen har haft som mål att lösa den här frågan. Den 

har dragit ut på tiden eftersom den har varit infekterad. Frågan är ett arv från 

tidigare landskapsregeringar. Jag vill att den här frågan ska lösas, klareras 

och vara borta från våra bord.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Även ursprungsbeslutet i stadsstyrelsen kring de här frå-

gorna visar på att vi ansåg att vi hade fått en icke rättmätig del. Däremot 

ställdes frågan kring huruvida det var möjligt att göra betalningen till-

baka. Det har vi sedermera backat tillbaka från i förhandlingar. Det 

finns inte ännu ett beslut, eftersom vi har lärt oss av det som nu har 

skett, det har dragit ut på tiden, vi kommer inte vidare. Därför har vi 

heller inte fattat ett nytt beslut. Det finns ett förslag som vi vet att det 

finns acceptans för. 

Jag hoppas att minister Perämaa också förstår att trovärdigheten till 

förhandlingarna något är skadad, åtminstone från stadens sida. Utgåen-

de från att det sades, senast vi träffades, att den här frågan skulle vara 

löst i början på december. Jag minns inte exakt datumet men jag skulle 

tro att det kanske var 10 december, det kanske t.o.m. var ännu tidigare i 

november. Jag är inte riktigt hundra procent säker på vad vi sade i de 

förhandlingarna vi hade då. I det läget när vi fick tillbaka svaret blev det 

ett slag i ansiktet på oss, att det avtalsförslag som låg så fanns det inte 

någon som helst grund för att fortsätta diskussionerna. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det där beklagligt om det har uppfattats på det viset. Efter 

att utkastet till förslag levererades till oss och också till Mariehamn stad 

från Jomala kommuns sida, eftersom det var uppgjort att Jomala skulle 

komma med ett utkast, så har vi under processens gång försökt vid nå-

got tillfälle i varje fall komma till en ny diskussion med Jomala för att 

diskutera utkastet. Problemet med utkastet var att det förutsätter att 

landskapsregeringen ska fatta ett beslut om, vid utbetalning av land-

skapsandar, att innehålla en viss del av de medlen för att föra över dem 

till Jomala. För mig är det problematiskt att via avtal gå in och korrigera 

en utbetalning som grundar sig på lag. Det är inte en helt oproblematisk 

situation. Därför vill jag helst att den här frågan ska lösas strikt på poli-
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tisk nivå så att alla parter undertecknar avtalen och politiskt överens-

kommer om hur man gör. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det problematiska, som jag ser i det här, är faktiskt att 

landskapsregeringar har skjutit över ansvaret för den här frågan på 

kommunerna. Jag tycker inte det här är ett problem som är ett mellan-

kommunalt problem. Tittar vi på lagstiftningen är det helt uppenbart att 

man visserligen har för lite lagens bokstav men däremot inte lagens 

anda och mening. Det brukar man normalt sett också kunna ta i beak-

tande när man för diskussioner. Det är det som vi fortsätter med här nu. 

Man vill inte från landskapsregeringen, som jag upplever det, ta den le-

dande rollen i det här arbetet och faktiskt försöka få ihop det här. Jag 

tror att det är det som är nödvändigt. Det kan väl ändå inte vara så att 

det är Mariehamns stad som ska driva den här frågan framåt? Och 

knappast heller är det Jomala. Den här frågan borde ju lösas från den 

myndighet som har fastställt nyckeln för hur det här ska fördelas och 

där det en gång i tiden blev fel. Sedan kan man föra resonemanget om 

att den förra landskapsregeringen också förde det här resonemanget. 

Men man kan då också ifrån den nu nuvarande landskapsregeringen 

visa på att det var ett icke gott resonemang. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker landskapsregeringen visar att man med all tyd-

lighet försöker lösa det här. Vi har föreslagit anslag, för den del som 

krävs för att det här paketet ska komma i hamn, med en högre betalning 

som skulle ha medfört den statistik som uppfattas som korrekt, vilket 

via kompletteringsmekanismen skulle ha fallit på landskapets del. Det 

har vi föreslagit i budgeten att landskapet och lagtinget ska stå för. Nog 

finns helt klart mål i vårt agerande också. 

Den tidigare lagstiftningen, må så vara att anda och meningen var att 

det skulle ske efter rätt statistik, men det krävdes en komplettering av 

den lagstiftningen för att korrigera bristerna i tidigare lagstiftning. En 

strikt politisk lösning som vi eftersträvar, som vi nu har överenskommet 

med Mariehamns stad och deras representanter, att vi ska gå vidare 

med. Jag tror att den lösningen ska kunna vara i hamn snart. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! På överläggningarna mellan Jomala, Mariehamn och land-

skapsregeringen kom Gunnar Jansson med ett mycket kreativt förslag. 

Vi skulle göra ett trepartsavtal som alla parter skulle godkänna och så 

skulle utbetalningarna ske. Jomala kommun fick i uppdrag att ta fram 

avtalet. Det gjordes av kommundirektören i Jomala. Mariehamn sade 

att det var ok, medan landskapsregeringen, finansavdelningen med 

Mats Perämaa i spetsen kom tillbaka och sade att nej, det här går inte. 

Lösningen fanns men landskapsregeringen har sagt nej till det här. Vill 

man vara kreativ med att hitta juridiska hinder och lägga en massa tid 

på det så hittar man alltid de här hindren. Men, vill man vara kreativ, 
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som Gunnar Jansson var på det här mötet, då hittar man de här möjlig-

heterna genom avtalsvägen. Det är ju det som landskapsregeringen har 

sagt nej till via finansavdelningen trots att lantrådet på överläggningen 

sade att frågan är löst. Hon sammanfattade den och det är bara att kor-

rigera utbetalningarna. Det har inte gjorts. Därför finns inte förtroende 

för Perämaa i den här frågan. 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag avvaktar gärna tills repliken är färdig. Det är en be-

skrivning av den process som fanns. Den lösningen som Jomala accepte-

rar förstår jag precis, för Jomala är ju mottagare av pengar som de rätt-

mätigt bör få. Jag förstår att Jomala ser att den lösningen är ok. Men det 

kräver fortfarande att en finansminister fattar beslut, i samband med 

utbetalning av landskapsandelar, att man innehåller en viss del av det 

som enligt lag tillhör Mariehamn för att sedan föra över pengarna till 

Jomala. Då har vi vävt in en annan lagstiftning i den här problematiken, 

vilket inte är helt bekymmersfritt. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Enligt vtm Gunnar Janssons förslag räckte det med ett av-

tal som alla tre parter har godkänt. Så var avtalet byggt exakt. Det finns 

också en förvaltningspraxis där man kan rätta sig själv. Man behöver 

inte gå på gamla förvaltningslagen. Det finns domstolspraxis. Vi har vi-

sat från Jomala sida hur man kan lösa de här juridiska frågorna. Vi har 

varit med avtalsvägen men finansavdelningen ägnar sin tid åt, istället 

för att jobba med budgetfrågor och liknande, att hitta hinder i juridiken. 

Det kommer man att göra i all oändlighet. Det är därför som jag tror att 

vi tydligt och klart måste säga ifrån lagtinget att det här ska lösas.  

Vår vice ordförande, Anders Karlsson, ville ha en tidsram på den här 

lösningen. Men det skulle inte behövas enligt landskapsregeringen, ef-

tersom den här frågan var löst i enlighet med en sammanfattning som 

lantrådet gjorde på överläggningen. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Fortfarande är inte den lösning som var aktuell då be-

kymmersfri, att avtala bort lagstiftning. Då blandar vi ihop juridik och 

politik. Om vi kan hålla oss till det strikt politiska, vilket nu också fi-

nansutskottet har sagt i sitt betänkande, så har vi lösningen. 

Likväl som ltl Johan Ehn sade att ord som han säger vill han att ska 

uppfattas att ska hållas, vilket jag också för min del sade att jag tror på. 

De förhandlingar vi hade med Mariehamns stad om den här processen, 

hur den ska gå till och det förslag som vi kommer att leverera, det som 

jag har sagt på de förhandlingarna kommer jag att stå bakom också. Jag 

tror att vi har en lösning snart efter nyår. Lösningen är klar det ska bara 

formuleras i avtalet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Ledamoten Perämaa säger gång på gång att frågan behöver lösas på 

strikt politisk nivå. Annars blir det problem med juridiken. Men varför 

kan inte minister Perämaa, och liberalerna främst som har en annan 

uppfattning i den här frågan, se lagtingets beslut som ett stöd för den 

process han nu är inne i? Då har han ju medel att ta av för att lösa det 

här ändamålet. Han har hela lagtingets bifall. Varför kan man inte se 

positivt på den här omröstningen i stället för att stå här förklara och för-

klara vilka hinder som finns? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan inte erinra mig att jag har sagt så särdeles mycket 

om själva omröstningen i sig. Det beslut som lagtinget fattar kommer gi-

vetvis att vara vägledande för landskapsregeringen. Jag noterar också 

att finansutskottet sade, i samband med sitt betänkande, att man ska 

komma till en politisk lösning. Det uppfattar jag som ett stöd för det 

som vi har gjort och det mål som vi har strävat till. 

Fattar vi ett politiskt beslut, ett trepartsavtal där Mariehamns stad är 

en part, Jomala en part och landskapet en part, då har vi uppfyllt ande-

meningen i det som vi alla vill att genom avtal och politik att lösa den 

här frågan. Mariehamn står för sin orättmätiga del, landskapet bidrar 

med den del som jag redan har nämnt här förut och Jomala blir motta-

gare.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att den absolut mest snab-

ba strikta politiska lösningen är härmed att anta det förslag som lagting-

et redan en gång har jag röstat om. Då har ledamoten Perämaa hela lag-

tingets stöd och kan gå hem och lösa den här frågan, precis så där som 

han säger. Alla är väl sedan nöjda och vi får julfrid. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan väl inte säga någonting annat än att majoriteten i 

finansutskottet, vid sina beslut vid två tillfällen nu, ger ett stöd för det 

som landskapsregeringen har eftersträvat, en politisk lösning. 

Målet, som jag sade inledningsvis i mitt anförande, är ju detsamma 

för oss allihop. Det hävdades att det var någon form av maktspel det här. 

Målet är fortfarande detsamma för oss allihop. Vi har budgeterat till-

räckligt med anslag och vi visar vår vilja i samband med budgeten som 

lades för ca två månader sedan. Det torde stå alla klart vad landskapsre-

geringen vill med den här frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Minister Perämaa var inne på att han ville ha en politisk lös-

ning för att lösa det här. Då undrar jag om man inte kan se den här om-

röstningen, som vi hade tidigare idag som slutade 17-13, att det är grund 

för den politiska lösning som krävs? 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag se finansutskottets ursprungsbetänkande och också 

med den komplettering som man nu har bifogat till det tidigare, som ett 

bra försök från finansutskottets ordförande att hitta en enighet i hela sa-

len här. Det är ju politik, där skriver man uttryckligen att det är en poli-

tisk lösning man eftersträvar. Det har varit mitt och landskapsregering-

ens mål att vi inte ska väva in oss i någon annan juridik som sedan kan 

leda till nya problem. Jag tror att den här frågan, som sagt, kommer att 

vara löst väldigt snart. Mariehamns stad har, tycker jag på ett bra sätt, 

deltagit i de här diskussionerna och är beredda att ta sitt ansvar och 

landskapsregeringen likadant. Där har vi kärnan i det hela. De två parter 

som ska föra över medel är överens. Låt saker och ting ha sin gång nu så 

har vi löst den här frågan inom en snar framtid. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Om man nu håller sig till omröstningen, som vi hade, så fick 

den ju de facto stöd i salen. Det var inte det första betänkandet ifrån fi-

nansutskottet som man stödde utan det var ett motförslag, som vann 

understödd med rösterna 17-13 här i salen. Jag har i alla fall trott att om 

det finns en majoritet i lagtinget för en viss linje, då är det också den lin-

jen som landskapsregeringen ska följa. Ser minister Perämaa nu ett pro-

blem med att följa ett den här omröstningen som slutar 17-13 med majo-

ritet för det. Är det ett problem att följa det för regeringen? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen följer ju lagtingets beslut, vilket jag 

sade här tidigare i samband med replikväxling eller huvudanförande. 

Landskapsregeringen följer lagtinget beslut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tänkte ta upp lite samma sak, som kom fram i det sista replikskiftet. 

Finansminister Perämaa sade att alla har som mål att få en lösning på 

det här. Ändå är det ju ett oerhört merarbete som har lagts ned på att få 

fram en lösning på ett ärende som i grund och botten är ganska enkel. 

Finansminister Perämaa sade också att man kan ha ett avtal klart efter 

nyår. Det där låter ju mycket bra. Det som lite oklart för mig är att det 

inte riktigt framkom vad som är problemet med det förslag som lagting-

et kom fram till under förmiddagen? Vad är problemet? Jag förstår inte 

vad det skulle vara för problem att det finns en laglig grund som alla 

parter är överens om. Det finns alltså en laglig grund för att reglera den 

här problematiken så fort som möjligt. Vad är problemet med det beslut 

som lagtinget tog på förmiddagen? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag utgår ifrån att ltl Anders Eriksson hänvisar till mitt 

grundanförande, rimligen som så bör ske i en replikväxling. Jag har inte 

problematiserat den omröstning som lagtinget i demokratisk ordning 

ska få företa sig, i den mån och i den riktning som man själv tycker att är 

lämpligt. Jag sade snarare tvärtom inledningsvis, att målet hos oss all-
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ihop är detsamma. Jag anser att de medel som är föreslagna i grund-

budgeten, det som finansutskottet också i sitt betänkande har hänvisat 

till, de medlen räcker till för att klarera den här situationen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker jag har någorlunda normal uppfattningsförmåga, men det blir 

faktiskt lite oklart för mig. Om vi alla har som mål att få en lösning på 

det här, att vi har som mål att få fram ett avtal, jag frågade första gången 

vad som är problemet med det beslut som lagtinget tog på förmiddagen? 

Finansministern kan inte peka på att det direkt är något problem. Det 

måste vara någonting som inte jag förstår, prestige eller någonting som 

gör att ett sådant här ärende kan bli så oerhört invecklat och krångligt 

sist och slutligen. Jag måste också säga att jag är lite förvånad för libera-

lerna, om något parti, har jag uppfattat som ett parti som är väldigt noga 

med att det finns en laglig grund, land ska med lag byggas osv. för att 

man ska kunna reglera saker och ting. Här har vi lite olika uppfattningar 

om det finns en laglig grund eller inte. Det beslut lagtinget tog på för-

middagen finns det definitivt laglig grund för det. Jag förstår fortfarande 

inte, bästa minister Perämaa, sade är problemet? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nog vill jag väl ändå hävda att det som lagtinget har röstat 

om här idag fortfarande är utgående ifrån en politisk lösning. Inte stiftas 

lagen på det där viset i samband med en omröstning. Finansutskottet 

har pratat om en politisk lösning. Jag uppfattar nog ändå att det förslag, 

som gick igenom, fortfarande grundar sig på en politisk lösning med 

budgetmedel, men fortfarande ett politiskt trepartsavtal som ligger till 

grund.  

Nu finns det inte utrymme för flera repliker, men man kunde i varje 

fall dryfta över den situationen att när någon landskapsregeringsleda-

mot ska innehålla utbetalningar av landskapsandelen som har laga 

grund, så varför väva in en sådan problematik att man för in det här 

ärendet i en annan lagstiftning när det skulle räcka med en politisk 

överenskommelse? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är faktiskt lite svårt att förstå vad som är problemet. Det 

hela grundar sig på ett landskapsregeringsbeslut om hur de här samfunds-

skatterna ska fördelas. Vid den fördelningen fick Jomala för lite och Marie-

hamn för mycket. Av vtm Gunnar Jansson har vi lärt oss att den myndighet 

eller det politiska organ, som har fattat beslutet, är det enda organ som kan 

ändra beslutet, eller hur vtm Gunnar Jansson? Det är i det här fallet land-

skapsregeringen som kan ändra sitt beslut. Problemet är att landskapsreger-

ingen inte lagligt har begått något fel. Felet uppkom på grund av att man 

hade felaktiga uppgifter från ÅSUB.  

Nu är väl alla berörda parter överens om att det här ska lösas. Frågan är då 

hur? Mariehamns stad har sagt att de inte kan betala pengarna till Jomala di-

rekt eftersom de inte har någon laga grund, för de pengarna är borta för länge 
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sedan. Landskapsregeringen resonerar antagligen på samma sätt. De vill inte 

ut med de här direkta pengarna till Jomala. De vill att Mariehamn först ska 

betala in pengarna till regeringen som sedan då enbart förmedlar till Jomala, 

tydligen. Men inte ens det har Mariehamns stad någon laga grund för att be-

tala pengarna till regeringen. 

Om majoriteten nu tar bort det beslut, som vi just fattade, så blir den laga 

grunden det enda att falla tillbaka på. Då blir det antagligen så att Marie-

hamn kommer att ha svårt att gå med på det förslag till avtal som regeringen 

tydligen håller på med. Det här förfarandet är för att snygga till landskapets 

egen budget. Det är också ett sätt för regeringen att antagligen fortsätta att 

diskutera den här transaktionen och ingen lösning förefaller i sikte. Eftersom 

Mariehamns förslag är att de pengar, som vi har fått för mycket, de ska vi be-

tala tillbaka genom att landskapet inte betalar ut andelarna och andra trans-

aktioner som vi har rätt till fullt ut, utan att de skulle klareras på det här sät-

tet. Det kan landskapet göra med det beslut som lagtinget har fattat. Ändrar 

vi på det så finns inte ens den grunden. Då kommer den här cirkusen att fort-

sätta till mars. Då det blir mycket politisk rumba och det ser ut som om nå-

gon håller på att gräva sin politiska grav just nu. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Först vill jag uttrycka min glädje för att socialdemokrater-

na numera är med på att Mariehamns stad ska kompensera Jomala 

kommun för de pengar som stan har fått för mycket. 

För det andra så glömde ltl Sundback bort den andra legala grunden 

förutom lag, nämligen avtal. Avtal kan vi ingå om det finns ett underlag 

för att göra detta avtal på. Det finns fullt underlag att göra avtalet därför 

att det finns ju utrett precis hur mycket pengar Mariehamns stad har 

fått för mycket och hur mycket Jomala kommun har fått för lite. På ba-

sen av det är det fullt möjligt att göra ett avtal och t.o.m. ett sådant avtal 

att Mariehamn stad skulle kunna betala ut de här pengarna direkt till 

Jomala kommun. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

I staden har socialdemokraterna hela tiden haft den linjen att det inte 

finns laga grund att betala ut pengarna direkt till Jomala.  

Det skulle vara trevligt om ltl Folke Sjölund någonsin visade lite re-

spekt också för socialdemokraterna, och inte bara drog av någonting 

som han har i sinnet. 

Avtal är säkert en möjlig väg i den här frågan, men det tar tid. Det ser 

inte ut som om grunderna för avtalet är så bra. Vi var ju tydligen överens 

om ett avtal här i oktober-november. Men det har redan försummats för 

att landskapsregeringen tydligen vill diktera villkoren hur det här ska gå 

till. Man frångick ju just ett avtal. Vad är det som säger att det skulle bli 

bättre nu?  

Herr talman! Den bästa lösningen är det beslut som vi redan en gång 

har fattat. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag har lite svårt att förstå det här. Hur ska det sedan gå 

till? Uppenbarligen ingår det väl också i tankegångarna, kring det för-

slag som lagtinget tidigare godkände, att Mariehamn stad ska betala till-
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baka de pengar som de har fått för mycket av. På vilken grund ska det 

ske då? Det måste ju också ske i form av ett avtal. Inte finns det annars 

några grunder, överhuvudtaget, och inte någon skyldighet för Marie-

hamn att betala tillbaka en cent. Det här sättet som finansutskottet före-

slår, att vi gör ett trepartsavtal där de här sakerna regleras, det är egent-

ligen det enda vettiga sättet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, där går meningarna isär. Om lagtinget fattar ett majoritetsbeslut, 

som vi tidigare har gjort här, så är det klart hur man ska gå till väga, 

tycker jag. Då finns det ett beslut för hela den här affären. Då tror jag att 

bitarna faller på plats. Det här avtalandet och diskuterandet tycker jag 

nu har kommit till en återvändsgränd. Det är bäst att lagtinget ta ansvar 

för den här frågan, så är den ur i världen som så många andra här har 

intygat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Bästa finansutskottets ordförande, det här har utvecklat sig till 

en riktig dålig jultablå. Jag tycker att regeringspartierna måste besinna sig 

nu. Vi har fått tydliga historieskrivningar över hur det här ärendet skötts. Jag 

tycker att det är en förvaltningsmässig skandal ifrån landskapets sida. Jomala 

kommun har fått för lite pengar genom ett misstag som har skett till land-

skapsregeringen. Någon kommun till har fått för lite pengar. Det måste korri-

geras. Det måste korrigeras av den som är orsaken till misstaget. Sedan är det 

en annan sak att en annan kommun har fått för mycket pengar. Det måste 

korrigeras genom ett avtal mellan landskapet och den kommunen. 

De här har man varit överens om rätt länge nu. Man hade en förhandling 

under hösten mellan de tre parterna Jomala, Mariehamn och landskapet. På 

basen av ett förslag från stadsfullmäktiges ordförande, Gunnar Jansson, kom 

man överens. Man gjorde ett muntligt avtal, som man sedan skulle sätta till 

pappers. Det muntliga avtalet sammanfattades av ordförande i Ålands land-

skapsregering, lantrådet. Ett sådant avtal bör gälla. En av de närvarande, 

kommundirektören Jomala, fick i uppdrag att skriva ut detta avtal så att man 

skulle ha det skriftligt. Mariehamn var beredd att skriva på det, Jomala var 

beredd att skriva på det och lantrådet hade dikterat ett beslut på att man var 

överens om det för landskapets del. 

Så kommer finansavdelningen med finansministern i spetsen och medde-

lar; nej, vi bryter det här avtalet, det gäller inte mera. Då erfordrar det up-

penbarligen ett beslut från lagtinget som följer det som lagtinget tog här för 

någon timme sedan för att korrigera det här felaktiga beskedet ifrån land-

skapsregeringens och Perämaas sida. 

Här i talarstolar säger Mats Perämaa nu att han är beredd att diktera ett 

avtal, att skriva ner ett avtalsförslag som ska skickas ut till de berörda. Där 

det är meningen att staden ska betala, det som man har fått för mycket, till 

Jomala kommun, medan differensen på 30 000 euro klareras av landskaps-

regeringen. 

Det här är mot det avtal som har ingåtts. Det är emot kommunens möjlig-

het, i det här fallet Mariehamns stad, att agera på ett lagenligt sätt. Det bety-
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der att det inte kommer att kunna genomföras. Det avtal, man gjorde under 

hösten, är det som är fullt möjligt att genomföra, bara landskapsregeringen 

står fast vid ingångna avtal. Då är det bra om man har det tidigare beslutet, 

som togs här idag kl. 17.13 i lagtinget, i ryggen. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag tar fasta på det som ltl Roger Jansson sade att 

det här måste korrigeras. Jag bryr mig inte om det som sades tidigare. 

Det är ju precis så som vi ser på det i finansutskottet. Det här måste nu 

korrigeras. Det har under resans gång tydligen funnits många olika idéer 

på hur det här ska lösas. Man har misslyckats, det är allmänt konstate-

rat. Nu är det slut på det snacket. Det är därför vi har skrivit som vi har 

gjort i vårt betänkande. Det står så här: ”Frågan ska vara löst och 

transaktionen genomförd senast den 1 mars 2010”. Det har aldrig stått 

så förut i finansutskottets betänkande. Men nu står det så här. Finans-

ministern har också sagt att han lovar att se till att det här ska ske. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vad är det då för fel på det trepartsavtal som gjordes un-

der hösten som var en muntlig överläggning mellan de tre parterna? 

Man var beredd att godkänna det från alla tre parter när man satt till-

sammans. Tyvärr meddelade landskapsregeringen enhälligt att man inte 

står fast vid det avtalet. Nu har vi här hört att det kommer att presente-

ras ett helt annorlunda avtal, som inte baserar sig på den överenskom-

melsen. Med andra ord, vad var det för fel på det ursprungliga avtalet? 

Varför kan inte lagtinget ställa sig enhälligt bakom det, så som det inne-

bar i det beslut vi tog här tidigare? Det var visserligen inte enhälligt men 

det var en klar majoritet som hade tillräckligt rättspatos i sammanhang-

et. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Finansutskottet har inte konstaterat att det har varit fel på någonting. Vi 

har inte sagt det. Vi vet att man har försökt lösa det här på olika sätt, 

men vi har inte kommenterat det överhuvudtaget. Ingen av oss har ju 

varit med i de här förhandlingarna heller. Men ingen kan ta miste på 

den skrivning som står i betänkandet 1a nu. Frågan ska vara löst, trans-

aktionerna ska vara genomförda senast den 1 mars 2010. Det är ett klart 

och tydligt ställningstagande från finansutskottet. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Vi har ju alla lyssnat på debatten. Jag har suttit tyst här och lyssnat på 

debatten hela tiden och kunnat konstatera att något nytt avtal tydligen 

ska till eftersom det gamla avtalet inte mera kan gälla. Hur ser det nya 

avtalet ut? Ja, det har vi fått höra här ifrån landskapsregeringens sida 

ungefär hur det ser ut. Det är ett avtal som åtminstone inte den part, 

som ska betala ut de här pengarna, kan ta av juridiska skäl. Alltså är det 

uppenbart någonting annat då som måste till under den här tre måna-

dersperioden. Trots att det är en fullständigt klar och enkel lösning i en-

lighet med det förslag som stadsfullmäktiges ordförande hade lagt på 

det här tre partsmötet. Den här jultablåns innehåll är osannolik faktiskt. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson pratar om brutna avtal. Det var en poli-

tisk diskussion i landskapsregeringen där vi var överens om alla parters 

penningmässiga delar. Uppenbarligen missförstod de exakt hur det där 

ska gå till. Därför enades vi om att Jomala skulle ta fram ett utkast, 

märkväl utkast, till förslag, vilket skulle skickas ut till de övriga parter 

för diskussion och det skulle finnas möjligheter att ha åsikter om det.  

Landskapsregeringen hade den åsikten att det var problem med att gå in 

i landskapsandelslagstiftningen och innehålla delar utav den, vilket ut-

tryckligen var ett krav i det utkastet. Vi begärde nya förhandlingar men 

fick inte tid för det. Det som diskuteras nu är fortfarande att vi ska leve-

rera ett utkast till förslag genast efter nyåret. Den här gången var vi 

ännu mera noggranna i detaljerna om hur det ska gå till. Jag bedömer 

att vi är väldigt nära en lösning. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Detta var en annorlunda relatering av det här mötet än 

den som jag har fått av dem som deltog i mötet. Där var det fullständigt 

klart att lantrådet, Viveka Eriksson, sammanfattade diskussionen på det 

sätt som sedan Jomalas kommundirektör formulerade i ett avtal. Det är 

alldeles klart att landskapsregeringen av någon orsak har brutit den 

muntliga överenskommelsen som ingicks på det här gemensamma mö-

tet. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det där stämmer inte. Min minnesbild är absolut inte den 

och den minnesbilden har inte den tjänstemannen som var med från fi-

nansavdelningen heller. Uppenbarligen finns det någon form av miss-

förstånd. Vi har hela tiden pratat om den politiska lösningen och att 

man inte ska väva sig in i annan lagstiftning för att reglera mellanskill-

naden. Därför tyckte jag att finansutskottets betänkande var bra för man 

säger just det här. Ser inte ltl Roger Jansson att det finns några problem 

i att innehålla landskapsandelar som på laga grund ska utbetalas till 

kommunerna? Kan man avtala bort en laga av grund? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman!  Alla de lagtingsledamöter som var med i den här förhand-

lingen, vilket inte jag var med i inkluderande stadsfullmäktiges ordfö-

rande Gunnar Jansson, har uppenbarligen alla varit helt överens om att 

man kan göra ett sådant avtal, ja. Den drabbade parten, Mariehamn 

stad, som kommer att få avdrag för sina övriga landskapsandelar, god-

känner det här i ett avtal, vilket är fullt möjligt att göra, ja. När det gäller 

innehållet i det muntliga avtal som gjordes på överläggningen så bör fi-

nansminister Perämaa tala med sin chef, lantrådet Viveka Eriksson om 

hur hennes sammanfattning och överenskommelsen såg ut. 

Jag hoppas att majoriteten här ska inse att här är man i händerna på 

några krafter som uppenbarligen av olika orsaker vill ha en förändring 
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av de trepartsavtal som ingicks. Därför hoppas jag att ni följer det om-

röstningsförfarande ni hade senast. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Talmannen före-

slår en tio minuters ajournering.  

Talmannen 

Plenum fortsätter.  

Konstateras att utskottet beslutat föreslå en ändring i förhållande till lagtingets tidigare 

fattade beslut varför omröstning kommer att vidtas. (Ringsignal) 

Omröstningspropositionens ställs så att de som röstar för förslagets i finansutskottets 

a-betänkande röstar ja de som röstar för lagtingets tidigare beslut röstar nej. Kan om-

röstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag önskar öppen omröstning i denna viktiga fråga. 

Ltl Camilla Gunell 

Jag stöder öppen omröstning.  

Öppen omröstning är föreslagen och understödd och kommer att verkställas. Således ja 

för finansutskottets förnyade betänkande och nej för lagtingets tidigare beslut. Jag ber 

ledamöterna Dahl och Aaltonen att biträda vid omröstningen.  

Röstningen har givit vid handen: 18 ja-röster, 11 nej-röster och 1 frånvarande.  

Konstaterat att det är majoritet för finansutskottets förnyade betänkande. Lagtinget har 

sålunda beslutat omfatta finansutskottets betänkande. Ärendets enda behandling är av-

slutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 4 januari 2010. Plenum är avslutat. Talmannen önskar alla en 

God jul och ett Gott nytt år! (Plenum avslutades kl. 14.35). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.  

Herr landshövdingen! 

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

republikens presidentframställningar om bifall till lagarna och förordning om 

sättande i kraft av, dels avtalet om upplysningar i fråga om skatteärende med 

Gibraltar, dels protokollet med Singapore för att ändra avtalet om undvikan-

de av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffan-

de skatt på inkomst, och dels avtalet om ändring av överenskommelsen mel-

lan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning. 

Talmannen 

Herr landshövding! Ärendet kommer att behandlas i vederbörlig ordning. 

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen. Lagtingets sista plenum i januari 

föreslås bli på onsdagen den 20 januari. Fredagen den 15 januari kl. 9.30 kommer det 

att hållas en frågestund. 
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Bordläggning 

1 Undantag från kravet på skyddsrum 

Landskapsregeringens svar (S 2/2009-2010-s) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 11 januari 2010. God-

känt.   

Remiss 

2 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009  

Landskapsregeringens framställning (FR 11/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Herr talman! Först allmänt om intäkterna och intäktsbilden, det finns inga 

stora överraskningar i tilläggsbudgeten, den sista 2009, i förhållande till det 

som regeringen har presenterat i samband med den budgetbehandling som vi 

hade just före juluppehållet. Det man ändå kan säga är att statens och rikets 

regering i en kompletterande budgetproposition för år 2010 lite grann har 

höjt den beräknade inkomsten till staten. Därigenom beräknar man ett för-

skott för 2010 som är något högre än det tidigare kalkylerade. Man kan note-

ra att det här är den första positiva signalen vad gäller avräkningsbeloppet, 

som vi har kunnat ta del av under det senaste året. Allt för stora växlar kan 

givetvis inte dras utifrån det här, osäkerheten finns ännu i den finanskris och 

den globala lågkonjunktur som vi lever i.  

Detaljerna i denna proposition är de som beskrivs här, jag kan nämna någ-

ra härutöver. Pensionskostnaderna stiger såsom beräknat, såsom beskrivet. 

Vi måste budgetera för något högre kostnader för det. Fortfarande kommer vi 

att säkerställa oss om att i den fondering till pensionsfonden som hela tiden 

sker, vi bibehåller en nettofondering även framöver. Det är landskapsreger-

ingens avsikt. Så sker också nu som bäst. Det behövs lite mer anslag för bo-

stadsbidrag, antalet bostadsbidragsmottagare har ökat och medelbostadsbi-

draget har också ökat.  

Det stora behovet av tilläggsanslag finns på trafikavdelningen gällande ny-

bygget, m/s Skarven, och de kostnader som hör därtill. Vi äskar om ett 

tilläggsanslag om 1,3 miljoner euro för att finansiera de tilläggskostnader som 

har uppstått och som kommer att uppstå. Till saken hör dock ändå att reger-

ingen kommer att driva processen vidare för att erhålla de förseningsböter 

som avtalet reglerar, att vi ska kunna få ta del av de böter som vi anser att ska 

utbetalas. Det här kommer att ske via en process, förmodligen via en skilje-

mannadomstol i Stockholm. Beloppet som vi kommer att äska om är högre än 

de 1,3 miljoner som vi  äskar om som tilläggsanslag, men den processen be-

höver föras i hamn. I samband med att vi då kan se ökade intäkter ska det 

budgeteras för skilt.  

Det krävs också vissa tilläggsanslag för byggandet av Svibybron. Planering-

en kunde inte se de problem och de slutliga byggnadskostnader som detta 

projekt medför så det kräver ett tilläggsanslag på 450 000 euro. Detaljfrågor 

om m/s Skarven och kanske om Svibybron kan trafikansvariga ledamoten 

Thörnroos ge svar på under debatten. Tack! 
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Ltl Roger Jansson, replik  

Tack herr talman! Jag ska ställa tilläggsfrågor till trafikministern i sam-

band med mitt anförande, men jag ville veta huruvida finansministern 

har något besked om vad den löpande dagskostnaden är som förorsakas 

av Skarven-situationen, en situation som uppstod efter leverans och en 

planerad trafikstart, därefter har vi haft dubbeltrafik och en del andra 

driftskostnader som löper. Jag antar att levererande varv inte kommer 

att ställas till ansvar för allt detta, men har finansministern någon upp-

fattning om den löpande dagskostnaden som det här kostar åländska 

skattebetalare idag. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik  

Herr talman! Nej exakta siffror på det har jag inte, men jag utgår från att 

ledamoten Thörnroos kan besvara de frågorna. De facto finns det nog 

vissa dubbelkostnader givetvis i det här skedet. Man har en besättning 

till det fartyg som bedriver trafiken för närvarande plus det som krävs 

för att få M/S Skarven i kördugligt skick, men exakta siffror har jag inte i 

det här läget. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det svaret. Jag skulle ytterligare vilja föra ett re-

sonemang kring varvets ansvar. Jag antar att det som man kommer att 

ställa varvet till ansvar för huvudsakligen är investeringskostnader och 

vissa driftskostnader med anledning av bristfälligheterna i leveransen. 

Hur är det sedan med det jag var inne på i min första frågeställning, de 

totala driftskostnaderna som landskapet drabbas av. Finns det kon-

traktsmässiga underlag för att ställa varvet till ansvar också för en del av 

dem?   

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik  

Herr talman! Eftersom det här inte är mitt specialområde vågar jag inte 

ge bestämda svar gällande de exakta kontraktsmässiga möjligheterna att 

ställa varvet till svars, men de stora summorna kommer ändå att beröra 

de förseningar som finns i leveranstidpunkten. Jag utgår ifrån att man i 

kontraktsskrivningsögonblicket har bedömt kostnader för förseningar, 

det finns också andra saker delvis inbakade, så torde ett rimligt resone-

mang vara. Landskapsstyrelsen har beställt en revision av projektet för 

att klargöra alla delar i den process som ledde till beställning och den si-

tuation som vi har nu med försening och ett fartyg som ännu inte är i 

drift. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag har en fråga om tilläggspengarna för Svibybron. Så 

länge vi har den finansförvaltning vi har så anser jag att finansministern 

ska vara så väl insatt i alla anslagen att han eller hon kan svara på frå-

gorna. Norr om Svibybron är vattnet oerhört förorenat och vattensedi-

menten innehåller mycket tungmetaller. Vad jag förstår av den här 

ganska summariska motiveringen gäller det alltså balkpålning. Det låter 

för mig som om man ska ganska långt ner i sedimenten. Det betyder an-
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tagligen att gifterna frigörs. Min fråga är om det krävs särskilt miljötill-

stånd för att utföra åtgärderna som här beskrivs? 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik  

Herr talman! Åtgärderna och anslagets dimensionering i det här försla-

get utgår från att det krävs tilläggspålning eftersom den ursprungliga 

planeringen inte visade exakt grundens beskaffenhet och vilken hållbar-

het den har. Jag har inte fått sådana signaler om att det krävs ett skilt 

miljötillstånd för just denna åtgärd eftersom det redan tidigare också 

krävde ingrepp i de sediment som är och har påståtts vara förgiftade ge-

nom utsläpp och sedimentering. Jag har ingen kunskap i dagsläget om 

att det krävs något speciellt miljötillstånd, men jag kan inte heller be-

stämt utesluta att det är så. Oberoende har man varit tvungen att röra i 

sedimentlagren. 

 Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Vi har framför oss den sedvanliga städarbudgeten från föregå-

ende år 2009. Vi hörde just en fullödig presentation från finansministern. 

Centern har egentligen inte något att tillägga eftersom vi stöder de förslag 

som ligger här. Vi håller med om att det är viktigt när det gäller fonderingar-

na att man bibehåller en nettofondering. Vi vet att pensionskostnaderna inte 

kommer att minska utan tvärtom att öka med tiden.  

Den stora diskussionen är naturligtvis Skarven, den färja man har diskute-

rat i väldigt många år. Den har planerats väldigt länge för Föglö-trafiken och 

kom äntligen, men visade sig ha vissa brister, som man nu försöker åtgärda 

och som kommer att kräva tilläggskostnader. Vi stöder också dem för vi mås-

te se till att vi får den här båten i trafik. Vi hörde också en beskrivning av vad 

som ska hända så jag behöver inte säga mer än att vi för centerns del hoppas 

att vi får båten i trafik så att den uppfyller de förväntningar på trafikförbätt-

ringar som man avsåg när man skapade detta. Vi tror att slutresultatet blir en 

bra färja som kan tillfredsställa de trafikbehov som närmast Föglö har och 

som kan sättas i trafik. Med de här korta kommentarerna vill jag igen säga att 

centern stöder det. I övrigt avvaktar vi finansutskottets behandling av budge-

ten och remissdebatten som sådan. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag vill från de obundnas sida speciellt lyfta fram tilläggsbudge-

tens sida 18 där kapitlet handlar om Skarven. Det har varit mycket skriverier 

om Skarven i tidningarna, om hela processen fram och tillbaka. Vad jag anser 

att är väldigt viktigt att poängtera är att någon bör bära det politiska ansvaret 

för hela Skarvenhistorien. Centern har en väldigt stor del i det i och med att 

man vid beställningen innehade trafikministerposten och än idag innehar 

trafikministerposten. Nu är det ombytta personer, men det är fortfarande 

samma parti som innehar posten och som gör att en stor del av hela Skarven-

soppan de facto måste tillskrivas centern. Däremot är jag lite fundersam hur 

ansvaret hos liberalerna är, känner de ett delaktigt ansvar i hela den här affä-

ren, det skulle vara intressant att veta hur de ser på det.  
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När det gäller 1,8 miljoner euro som vi hoppas att vi ska få tillbaka från 

varvet är jag lite tveksam till om vi kommer att lyckas med den processen i 

Stockholm. Från varvets sida kommer de säkert att påpeka de förseningar 

som har uppstått på grund av ombyggnationen. Där har vi ett anslag på 

470 000 euro som är tilläggsarbete som har kommit under byggnadstiden. 

Det är också någonting som behöver klargöras och finansutskottet får titta 

speciellt på det. Är de ett beslut på enskild föredragning eller är det ett tjäns-

temannabeslut? Det är verkligen någonting som måste redas ut hur det har 

gått till för annars kan vi inte från lagtingets sida bevilja tilläggsanslaget, om 

vi inte vet hur grunderna har uppkommit. Det får inte gå till på det viset. 

På personalkostnader står det 130 000 och det kanske trafikministern kan 

svara på. Är det så att det är full personal som går i standby och väntar på att 

börja trafikera med Skarven idag? När kan man tänka sig att göra en ompla-

cering av dem om det här drar ut på tiden? Det är också någonting som vi 

undrar över. Dessutom har vi driftskostnader som bunker och inventarier. 

Vad är det för inventarier? 246 000 euro, det skulle också vara intressant att 

veta. Det finns väldigt många frågetecken ännu som jag hoppas att vi får 

klarhet i efter att finansutskottet har tittat djupare på budgeten. Jag kan ock-

så nämna att Ålandsdagarna i Helsingfors ledde till en prickning av tjänste-

mannen för att hon inte hade hållit sig inom budgetramarna.  Här är det en 

utredning på gång. Jag tror att vi i lagtinget skulle behöva ta del av den ut-

redning som pågår för att vi ska kunna ta ett bra beslut när det gäller Skar-

vens tilläggsanslag.  

Går vi vidare till nästa har vi de berömda asfalthögarna. Från de obundnas 

sida har vi den åsikten att landskapet bör följa samma lagstiftning när det 

gäller miljötillstånd som det fordras från de privata. Det tror jag att jag får 

medhåll från salen att det är så det ska gå till. Jag hoppas verkligen att vi ska 

få en lösning på de bitarna. 

Tittar vi vidare är det en sak som finansminister Perämaa kanske kan svara 

på. Det gäller finansieringslånet på sid. 21. Där står ett tilläggsanslag på 18,6 

miljoner plus 2 miljoner, det blir ca 20 miljoner för att reda upp bokslutsåret 

2009. Vi har redan konstaterat att vi har ett back för budgeten 2010 som vi-

sar 70 miljoner, vi tar 20 miljoner från utjämningsfonden och 50 miljoner lå-

nar vi av egna pengar. Nu lånar vi av egna pengar igen, 20 miljoner för 2009. 

Hur länge kommer pengarna egentligen att räcka om det kommer en likadan 

tilläggsbudget för 2010? Kommer vi att ha pengar ännu 2011 eller kommer vi 

redan 2011 att vara tvungna att ta externfinansiering. Det skulle vara intres-

sant att veta. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik  

Herr talman! Nej, enligt den ekonomiska planläggning landskapsreger-

ingen har lagt och presenterat i samband med budgeten ska vi klara av 

att hantera ekonomin utan extern upptagning av lån fram till 2012 som 

vi har sagt. Målsättningen är att budgeten ska vara i balans senast året 

därefter. Om finanskrisen och den globala lågkonjunkturen utvecklas 

ungefär som man nu bedömer att den ska göra, ska det inte krävas ex-

ternt lån. Det här är en budgetteknisk post som motsvarar det som be-

skrivits i den ekonomiska planeringen sedan tidigare.  
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack herr talman! Så jag kan i princip tolka det att en dylik post på 20 

eller 30 miljoner kommer vi inte att få se om ett år när det gäller budge-

ten för år 2010. Det som idag är fastslaget det tror finansminister Perä-

maa att kommer att hålla. En dylik post kommer vi inte att se?  

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik  

Herr talman! Givetvis står jag och landskapsregeringen bakom den eko-

nomiska planering som vi har lagt i och med att vi presenterade budge-

ten för 2010. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ltl Nordberg ville att vi skulle diskutera det politiska ansvaret för be-

ställningen av Skarven, om vi fortfarande kallar den för beställning med 

tanke på att det är oklart om och när den är i drift. Är det inte bäst, le-

damot Nordberg, att vi här och nu har att ta ställning till och bevilja 

pengar så att vi får Skarven i drift, eller hur. Sedan följer det politiska ef-

terspelet där vi får granska dels hur landskapsregeringen kan hantera 

förseningsböterna och dels vilka åtgärder som blir nödvändiga på tjäns-

temannanivå på grund av brister i tillsyn etc. Den politiska delen blir ett 

resultat av helheten när vi har allting på bordet. Det kanske är lite tidigt 

att diskutera politiken i Skarvenaffären.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Ja, jag tycker att om man kommer och begär mera pengar så måste man 

fråga sig hur det kommer sig att de pengar som man redan har fått inte 

har räckt till. Vi har de facto en tilläggsbeställning som har skett under 

själva byggnadstiden och som nästan är på en halv miljon euro. Då är 

det helt på sin plats att fråga sig om beställningen är gjord på ett poli-

tiskt korrekt sätt. Det måste man få fråga sig. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Det är klart att ledamot Nordberg och alla andra har rätt 

att ställa frågor och vi har rätt att begära pappren på bordet, men är det 

inte nu dags att först få Skarven i sjödugligt skick så att inte tredje man 

fortsätter att bli lidande av de här olustiga efterspelen som finns. Sedan 

får vi ta ställning till allt det som är politik, men inte blanda in politiken 

nu när vi ska försöka få Skaren i trafik. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ja, jag tror inte att vi kan skilja på politik när vi står i lag-

tingets sal. Det här huset ska väl handla om politik eller hur. För mig är 

det politik att man kan gå tillväga på det här sättet, att man inte gör så-

som det är beslutat. Vad jag har förstått är det här inte ett beslut som är 

i enlighet med hur det borde ha gått till. Tittar vi med allmänhetens 

ögon som ser på den här saken utifrån tror jag att det är många som 

ställer sig frågan om det här har gått politiskt rätt till. Jag ville framföra 

det, jag ställer mig i den raden också och jag tycker att jag har rätt att 

göra det. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Ja även landskapsregeringen har ställt sig den frågan 

hur det är möjligt att vi nu ska presentera en tilläggsnota på 1,3 miljo-

ner. Det här varseblev vi i höstas och ställde också samma fråga som le-

damoten gör här: Har allting gått rätt till? För att med säkerhet klargöra 

det tillsattes en intern utredning av förvaltningschefen och den förvän-

tas bli färdig inom januari, inom denna månad. Där kommer ett klargö-

rande, huruvida allting har gått rätt till eller inte. När det sedan gäller 

förseningsböterna tror jag nästan att jag får återkomma i nästa replik. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Det var just den utredningen som minister Thörnroos var 

inne på, som jag hoppas att finansutskottet kommer att kunna ta del 

utav. Det kommer också att klargöras i deras betänkande hur detta har 

kunnat uppstå och hur vi ska gå vidare. Jag ser fram emot att få läsa fi-

nansutskottets betänkande när de förhoppningsvis har fått ta del av ut-

redningen.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! När det gäller förseningsböterna är de kopplade till en 

viss tidsaspekt och i och med att vi har gått över den tiden med råge så 

inverkar inte de tilläggsarbeten som har utförts i en negativ riktning. 

Den 30 december var vi för sista gången i kontakt med varvet och sade: 

Snälla, svara, ska vi försöka lösa det här tillsammans eller vill ni att vi 

går till domstol? Man har tid på sig till den 8 januari att lämna ett be-

sked. Därefter kommer skiljeförfaringsprocessen att inledas i Stock-

holm. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ja, vi får hoppas på det bästa. Jag önskar trafikministern 

all lycka i det här. De facto är det ju förstås så att när man beställer ett 

fartyg så har man en viss tidsaspekt när det ska vara klart. Om det under 

tiden kommer ombyggnationer, som t ex täckningen av färjan, kan den 

ju inte hålla. Om man har beställt en färja med öppet bildäck och det 

under processens gång bestäms att det ska vara en täckt färja, då är det 

absolut så att tidsramen som man ställde upp när man tecknade kon-

traktet och beställde färjan, den kan inte vara densamma eftersom det 

tar en tid att bygga ett tak på färjan. Jag önskar minister Thörnroos all 

lycka och välgång och jag hoppas att vi får se 1,8 miljoner, men jag är 

mycket skeptisk att det går så.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tänkte ta upp tre principiella resonemang. Det första gäller 

systemet med den s k städarbudgeten och vårt nuvarande finansförvaltnings-

system, sedan vill jag också beröra Alandica och Skarven ur ett offentligt 
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upphandlingsperspektiv. Till sist vill jag säga något om sysselsättningsläget 

och den stabiliseringspolitik som vi skulle ha behövt ha för länge sedan. 

Låt mig börja med städarbudget. Det vittnar om ett alltför gammalmodigt 

finansförvaltningssystem. Det här är ett mer eller mindre fullbordat faktum. 

Lagtinget kommer att stå här och utkräva ansvar och det blir några rubriker i 

media, befolkningen upprörs och sedan klubbas det antagligen enhälligt. Inga 

större förändringar i systemet har gjorts. En hel del av bristerna är trots allt 

inte bara några mänskliga tillkortakommanden utan det är frågan om allvar-

liga system som inte reformerats i tid och som fortfarande bibehålls. Städar-

budgeten kommer sig mycket av att de avdelningschefer som har ansvar för 

olika verksamheter inte samtidigt har ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. 

Man får sig tilldelad en budget och en kostnadsram och när året närmar sig 

sitt slut så för att säkerställa sig att man åtminstone får lika mycket pengar 

som föregående år försöker man göra sig av med pengarna.  

Den här typen av finansförvaltning uppmuntrar inte till sparsamhet och ef-

fektivitet utan den innebär att man ska ”slösa” för att kunna bibehålla sina 

anslag i nästa års budget. Nu har vi spartider så regeringen griper in ganska 

mycket, men principen kvarstår i alla fall. Man ska visa på de olika avdel-

ningarna att man har stora utgifter och att det krävs att man får finansiering 

för dem. I kommunerna tror jag inte att de har ett sådant här system. De 

kommer sig av att finansförvaltningen här är centraliserad till en avdelning 

och den håller tydligen stenhårt i den ekonomiska styrningen av verksamhe-

terna. Det är gammalmodigt, ineffektivt och det är inte ett sådant system som 

vi behöver. Den här situation har många gånger varit på tapeten och det har 

sagts att vi måste ändra vår finansförvaltningslag. Det har också sagts att det 

är på kommande en ny sådan, men det dröjer.  

En sådan här finansförvaltning är förödande under en tid som den som vi 

har nu. Istället borde man kunna delegera ett betydligt mera ekonomiskt an-

svar ute i förvaltningarna. Cheferna skulle ha ett tydligt resultatansvar och vi 

skulle syssla med att besluta om de övergripande målen. Regeringen skulle ha 

rätt att på basen av det styra verksamheterna. Det här gammalmodiga, inef-

fektiva systemet borde vi komma bort ifrån, lagtinget borde besluta om det. 

Istället förstärker man finansförvaltningen att gå i helt motsatt riktning än 

det som åtminstone vi tycker att är modernt och effektivt.  

Herr talman, att ha så mycket kommentarer om de här summorna, 

överskridningarna, lönar sig föga. Däremot kan man ändå tycka en hel del. 

Jag tänkte tycka en del om offentlig upphandling.  

En av de verkligt aktiva institutionerna i vårt landskap vad gäller den of-

fentliga ekonomin är Ålands handelskammare. De har kommit med en rad 

intressanta rapporter de senaste åren. Det är synd att de inte läses mera och 

det är synd att de inte tas på allvar. I augusti kom de med en rapport om den 

offentliga upphandlingen på Åland. Den är gjord av en ung man som heter 

Magnus Högnäs, jag hoppas att utskottet hör honom så att han får uppmärk-

samhet för sitt arbete. Den har givits ut av handelskammaren och den heter 

”Den diffusa upphandlingen. En kartläggning av offentlig upphandling på 

Åland”.  

Om vi tittar på budgeten tänker jag inte gå på driftsanslagen utan på två 

investeringar, dvs. Alandica och Skarven. Ingen har överhuvudtaget kom-

menterat Alandica, det kanske kommer. Finansministern berörde det inte 

med ett ord. Man säger att nu är väl folk glada och nöjda, nu bryr vi oss inte 
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om att det här dessvärre har överstigit budgeten betydligt. Jag tycker att ut-

skottet borde ta sig en funderare på hur upphandlingen har skett i de här 

båda fallen. Det skulle vara lärorikt mot bakgrunden av rapporten. På Åland 

är de så, tack och lov genom att vi hör till EU, att vi har blivit tvungna att lag-

stifta om offentlig upphandling, men det gäller bara över vissa av EU fast-

ställda tröskelvärden och de är ganska höga med tanke på landskapets och 

kommunernas ekonomi. Det gäller i första hand investeringar. 

Under den här nivån är det mest direkt upphandling som gäller eller att i 

stöd av regelverk som liknar lagstiftningen ganska mycket göra upphandling-

ar. Det finns alltså ett visst regelverk fastän det inte är lag, inte i alla kommu-

ner, men landskapet har det. Det räcker inte med det utan det måste också 

finnas kompetens för att göra dessa upphandlingar. Den här rapporten visar 

vilken kritik de upphandlande enheterna får av leverantörerna, i det här fallet 

byggarna. Det är typiskt att alla de som har blivit hörda påstår att det saknas 

kompetens och kunnande inom förvaltningen, man vet helt enkelt inte alla 

gånger vad man ska upphandla. Det mest typiska exemplet på det är väl bok-

ningssystemet för färjorna. Det känner vi alla plågsamt väl till. Det skulle vara 

intressant att veta om det någonsin kommer att fungera. Det var i början av 

2000-talet som vi beslöt att vi skulle upphandla ett sådant här system och se-

dan har det varit på tapeten flera gånger. Man har utkrävt ansvar och att det 

ska fungera och allt detta har upprepats i det oändliga, men tydligen har man 

upphandlat något som inte går att använda.  

Ett annat exempel är datoriseringen av lagtinget. Det är väldigt svårt efter-

som det inte finns datorprogram för parlament. Man måste skapa något eget 

som man måste upphandla. Det verkar jättesvårt. Det stupar ofta på det. Nå 

ja, det är ett väldigt udda exempel, men om man tar upphandlingen av stora 

investeringar som Alandica så säger leverantören att det saknas kompetens i 

förvaltningen, det är för korta anbudstider och förfrågningsunderlaget är för 

dåligt. Det här är generellt. Man kan också säga att leverantörerna bär ett 

visst ansvar eftersom de kanske inte tillräckligt tydligt informerar om vad det 

är de har att sälja.  

I alla fall, otydligheten och bristen på regelverk och kompetens leder till 

dyra och kvalitetsmässigt dåliga lösningar plus att det leder till att vi har en 

alltför svag rättssäkerhet inom det här området. En anbudsgivare som tycker 

att den har blivit felbehandlad kan inte få sitt fall rättsligt prövat. Då hänvisas 

man till marknadsdomstolen och man hänvisar till upphandlingsdirektiv och 

lagar. De säger: ”Nej, vi kan inte ta ställning till det här, det är alldeles för 

komplicerat med den åländska lagstiftningen”. De skjuter ifrån sig med båda 

händer. Går man till förvaltningsdomstolen här och hänvisar till upphand-

lingslagen säger de: ”Nej, vi har inte med upphandlingslagen att göra, ni 

måste gå till marknadsdomstolen”. Bästa vänner, vi har en lagstiftning vars 

rättssäkerhet är otroligt dålig inom den här sektorn.  

Nå hur går det då till. Ja, det finns en ganska bra beskrivning här om hur 

det kan gå till. Jag ska citera en sagesman i den här frågan: ”Tyvärr är det så 

att i synnerhet i byggbranschen försöker man ge ett billigt anbud och sedan 

om man får jobbet börjar man lusläsa alla dokument och sedan börjar man 

komma med krav på tilläggskostnader”. Ja, det är nästan så att det ligger i 

systemet att man har ett lågt pris och så kör man tillägg istället. Bästa vänner, 

jag tycker att det verkar precis så med Alandica. Lagtinget beslöt ursprungli-

gen att det skulle kosta 15 miljoner, sedan måste man justera det till 16,5 ef-
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tersom det ansågs orimligt att få det för 15 och nu är vi just uppe i snart 18 

miljoner. Byggaren har på grund av, eventuellt, dåligt underlag krävt och fått 

dessa 1,5 miljoner till. Det här är ett lysande exempel på hur det inte borde 

vara.  

Vem är det då som bär ansvar för den här överskridningen? Är det ingen? 

Är det den ansvariga politikern? Är det tjänstemannen? Är det de dåliga styr-

dokumenten och regelverken som vi har? 1,5 miljon är inte lite pengar, kära 

vänner. Det är tio miljoner gamla mark skulle före detta finansministern Las-

se Wiklöf ha sagt. Tio miljoner gamla mark. Jag tycker att utskottet ska titta 

på Alandica. Vi tycker förstås alla att det är bra att det finns. Det handlar inte 

om det utan det är frågan om upphandlingen och hur den gick till. Särskilt 

borde man titta på vilka övriga anbud som kom in och i vilken relation till det 

slutliga priset de står idag. Där finns det mycket att bita i om vi vill ha ett 

ekonomiskt fungerande system vad gäller offentlig finansförvaltning.  

Med Skarven är det ytterst oklart nu. Vi får väl avvakta utredningarna osv. 

men själva upphandlingen kan man titta på. Hur gick den till? Vad har skett 

efter att man har skrivit på kontraktet? Har det gjorts mycket ändringar, på 

vilka grunder, av vem? Min önskan är att finansutskottet greppar dessa frå-

gor utgående från handelskammarens rapport.  

Sedan, herr talman, arbetslösheten ökar. Det här är förstås en budget som 

gäller för 2009. Vi är från socialdemokraterna väldigt tveksamma till de åt-

gärder man har kommit med i budgeten. Vi önskade ju redan förra året i 

samband med städarbudgeten att man skulle ha diskuterat stimulansåtgärder 

och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Bland det effektivaste är ändå att sti-

mulera byggbranschen. Nu har man sagt att man ska bygga sjöfartsmuséet 

och man ska bygga sjukhuset. Det är säkert bra, men är det tillräckligt. Man 

kan också fråga sig om det är stimulans om ett åländskt byggföretag anställer 

alla arbetare från något annat ställe eller via något annat företag. Är det bra 

stimulans?  

Nej, vi tror mera på att man ska inleda ganska omfattande reparationsar-

beten. Den som följer med utvecklingen både västan och östan ser att reger-

ingarna har gått in för att bevilja pengar för rotavdrag, som man kallar det i 

Sverige. Under lågkonjunktur har man råd att renovera, det gör man inte när 

det är högkonjunktur. Det ger mycket arbete åt småföretag. Ett stort bygge 

sysselsätter inte de små utan då är det mycket mera troligt att det kommer in 

arbetskraft till Åland som är uppköpt utifrån. De åländska företag som har 

byggarbetare kan inte sätta alla kontinuerligt på ett storbygge utan de behö-

ver också små byggen.  

Jag skulle hoppas att utskottet skulle ge regeringen råg i ryggen att ta fram 

medel för att öka sysselsättningen inom byggbranschen det här året när vi ser 

arbetslösheten öka. På rikssidan ger man också pengar för stambyten, bidrag, 

hisstödet borde nödvändigtvis komma till stånd så att man skulle kunna byg-

ga hissar för att underlätta för gamla att bo kvar hemma. Det är mycket arbe-

te, men det är ju det vi är valda för att göra i det här sammanhanget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ett intressant resonemang som ledamoten Sundback förde om 

den bristfälliga upphandlingen. Jag håller med mycket av det som sades, 

man har lärt sig i byggsektorn att man kan ge ett billigt anbud. Ofta är 

anbudsunderlaget så pass bristfälligt att det är ganska lätt att komma 
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med tilläggskrav. Jag delar den uppfattningen. En sak som ledamoten 

Sundback inte nämnde och som jag däremot har uppmärksammat är att 

man från enheter inom landskapsförvaltningen sätter igång projekt trots 

att man vet att anslagen inte kommer att räcka till inventarier, altaner 

och vad det nu vara må. Resonemanget är intressant och jag hoppas att 

finansutskottet kan fördjupa sig ytterligare i det. Angående rotavdraget 

är det min uppfattning att vi har haft det systemet 2-3 år redan, så det 

finns. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, om det förekommer att man sätter igång projekt som 

inte är totalfinansierade fungerar inte finansförvaltningen. Det borde 

vara uteslutet, men systemet som vi har är lite så att den högra handen 

inte vet vad den vänstra gör. Det inte blir några påföljder utan det blir 

städarbudgeten och oj, oj, oj nu gick det så här igen. Hur kunde det gå 

så? Pang så är klubban slagen och så är det nästa projekt. Jag anser att 

det är ett väldigt bra exempel på det dåliga finansförvaltningssystem vi 

har, så det borde vi få stopp på. Det som också är väldigt tråkigt är att 

man stirrar sig blind på priset, man förverkligar ett annat projekt än det 

som ursprungligen var utbjudet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är intressant och glädjande att ledamoten Sundback 

omfattar den stimulanspolitik som landskapsregeringen har lagt i och 

med budgetförslaget för 2010. Vi kunde redovisa att vi har väldigt höga 

investeringsnivåer för de kommande åren för att till den delen försäkra 

oss om att vi inte får en onödigt hög arbetslöshet här på Åland lokalt 

under lågkonjunkturen. Jag håller med i resonemangen om att renove-

ringarna är ett arbetsintensivt sätt att bygga och det gynnar säkert den 

lokala arbetsmarknaden. Därav också förslaget att renovera självstyrel-

segården. Finansutskottet och lagtinget gav ju sitt bifall till det, men be-

dömde att situationen just nu att sätta igång projektet ännu inte är mo-

gen så man måste avvakta konjunkturutvecklingen och göra de rätta be-

sluten och investera under lågkonjunkturen. Det gynnar sysselsättning-

en.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, minister Perämaa utnyttjar resonemanget när han tar upp det här 

med om- och tillbyggnad av landskapsförvaltningen. Det är inte det jag 

menar med renoveringar. Hans perspektiv är fortfarande landskapets 

budget. Det är inte en riktig stabiliseringspolitik utan då är man mera 

inriktad på hela samhället och på näringslivets behov. Där finns det 

ganska stora brister i den här budgeten. Landskapets om- och tillbygg-

nad är som oppositionen, vissa av oss i alla fall, anser, en dålig renove-

ring och tillbyggnad. Man har ju kvar en hel del kostnader ute på stan 

där man hyr upp fastigheter istället för att samla allting under ett tak. 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Att tömma de privata fastigheterna på hyresgäster, vilket 

man skulle göra om landskapet tar bort sin verksamhet därifrån, är inte 

heller särdeles lyckosamt under en lågkonjunktur. Nog om den diskus-

sionen. Jag tror, precis som ledamot Sundback sade, att det är en fördel 

om vi under den tid lågkonjunkturen varar, den kommer att vara några 

år, också kommer att kunna sätta pengar på de fastigheter vi har just på 

grund av den effekt den har på arbetsmarknaden och byggsektorn speci-

ellt. Vad gäller rotavdraget, de möjligheter finns de facto i och med det 

ekonomiska system vi har via rikets budget. Vi har marknadsfört den 

möjligheten också från landskapsregeringens sida, ett mycket bra in-

strument. Jag hoppas att befolkningen ska utnyttja det ännu mer. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det måste nog till en mycket effektivare information. Det visade sig 

häromdagen när man läste en av tidningarna att skattebetalarna inte 

ens utnyttjar hushållsavdraget i någon större omfattning. Det krävs 

mycket information. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ltl Barbro Sundback hade ett intressant resonemang i 

upphandlingsfrågorna. Det är stora pengar det handlar om alltid när vi 

ska göra våra investeringar och det här har vi diskuterat flera gånger i 

finansutskottet. Jag minns när vi behandlade budgeten för 2009, förra 

året, då hade vi rätt ingående diskussioner runt det. Det handlar om fle-

ra olika saker, men framför allt måste man ha kompetens för att göra 

bra upphandlingar. Om jag inte missminner mig uppmanade vi också 

landskapsregeringen att titta över om t ex finansavdelningen inte kunde 

ha en stödjande funktion när det gäller upphandlingar till övriga avdel-

ningar. Det kan vara ett sätt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja att förnya systemet är säkert nödvändigt. Man borde slå fast, om man 

vill ha den modellen att upphandlingen ska centralstyras. Eftersom all 

ekonomisk styrning överhuvudtaget i det nuvarande systemet är sådant 

borde det kanske vara naturligt. Jag tror inte att det räcker med att bara 

uppmana utan det måste göras verkliga systemförändringar. Det är bra 

att utskottet har diskuterat det och nu finns den riktigt fina utredningen 

att titta på. Det är egentligen också ur rättssäkerhets synpunkt ohållbart 

att vi har ett sådant här system. De anbudsgivare, leverantörer, som 

tycker sig ha blivit fel behandlade kan inte pröva sin sak i domstol över-

huvudtaget. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Nej, jag talar inte för en centralisering utan att försöka ut-

nyttja den kompetens som finns. Tittar man på små avdelningar finns 

kanske inte den kompetensen som behövs när man ska göra en svår 

upphandling. Då kan en möjlighet vara att man drar nytta av all den 

kompetens som finns i det här huset. Ett annat alternativ är naturligtvis 
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att man också utnyttjar utomstående expertis för att göra bra avhand-

lingar. Vi vet att det är det viktigaste för att man ska kunna få en inve-

stering utförd på det sätt som det är tänkt, både kvalitetsmässigt och 

ekonomiskt. Det finns flera olika alternativ. Vi kommer säkert att disku-

tera det här igen. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag är glad att utskottets ordförande tar den här frågan på allvar och 

jag hoppas att man kommer med konkreta förslag så att vi kan fatta be-

slut, samtidigt som jag hoppas att man analyserar detta med Alandica 

speciellt och tittar på de anbud som lämnades in då. Det måste väl kän-

nas ganska bittert för dem som lämnade in anbud, jag vet inte vad de låg 

på, om de var under det slutliga priset nu, men det skulle vara ett intres-

sant exempel på att granska närmare den här bristen. Det är inte bara 

själva kompetensen att upphandla utan det är också underlagsmateria-

let, tillräckliga tider osv. Det är det centrala. Det finns en fixering vid 

priset idag, man tror att man måste ta det billigaste och det är tyvärr 

också det som kvalitativt oftast är det sämsta. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Den här tilläggsbudgeten redovisar att likviditetsnedgången för 

2009 ytterligare späds på med 20 miljoner euro och det är känt från tidigare. 

Det som däremot inte heller i den här tilläggsbudgeten redovisas för närmare 

och som jag hoppas att finansutskottet ska fortsätta sin analys av, är den 

långsiktiga nivån på klumpsumman. Den kan man mer och mer i riksbudge-

ten läsa sig till och de kalkyler man har där för de kommande åren när det 

gäller statens inkomster, inklusive lån och allt annat, men också utan lån, det 

som är underlaget för vår klumpsumma. Jag hoppas att finansutskottet vill 

titta på det så att vi får en säkrare uppfattning så fort som möjligt här i lag-

tinget om den långsiktiga nivån på det nuvarande ekonomiska systemet.  

Landskapsregeringen begär 1,3 miljoner euro till för m/s Skarven. Det har 

redovisats för i detaljbudgeten på olika sätt. Jag hoppas att trafikminister Ve-

ronica Thörnroos begär ordet i den här frågan och redogör mer i detalj för si-

tuationen. Vi har i vår grupp legat lågt i den här frågan i väntan på mera sak-

information och det börjar nu bli dags att leverera den till oss och till med-

borgarna. Det har gått så pass lång tid sedan leveranstiden så man bör ha de 

flesta fakta på bordet, om man har en bra förvaltning i den här frågan.  

Vi har för det första, som jag i en replik med finansministern begärde, en 

redogörelse över dagsdriftskostnaden jämfört med den situationen om Skar-

ven skulle ha kommit i trafik som beräknat efter leverans. Inte de tidigare 

kalkylerna utan efter leverans och att man räknade med att båten skulle 

kompletteras på flera olika sätt förrän den skulle sättas in på sin ordinarie 

Föglölinje. Det fanns ingen klar datum för det. Efter det har man betydande 

kostnader, man har en extra trafik att betala, man har dubbla besättningar, 

på det fartyg som trafikerar plus på Skarven. Det här är oredovisat för hur 

mycket kostnader detta drar. Man har utredningskostnader av olika slag. Vi 

känner till både ASCE utredningen och Viking Line utredningen och det finns 

säkert andra utredningar också.  
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Man börjar komma in i en situation när man har jurister i arbetet och det 

kostar jättemycket, juristerna brukar förtjänar bra. Här blir det nu en juridisk 

process framöver och man vet inte detaljerna runt det, men den processen 

kommer att kosta ganska mycket, som möjligen slutar i att varvet inte har 

förmåga att betala helt enkelt utan vi får ändå stå för kostnaden. Då drar vi på 

oss tilläggskostnader utöver de kostnader vi redan har haft. Den tidsförsening 

det innebär att inte få fartyget i trafik enligt plan innebär per automatik ytter-

ligare personalkostnader genom att de schema man har för förändring i per-

sonalen när man ändrar på trafiken förskjuts. Det betyder att man måste göra 

nya scheman och nya scheman och det betyder sedan löpande tilläggskostna-

der för all försening man har i sin egen planering. Det skulle jag vilja att tra-

fikministern redogör för här inför lagtinget nu, det är hög tid att vi får en så-

dan information, både vi och medborgarna. 

Den andra frågan jag var inne på var varvets ansvar för den här typen av 

kostnader. De är inte alls redovisade här och inte heller varvets ansvar. Fi-

nansministern gjorde en hänvisning till trafikministern och jag hoppas att vi 

kan få den informationen här. Det är klart att det ska redovisas inför finans-

utskottet och det förutsätter jag att det görs, men om man för så här stora 

pengar i en tilläggsbudget till lagtinget bör man ha fakta på bordet för pleni-

redovisning. 

En annan sak som har bekymrat oss i vår grupp är det personella ansvaret 

för det som har inträffat. Vi har den remarkabla beställningen av en över-

byggnad, som inte bara medför kostnader i sig utan den förskjuter tyngd-

punkten på fartyget så att lastkapaciteten förändras. Den innebär också nya 

säkerhetskrav på fartyget när man får ett täckt bildäck och många andra pro-

blem i sammanhanget. Här har hänvisats, jag tror att det var ledamoten 

Nordberg, till fallet om näringsavdelningen i samband med Helsingforsda-

garna. Det var en remarkabel misshandel som skedde då av en person som 

inte var huvudskyldig. Nu har vi lite svårt att förstå varför avdelningschefen 

och andra inte skulle ha något ansvar alls i det här sammanhanget. Det är vä-

sentligt att man kommer fram med utredningar om det. Vad jag förstod i ett 

tidigare replikskifte kommer det inom januari att redovisas den typen av frå-

gor. Det inkluderar inte bara det politiska ansvaret utan också chefsansvaret.  

Ytterligare en frågeställning som trafikministern bör besvara inför plenum 

är vilka anteckningar som gjorts i mottagningsprotokollet när fartyget togs 

emot. Det blir helt avgörande för den kommande juridiska processen, vilka 

anteckningar som i samband med mottagandet har gjorts gemensamt eller 

ensidigt från den ena eller andra partens sida och som sedan kan användas 

som underlag när man ska bedöma hur leverantörerna uppföljt leveranskon-

traktet, alltså beställningen. Har landskapregeringen inte gjort några anteck-

ningar om försening eller om brister i leveransen, brister i produkten, har 

man en betydligt sämre ställning än om man har gjort anteckningar. Det bör 

naturligtvis trafikministern känna till, vilka anteckningar som är gjorda. Eller 

ska jag säga så här: I förhållande till beställningskontraktet hur har land-

skapsregeringen följt upp de möjligheter man där ges för att få ersättning för 

försening och brister i leveransen genom skriftliga noteringar från landskaps-

regeringens sida gentemot leverantören. Det får räcka när det gäller Skarven. 

Några detaljer till vill jag notera inför finansutskottets behandling. På si-

dan 11 har vi de kraftiga utökningar av pensioner och familjepensioner med 

en miljon, alltså en 5½ procents ökning som inte är prognostiserad. Det för-
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vånar mig, det ställer landskapsförvaltningen och oss här inför ett självklart 

krav som jag hoppas att finansutskottet ska ta sig an. Det här är en alldeles 

klar varningssignal inför det som komma skall när det gäller pensionerna. 

Det ökar långt, långt utöver det som är prognostiserat. Det är inget prognosfel 

utan det är helt enkelt så att antalet personer har ökat betydligt mera än vad 

man har planerat. Det förvånar verkligen att det här inte har kunnat beräk-

nas. Därför vill jag att finansutskottet beställer en prognos för de kommande 

tio åren så att man har en någorlunda hållbar beräkning av hur landskapets 

pensionsutgifter kommer att utvecklas. Det har att göra med det som tidigare 

har diskuterats i andra debatter om behovet av fondens tillväxt.  

Ytterligare är det något förvånande på sidan 15 under Arbetsmarknads- 

och studieservicemyndigheten att man lägger till medel för dem som blir ar-

betslösa,  det är bra, men inte är det bara det som är AMS-problematik i det 

här sammanhanget. Det är också att tillse att där det finns behov av arbets-

kraft, det tycker jag att vi har inom åtskilliga sektorer, att det också sker en 

utveckling. Det innebär en god möjlighet i lågkonjunkturen för Åland att ex-

pandera sin befolkning, att få inflyttning fortsättningsvis av kunnigt folk som 

vi har nytta av i vårt arbets- och näringsliv. Vad gör landskapsregeringen då? 

Jo, med hänvisning till att man behöver mera pengar till arbetslösheten drar 

man ner anslaget för Arbeta och bo på Åland, för just detta att få hit folk som 

behövs. Det är en logik som åtminstone inte jag kan förstå och som jag hop-

pas att finansutskottet funderar på om de kan förstå.  

Avslutningsvis, herr talman, på sidan 18 längst ner finns Svibybanken. Där 

har vi igen en förvaltningsfråga inom trafikavdelningen, fru trafikminister. 

Hur kan det vara möjligt att man börjar ett sådant projekt utan att man har 

tillräckliga geotekniska undersökningar? Jag förstår inte. Det är självklart att 

man måste borra tillräckligt både norr och söder om den bank man avser att 

bygga. Det har vi väl alla lärt oss i många sammanhang, men här har man 

inte gjort det utan man har gjort ofullständiga borrningar, geotekniska un-

dersökningar, som man sedermera har kompletterat när man ser att allt inte 

står rätt till. Det är faktiskt dilettantiskt, det är riktigt illa att det är på det här 

sättet och en förklaring till hur man förvaltningsmässigt kan slarva på det här 

sättet är nödvändig. Tack. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Först tänkte jag ta upp den långsiktiga nivån på avräk-

ningsbeloppet och sedan tänkte jag också säga några ord om pensions-

fonden. När de gäller avräkningsbeloppet gjorde vi senast i budgetbe-

handlingen en noggrann kontroll av det med finansministeriet. Jag vet 

att jag berättade när vi behandlade vårt betänkande, att de uppgifter vi 

har fått fram visar att de uppgifter som regeringen har använt sig av i 

den långsiktiga prognosen inte är glädjande. Vi har nogsamt följt med 

detta och vi kommer att fortsätta göra det, så gott det går. Arbetet på att 

försöka höja klumpsumman är igångsatt. 

När det gäller pensionsfonden, pensionskostnaderna, så har vi disku-

terat dem nästan vid varje betänkande. Jag återkommer till dem i nästa 

replik. 



  

1004 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När de gäller den långsiktiga nivån på klumpsumman är 

det ett fortlöpande arbete som måste ske eftersom man i riket har ett 

fortlöpande arbete på det. Det är klart att man inte vet vad som händer 

efter nästa val i riket så på det sättet finns det en osäkerhet. Finansmini-

steriet är ett synnerligen starkt ministerium när det gäller politiken i 

Finland och man kan ganska långt lita på dem, men inte kan de heller 

bedöma vad nästa regering bestämmer när det gäller beskattningen i 

landet. Det är viktigt att man vid varje tilläggsbudget från finansutskot-

tets sida gör den här uppföljningen. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja, det var ungefär så jag ville säga också, vi undersöker 

det så gott vi bara kan. När det gäller pensionsfonden, pensionskostna-

derna, så har de diskuterats vid flera tillfällen. Vi har hört folk och vi vet 

att vi har två olika pensionssystem, det gamla och det nya. Vi har fått 

reda på att i dagens läge, med den information man har av det gamla sy-

stemet, ska det rätt väl gå att prognostisera det. Finansutskottet har be-

ställt en sådan prognos. Om jag kommer ihåg rätt så ställde vi frågan 

också nu i budgetbehandlingen och fick till svar att man håller på och 

arbetar på det och den ska komma. Den är jätteviktig. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är bra att höra. Vi inväntar den informationen. Det är 

lite bekymmersamt om det är som ltl Eliasson säger att det har varit 

uppe tidigare nästan varje gång det har varit en budget och ändå ser 

man den här missberäkningen, som är förvånansvärt stor. Det gör att 

tilltron till prognosmakeriet sjunker. Jag hoppas att ni ställer höga krav 

när ni får den rapport som ledamot Eliasson angav att är på kommande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag har vid flera budgetbehandlingar lyft upp pensions-

fonden och särskilt efter den 1.1.2008 när lagen förändrades och när 

man även minskade inbetalningsgraden från 22 procent till 17 procent, 

samtidigt som vi ser att antalet pensionstagare ökar. Det som ltl Elias-

son nämnde är ett väldigt viktigt arbete för det ger en långsiktig bild av 

hur fonden ska klara av sina åtaganden och fungera ännu i 30 år framåt. 

Ansvaret att det blir en kvalitativ prognos och en kvalitativ rapport som 

lagtinget får åvilar landskapsregeringen och framför allt finansminis-

tern. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi kan vara överens om det. Det som förvånar mig jätte-

mycket är att man är i ett system som man är på väg ur och man känner 

till namnet och utseendet på nästan alla människor som kommer till i 

systemet. Vad man inte vet är avgången ur pensionssystemet, folk avli-

der, men tillkommande pensionärer har man en väldigt klar bild av. Det 

är klart att vissa kommer att sluta tidigare och andra kommer att sluta 

senare, men det borde inte vara en så väldigt svår vetenskap, särskilt 
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inte när man är på väg ur ett system. Det är nästan statiskt medan alla 

nya arbetstagare är i ett nytt system och de är betydligt svårare att pro-

gnostisera.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Ja, det kan man fråga sig. Det är bra om finansutskottet också tittar på 

hur man räknar ut det här och hur det kan bli sådana här förändringar. 

Jag intresserar mig för den här fonden och jag deltar gärna i en sådan 

analys. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! När det gäller ledamoten Roger Janssons anförande 

måste jag försöka erinra mig själv om att jag sitter i ett lagting. Det kän-

des tidvis mer som att stå inför en domstol, någon sorts form av räfst 

och rättarting, speciellt när det gäller Skarven, men jag ber att få åter-

komma till ett huvudanförande när det gäller Skarven. När det gäller 

Svibybron efterfrågades det om det inte fanns tillräckliga geografiska 

kunskaper. Kan det vara så?  

(Från salen Ltl Roger Jansson: Nej, geotekniska). 

Geotekniska var det, jag ber om ursäkt, geotekniska kunskaper på tra-

fikavdelningen, och det tror jag att det finns. Jag har full tilltro till de 

personer som sysselsätter sig med detta, men det är också en fråga om 

ekonomi. Hur mycket resurser man ska sätta på förberedande under-

sökningar och hur mycket man inte ska sätta. Även om man skulle ha 

nästan obegränsade resurser finns det ändå vissa saker som inte går att 

förutse. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Om jag hade varit jurist, vilket jag inte är, och uppträtt i en 

domstol hade resonemanget varit ett helt annat än det som jag hörde 

här nu, det förstår alla som har deltagit i domstolsförhandlingar. Det här 

var en ganska kraftfull begäran från min sida, om en redogörelse inför 

parlamentet. När man har en situation där man har gjort en jättebe-

ställning för 16 miljoner för ett fartyg och det inte kan komma i trafik 

och man redovisar i en tilläggsbudget vissa av kostnaderna, men dock 

inte heltäckande. Det blir svårt för finansutskottet att på basen av den 

här informationen redovisa för lagtinget. Nu är det nog en väldig skill-

nad på en politisk diskussion och en domstolsbehandling, det var ingen 

bra jämförelse. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Som jag tidigare sade ska jag i mitt huvudanförande åter-

komma till den detaljkunskap jag har kring Skarven, men jag måste 

även tillstå att det pågår en intern utredning och det finns fortsättnings-

vis frågetecken som ännu inte är uträtade. Det är också frågetecken som 

jag inte kan påverka processen för. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller det här ärendet är anfall sämsta försvar och 

det ska trafikministern ha klart för sig. Jag är glad för att trafikministern 

kommer att begära ordet, vilket ännu inte har skett, och redovisa för de 

frågeställningar jag här har ställt. De är rimliga att ställa och de är rimli-

ga att få svar på, till den del svar finns. Jag vet själv att svar finns på näs-

tan alla de frågor som jag har ställt här och de borde finnas komplett på 

allting, annars är det inte en god förvaltning från landskapsregeringens 

sida. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Det mesta är väl sagt om tilläggsbudgeten den här gången. Jag 

sitter med i finansutskottet så det ska bli intressant att jobba med dessa frå-

gor för det finns några saker som jag tycker är mer intressanta. Jag vill först 

ge mitt understöd till ledamot Barbro Sundbacks anförande och hennes reso-

nemang runt upphandlingen. Hon har helt rätt i det att det är någonting som 

saknas, kunnandet. Det gäller både landskapsregeringen och många gånger 

också i kommunerna, tyvärr, att sköta upphandlingen och anbudsförfråg-

ningarna på rätt sätt.  

Det jag först vill diskutera vidare är landskapsprojektet 44 10 74 allmänt 

kallat KK-huset. Jag   har haft en lite ond sida till projektet ända sedan det 

började diskuteras i slutet av 1990-talet. Senast 2001 så togs ett beslut i bud-

geten att projektet skulle få kosta 75 miljoner mark. Det är 12,5 miljoner euro, 

eller 12,6. Sedan kämpade vi på för att vi skulle hitta en annan lösning och 

kanske få in privata i det här och ge bidrag istället, på samma sätt som man 

kan göra med golfbanan nu. Allt går emot när samhället går in och satsar nå-

gonting till 100 procent för jag anser att samhället inte har kunskap och 

kompetens att driva ett sådant här projekt. I alla fall gick lagtinget in för att 

KK-huset skulle få kosta 75 miljoner mark, 12,6 miljoner euro. Efter några år 

visade det sig att de kalkylerna inte håller så man gick upp till, om jag minns 

hela gången rätt så blev det 13,5 miljoner och sedan blev det 14,5 miljoner 

euro. Till slut sade centern, de var emot ganska länge, inte en cent över 15 

miljoner skulle det få kosta. Inte en cent, kommer jag ihåg att Runar Karls-

son. som var med i regeringen då, sade. Inte en cent över 15 miljoner euro. 

Skulle det gå en cent över 15 miljoner euro så skulle det här projektet inte 

genomföras, då skulle man vara tvungen att hitta någonting annat.  

Sedan gick tiden lite till och det visade sig, ja hur stor är den här budgeten 

nu, att den sammanlagda kostnaden för projektet idag uppgår till 17,8 miljo-

ner euro, dvs 7,8 procent över tidigare anslag om 16,5 miljoner. Det var ju 

inte en cent över 15 miljoner som det skulle få kosta. Börjar man räkna pro-

centen och går på 75 miljoner mark som blir 12,6 miljoner euro, då är det 41 

procent mer än vad det var tänkt från början. 41 procent mer kostar KK-huset 

än vad det var tänkt när projektgruppen hade anbudstävlingar. Sedan vet vi 

ju inte om alla kostnader finns med i det här också, vi har ganska många 

tjänstemän som har jobbat ganska mycket med det, vi har tävlingar och pro-

jektgrupper som har jobbat, finns alla kostnader med? Idag är slutnotan på 

17,8 miljoner euro, 41 procent mer än vad lagtinget ville 2001 och det bara 
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fortsätter. Ingen tar något politiskt ansvar över det här utan här är det nu, 

man rustar några gånger och så har vi glömt bort lite och så blev det från 12,6 

till 14,5 och inte en cent över 15, men så blev det 16,5 och idag sitter vi här och 

ska godkänna 17,8 miljoner euro. Ett projekt som jag anser att man sannerli-

gen inte borde ha börjat med från första början utan ha hittat en annan lös-

ning på, man kunde ha erbjudit bidrag på samma sätt som man gör eventuellt 

med golfbanan i Stornäset.  

Detta visar att det finns en anledning att titta på upphandlingar och titta 

på vad man kan göra, kanske renodla vad ska samhället syssla med, vad ska 

man inte göra. Skulle jag privat ha dragit igång det här projektet och sagt att 

det skulle få kosta 75 miljoner mark så skulle jag inte kunna se att man några 

år senare kommer och säger till sig själv och till banken att oj, det blev fem 

miljoner euro dyrare än vad jag hade tänkt från början. Visst, många gånger 

när man gör saker och ting privat kan det bli dyrare än vad man planerar från 

första början, men 41 procent dyrare på ett sådant här stort projekt är rent av 

skam. 

Om vi lämnar KK-huset kan vi gå vidare till sidan 14, där vi har finansie-

ringsstödet till företag i skärgården. Jag tycker principiellt att man kan hitta 

på andra sätt att stöda företagen i skärgården. Vi har argumenterat och dis-

kuterat budgeten, bl a ltl Anders Erikssons finansmotion om att man kunde 

få sälja mediciner ute i skärgårdsbutikerna. Det tycker jag att skulle vara ett 

mycket klokare förslag att gå in för och börja titta på de frågorna istället för 

att fortsätta skjuta bidrag till en verksamhet som uppenbarligen inte har 

verksamhetsförutsättningar därute. Då ska vi skapa verksamhetsförutsätt-

ningar istället för att skjuta till bidrag, men det är mitt sätt att se på det här. 

Går vi vidare kommer vi ofrånkomligt till sidan 18 och Skarven och jag 

måste säga att man blir bestört. Jag ska inte säga allt som redan har sagts här 

idag. Ledamot Nordberg hade ett bra anförande. 1,3 miljoner euro nu på nå-

gonting som har skötts dåligt, som jag ser det. Skulle det här ha varit ett pri-

vat företag som hade beställt en färja skulle det inte ha fått gå till på det här 

sättet. Tilläggskostnader för egen kontroll, alltså tilläggskostnader för egen 

kontroll vill varvet där färjan har byggts, ha, uppgående till 328 000 euro på 

grund av försenade leveranser. 328 000 euro i egna kostnader för att kontrol-

lera att man får det man beställer, eller det man inte har beställt uppenbarli-

gen då.  

Hur har det gått till med tillbyggnaden? Det ska bli rysligt intressant att se 

på det i finansutskottet, jag ska verkligen försöka få fram alla uppgifter som 

går att få fram. Det är lite underligt att helt plötsligt ska det vara ett tak på bå-

ten, vilket resulterar i dryga kostnader till med föremål av brandsäkerhet, re-

servutgångar och sedan har man hört ryktas om att det inte får köras bränsle 

på båten. Får folk sitta kvar på bildäck eller får de inte? Det kommer i efter-

hand när färjan och tillbyggnaden är klar, och man kommer i en tilläggsbud-

get att nu ska den betalas. Det är väldigt dåligt skött. Alla dessa extra kostna-

der, 246 000 euro för bunker, förbrukningsmaterial och förnödenheter, vad 

är det för någonting, är det stolar och bord eller instrument till bryggan. 

130 000 euro som ledamot Nordberg sade. Var är personalen idag? Sitter de 

hemma eller har de andra arbetsuppgifter i förvaltningen eller väntar man? 

Det finns mycket som finansutskottet måste titta på i det här ärendet. Det ska 

bli intressant att höra, förhoppningsvis på torsdag. 
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Sedan också till asfalthögarna. Det är också någonting som vi måste titta 

på samt utbyggnaden av Möckelöbron. Jag håller med ledamot Roger Jans-

son om att det är lite konstigt att man inte har bättre kontroll på ett sådant 

projekt. Att man blir överraskad av att det kostar, det känns igen, man inte 

har gjort sitt förarbete ordentligt utan man har dragit igång någonting bara 

och sedan, oj då, det råkar bli så här nu, men det är inte mina pengar, det är 

skattebetalarnas pengar. Ibland känns det som om man tror att det är låtsas-

pengar, men försök arbeta ihop dessa pengar någon gång så ser ni hur lätt det 

är, eller hur otroligt svårt det är. Då skulle man få en större respekt för peng-

arna. 1,3 miljoner euro till Skarven, tilläggskostnaden på KK-huset som har 

stigit med 41 procent, det är för enkelt att vara politiker och inte ta ansvar 

över pengarna, så har det varit de senaste åren. Jag hoppas att det här någon 

gång ska bli som en lärdom. Herr talman, jag slutar här och så får vi fortsätta 

arbeta tillsammans. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag besöker så gott som dagligen Gullåsen, Mellangårds. 

Där är det flera som är mycket intresserade av politik. De har döpt om 

Skarven till Slarven. Jag har lovat att framföra deras budskap i den frå-

gan, att den ska kallas Slarven. Det är som ledamot Fredrik Karlström 

säger, någonting väldigt konstigt hur överbyggnaden har tillkommit, 

vem som har fattat beslut om det. Det finns två beslut man måste refere-

ra till, det ena är vad som står i upphandlingen och kontraktet och det 

andra är vad lagtinget har beslutat. Har vi beslutat att det skulle ändras, 

eller har vi beviljat pengar för ett fartyg utan överbyggnaden. Om det är 

så att det har skett utan lagtingets medverkan är det frågan om ett mi-

nisterstyre. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller fullständigt med ledamot Sundback i de frågor-

na. Jag ska verkligen driva frågorna vidare i finansutskottet för att se var 

det någonstans har gått snett. För snett har det uppenbarligen gått. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag understöder det som ledamoten Fredrik Karl-

ström säger när det gäller hanteringen av Skarven, att det lämnar en del 

övrigt att önska. Det har landskapsregeringen också insett och därför 

begärt en internutredning för att titta på ärendet och den förväntas vara 

färdig inom januari. Det är förvaltningschefen som har ansvaret för den 

och som har gjort den beställningen. 

När det gäller Svibybron måste jag faktiskt protestera. Jag skulle vilja 

säga att de tjänstemän som har arbetat med det här ärendet har verkli-

gen gjort sitt yttersta. Det är en rad olyckliga omständigheter som har 

gjort att de här merposterna har tillkommit. Det är definitivt inte frågan 

om slarv eller inkompetens när det gäller Svibybron. Det tar jag klart av-

stånd ifrån. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Först till internutredningen som landskapsregeringen har 

tillsatt, om man får möjlighet att från den här talarstolen till ministern 

önska att den internutredningen skulle skyndas på så mycket som det 

bara går. Finansutskottet och jag personligen vill ta del av den. Det skul-

le skynda på behandlingen av det här ärendet också. Om ministern kan 

prioritera upp det här lite skulle det vara bra så att finansutskottet får ta 

del av den internutredningen också innan vi kommer med vårt betän-

kande tillbaka till lagtinget. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ja bästa ledamot Karlström, skulle jag själv ha kunnat 

styrt och ställa precis som jag har velat skulle den här utredningen ha 

varit klar för länge sedan. Det är självklart att man inte ska behöva vänta 

så här länge, tycker jag, men å andra sidan har vi onödigt bråttom emel-

lanåt har jag förstått. Jag förstår att utredningen framtas i den takt som 

arbetstiden medger. Den information som jag fick idag från avdelnings-

chefen är att den kommer att levereras i januari, men jag har inga möj-

ligheter att styra processen, den är helt utanför mina händer. Tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag håller gärna med att det är viktigt att upphandlingarna 

sköts på ett rätt och riktigt sätt. Jag håller också med att det visar flera 

av projekten idag, men jag vill ändå protestera mot att Alandica skulle 

ha blivit 41 procent dyrare. Då måste man komma ihåg att de ursprung-

liga 75 miljoner marken bara var taget ur luften, utan någon som helst 

projektering och planering. Det är fel att gå ut och säga att det har blivit 

41 procent dyrare. Däremot är det sant att det blev 7,8 procent dyrare 

enligt de beslut som faktiskt har fattats. Det är korrekt. Det som har för-

dyrat är inte bara upphandlingsmissar, säkert finns det också någonting 

sådant där. Vi ska veta att det kom nya myndighetskrav gällande brand-

säkerhet, alarmkrav, problem när det gällde parkeringsutrymmen som 

var planerade i upphandlingen och som sedan blev någonting annat som 

krävde ventilationskonstruktioner och det blev konstverken som blev 

dyrare än planerat. 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ja, det blev 7,8 procent dyrare av 16,5 miljon euro. Det kan 

jag hålla med om och det står i tilläggsbudgeten, men, nu har jag inte 

min miniräknare med mig, men det blir väl närmare 20 procent dyrare 

än 15 miljoner euro, som det inte skulle få kosta en cent mer, enligt cen-

tergruppen som var enhälligt bakom det. 15 miljoner euro och inte en 

cent mer. Det blev plötsligt 16,5 miljoner som idag är 17,8 miljoner. Det 

är ett typiskt exempel på hur det går när politiker bestämmer och beslu-

tar och driver projekt som man själv tror att är det absolut viktigaste 
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man kan göra just nu. Skulle man ha haft ett företag som står bakom det 

skulle man aldrig ha accepterat att det går högre än 15 miljoner euro, 

och inte en cent över. Då skulle man ha hållit den budgeten, särskilt när 

man hade utgångspunkten på 75 miljoner mark, alltså 12,6 miljoner 

euro. Att dra upp det till 17,8 miljoner euro är inte försvarbart. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jo det är säkert sant om det hade varit ett privat bolag. Då 

hade det inte tagit så här många år som det tog från planeringens början 

till igångsättande av projektet. Det var det som var problemet mellan de 

15 miljonerna och 16,5 miljoner, det gick flera år emellan av planering, 

kostnaderna hade stigit, det var väldigt mycket högre stålkostnader och 

jag kommer inte ihåg allt, men säkert, ett privat bolag hade inte låtit den 

här planeringen ta så länge. Det var de politiska diskussionerna som tog 

alldeles för lång tid. Det är inte heller bra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman!  I och med att jag har varit medansvarig till största delen till 

färjbygget som heter Skarven, vill jag här försöka se lite nyktert på frågan och 

kanske gjuta lite olja på vågorna och försöka dämpa de problem man påstår 

finns, och som delvis finns. Projektet började 1999 i landskapsregeringen och 

i lagtinget där man tog upp 50 000 euro för planering. Man fortsatte planera 

detta så att man år 2002 godkände ritningarna i landskapsregeringen och så 

också i Föglö kommun, de ritningar som sedermera färjan byggdes efter, ex-

klusive överbyggnaden. Således så är projektet i praktiken godkänt av alla 

partier i salen utom Ålands framtid. Därav råder inget tvivel om vilken sorts 

färja man ville ha politiskt och hur den skulle se ut och så också ute i den 

kommun där den för det mesta ska användas, alltså Föglö.  

Anbuden begärdes in 2006 i juni, det gjordes en s k EU-upphandling. Man 

bjöd ut ett projekt  precis som vi bjuder ut ett projekt på Åland, vad det än må 

vara så bjuder man ut det så att alla ska kunna bjuda på det. Bjuder vi ut 

mindre projekt ska alla på Åland ha möjlighet at bjuda på det, bjuder man ut 

större som det här, måste det vara så att alla i EU ska ha vetskap om att det 

här projektet finns att bjuda på och skall kunna räkna på det. Vi fick in sex 

anbud varav fem var från EU-området, ett kom från Sri Lanka eller Indien. 

Det billigaste var Sri Lanka eller Indien, det nästbilligaste kom från Tallinn, 

det varv som båten sedermera byggdes på. Man kunde lämna bort det som 

var utanför EU-området i och med att EU-bestämmelserna inte stämmer då, 

det kanske också var lite väl långt borta och komplicerat att bygga det där. 

Man valde att ta det som var nästbilligast, det som var billigast inom EU. För 

att motverka alla spekulationer som t o m i den här salen har pågått att man 

inte ska ta det billigaste inom EU utan man ska ta det bästa, någon skakar på 

huvudet, det finns sådana som har sagt det, men man måste ta det billigaste 

om det är så att det uppfyller de ritningar och handlingar som fanns.  

Herr talman, så var det med det här varvet. Det gjordes också kontroller på 

bolaget, hur seriöst det var och hur kunskapsmässigt. Vi vet än idag att bola-

get är ytterst seriöst och har ytterst stora kunskaper att bygga båtar. Vi vet att 

norrmännen är storbeställare av fartyg från det här varvet och är ytterst nöj-
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da med alla produkter de får. Med det i handen så skrev vi kontrakt 2007 om 

jag inte minns fel. Anbudet var på drygt 12 miljoner och kalkylen låg på drygt 

13 miljoner inklusive tilläggskostnader, kontrollantarvoden och så vidare. Det 

var det vi hade från lagtinget, 13 miljoner. Nästa anbud som vi skulle ha kun-

nat ta, om vi skulle ha tagit det nästbilligaste inom EU, var på 17 miljoner, 

fem miljoner dyrare. Det visar också att produkten för skattebetalarna blev 

billig.  

När arbetet påbörjades utsågs två kontrollanter, vi utsåg en projektledare, 

vi hade engelska Lloyds som utförde kontrolltjänster och godkände samtliga 

konstruktionsritningar, sjöfartsverket granskade säkerhetsutrustningen och 

så hade vi en av kanske Finlands mest välrenommerade jurist anlitad och han 

är anlitad än idag vad jag vet. Det här projektet vill jag idag påstå har varit yt-

terst välgrundat utfört ända från det man började dra första penndraget tills 

bygget var klart. Sedan har det framkommit frågetecken och också hur vissa 

tilläggsbeställningar har gjorts och på vems mandat och varför. Det här vet 

jag inte eftersom jag inte har suttit med i den innersta ringen mera. Jag vet 

att utredningar pågår så det får vi säkert reda på inom januari.  

Tilläggskostnaderna som finns i budgeten idag visar på en jättestor sum-

ma. Det är också självklart, det finns en logik i det också. Blir en produkt för-

senad så blir det alltid tilläggskostnader för byggherren, det är alltid så, alla 

som har varit med i byggen vet att det är så. Just därför finns det försenings-

böter med i kontrakten. Det är en logik i det, för att möta upp en tilläggskost-

nad som säkert uppstår ska man få förseningsböter av entreprenören. Sedan 

står man här och säger att skattebetalarna blir skinnade, det är dumt att säga 

det när man faktiskt inte riktigt begriper det, vill jag påstå. Det är ju så att det 

kan kosta landskapet nu brutto 1,3 miljoner, men man kan få tillbaka 1,8 mil-

joner, nej man kan få tillbaka över två miljoner. Det är inte 1,8 miljoner i bö-

ter, det är till och med över 1,8 miljoner i böter och det är inte bara det utan 

det är också räntan så det kan kanske bli betydligt över två miljoner som 

landskapet får tillbaka.  

Jag vet att det ska vara mycket till om förlikningen som ska ske i Stock-

holm faller till Ålands nackdel, man kommer att ha jättesvårt att hitta argu-

ment att inte besluta om att ge böter till bolaget. Man har gett dem för länge 

redan på de saker de har rätt till, branden t ex som var har de redan fått för, 

ändå uppstår böterna för över två miljoner totalt sett. Man ska aldrig lova och 

säga någonting, men jag skulle bli ytterst förvånad om inte inkomsterna över-

stiger utgifterna för skattebetalarna. Då är det väl inte en dålig affär, speciellt 

som produkten var fem miljoner billigare än nästa anbud.  

Det är inget större fel på färjan, det är fyra gånger som jag vet har repare-

rats på verkstaden i Möckelö. Kunskapen finns, hyllorna är helt felfria, det 

finns inte ett enda fel på dem i motsats till vad som har sagts här och i tid-

ningen. Det enda är att fjärrkontrollen mellan den man som står med den i 

handen och mottagaren på hyllorna inte riktigt har fått kontakt från början. 

Det är det enda. Det behövs det inte så speciellt många timmars arbete av en 

man eller kvinna, jag tror förresten att det är reparerat redan. Det enda stora 

frågetecknet sedan är dödvikttonnet som ILS. Den person som har beräknat 

dödvikttonnet är antagligen Finlands skickligaste på området och han har 

sagt att så här stor dödviktton är det i motsats till vad andra har kommit till. 

Vem ska man tro på? Det får vi se, ingen kan säga det nu, jag skulle också 

vara ytterst förvånad om en av Finlands skickligaste personer på att mäta far-
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tyg skulle ha fel. Alla kan ha fel någon gång, det är möjligt. Med detta vill jag 

ha sagt att Föglö och Åland har fått ett jättefint fartyg till ett billigt pris som 

det i och för sig har uppstått problem med, men så är det nu när det är stora 

och komplicerade projekt, så uppstår det problem. Jag är övertygad om att 

om de hanteras rätt härefter så kommer fartyget i trafik i januari och alla 

kommer att tycka att det är jättebra. 

Detta om detta, herr talman! En annan sak som jag vill ta upp i tilläggs-

budgeten är moment 48 70 20 och 38 70 20 Utgifter och inkomster för mo-

torfordonsbyrån som jag är mest indirekt berörd av i alla fall. Det pratas ofta 

om att vi borde mera konkurrensutsätta, mera privatisera verksamheter inom 

landskapet för att på det sättet få det mycket billigare. Jag vet att ltl Anders 

Eriksson har varit uppe tre-fyra gånger och sagt att vi borde bolagisera, sälja 

ut motorfordonsbyrån. Vi ser på siffrorna att motorfordonsbyrån gör en vinst 

på 69 000 euro. Om ltl Jansson låter mig tala själv så ska jag fortsätta utveck-

la det så att även Jansson förstår. I 69 000 euro finns kapitalkostnader. 

”Vinsten” är till för att täcka kapitalkostnaderna. Det finns en beräkning på 

finansavdelningen där man har räknat ut att det behövs så här mycket för att 

täcka avskrivningar och räntor. Då kan man säga att om det hade varit ett 

privatbolag hade det varit noll som resultat.  

I Sverige har man nu planer på att privatisera besiktningsverksamheten 

som i Finland. Vi vet att våra besiktningskostnader på Åland och i Sverige är 

ganska lika, vi har något lägre, men nu har vi höjt det lite så nu ligger det 

ganska lika som i Sverige. I Sverige gör man det i egen regi och på Åland gör 

man det i egen regi. I Finland har man bolagiserat och sålt ut det till ett pri-

vatbolag, där är besiktningskostnaderna ungefär 60-70 procent högre än vi 

har på Åland och i Sverige. I Sverige tar de ut så högt att till och med svenska 

riksdagen nu kommer att lagstifta om att reglera besiktningsavgifterna för 

privata bolag så att de inte kan ta för mycket. Det här kan man bra läsa i Da-

gens industri 29 december 2009 där man skriver att: ”Svenskar, ni kan räk-

na med dyrare besiktning när man privatiserar med hänvisning till vad 

som har skett i Finland”. Vad kommer man att göra i Finland? Man kommer 

att reglera en avreglerande verksamhet. Det är helt orimligt egentligen, men 

för min del är jag med på att försöka privatisera och bolagisera verksamhe-

ten, men då måste det finnas reell konkurrens så att det inte uppstår  privata 

monopol, som gör att det blir dyrare för skattebetalarna. Så har det skett i 

Finland där det ändå borde finnas konkurrens. Det är än svårare på lilla 

Åland att försöka tro att det skulle vara billigare för konsumenterna i alla lä-

gen med privata. Det finns säkert sådana fall också, men man ska veta vad 

man gör. Herr talman, det var allt för mig. Tack 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag skulle gärna se ett klargörande från ltl Runar Karlsson 

när det gäller takbygget på Skarven. Det föreföll mig lite oklart huruvida 

dåvarande trafikminister Runar Karlsson var delaktig i beslutet om att 

Skarven ska vara täckt? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att jag var delaktig, jag var ju trafikminister 

under den perioden. 
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Ltl Mika Nordberg, replik  

Herr talman! När i så fall togs det beslutet?  I medierna har det kommit 

fram och även under den TV-intervju med dåvarande trafikminister Ru-

nar Karlsson så var det svårt att minnas det, när skedde det i så fall? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag sade, naturligtvis var jag delaktig. När beslutet 

har tagits och om det har tagits på rätt nivå kan jag inte svara på. Den 

utredningen pågår och svar kommer att komma inom januari. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är bra att kollegan Runar Karlsson förklarar lite bak-

grunden till detta. Han kom fram till i sina beräkningar att de eventuellt 

kunde räkna hem två miljoner euro i slutändan. Nu är det väl lite oklart 

om varvets solvens, har jag förstått, så det är inte så säkert på det. Kan-

ske ledamoten kan säga ungefär hur mycket av köpeskillingen som är 

innehållen? På det sättet kan man lite veta vad man har för chans att få 

hem i en rättsprocess. 

När det gäller överbyggnadens beställning är det inte intressant när 

det togs utan hur det togs. Togs det av beställaren, landskapsregeringen 

i plenum, som är det enda korrekta när det gäller en så här stor beställ-

ning eller har det tagits på någon annan nivå? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Solvensen har jag förstått att man har kontrollerat ganska 

nyligen, åtminstone enligt de uppgifter jag har fått, och man har konsta-

terat att bolaget är solvent, ganska bra solvent. Däremot finns det ingen 

bankgaranti för att täcka upp det utan det är bolagets solvens som ska 

täcka upp det. Säkerligen kan nuvarande trafikminister svara bättre på 

den frågan i och med att jag inte har de senaste uppgifterna. 

Det är samma sak med innehållningen, det kan jag inte heller svara 

på, hur mycket man innehöll innan man tog emot den. Det har säkert 

också nuvarande trafikminister svar på. När det gäller den senaste 

kommentaren om överbyggnaden och hur beslutet har tagits vill jag inte 

föregå den utredning som är på gång. Jag har inte hittat att det tagits i 

plenum i alla fall, men som sagt jag vill inte föregå utredningen utan det 

får den visa. För min del hade jag det politiska ansvaret. Det fråntar jag 

mig inte. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det intressanta när det gäller vad vi kan få ut är hur myck-

et som har innehållits och jag hoppas att vi kan få svar på det. När det 

gäller överbyggnadsbeställningen förvånar det mig lite med minnet, jag 

känner ledamoten Karlsson som en minnesgod person och han bör 

komma ihåg om det har tagits på enskild föredragning. Tydligen är det 

så att på tjänstemannaföredragningar är det inte taget eftersom avdel-

ningschefen inte känner till beställningen.  

Det som också förundrar mig i texten och som ledamoten kan sprida 

ljus över är följande. Det står: ”Tilläggskostnaden för egenkontrollen 
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vid varvet där färjan har byggts upp uppgår till 328 000 euro på 

grund av försenad leverans”. Egenkontroll vid varvet är alltså varvets 

egna kontroll. Tror ledamot Karlsson att finansutskottet kommer till att 

det här ska läsas som landskapsregeringens kontroll, vilket inte är egen-

kontroll enligt normalt språkbruk utan egenkontroll är något som speci-

ellt sker inom distrikt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag har också läst det själv som så att det är landskapets 

kontrollanter, men jag håller med om att det inte är rätt skrivet. Det 

borde ha varit varvets kontroll, men jag tror inte att man har tänkt så 

utan formuleringen är ett förbiseende. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Ledamot Karlsson sade att båten har byggts i Tallinn, 

men är det inte i Klaipeda i Litauen som det här företaget ligger. När 

man talar om solvensen i företaget i dag kan man nog bli lite förvånad. 

Litauens ekonomi har gått kollosalt dåligt under 2009 och 2010 väntar 

man en förminskning av tillväxten med 18 procent. Det skulle förvåna 

om det skulle gå så strålande, men det får väl utskottet titta på. Ledamot 

Runar Karlsson gör rätt när han tar det politiska ansvaret för överbygg-

naden. För mig förefaller det dock oklart vem som sist och slutligen har 

tagit beslutet, men kanske utredningen visar det. Hur mycket är nu to-

talkostnaden uppe i för det här projektet om man inkluderar 1,3 miljo-

ner? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Först får jag be om ursäkt att jag sade Tallinn, det var helt 

klart Klaipeda. Det var meningen att den skulle byggas i Tallinn från 

början så jag sade fel. Totalkostnaden kan jag inte heller redogöra för, 

det kommer säkert nuvarande trafikministern att svara på, men antagli-

gen börjar det väl ligga på 14,5 miljoner brutto. Sedan får man tillbaka 

två miljoner. Säkert kan nuvarande trafikminister svara på den frågan 

mera exakt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, vi får hoppas att vi får senaste noteringen. Jag förstår att ledamot 

Karlsson vill att de två miljonerna ska komma tillbaka, men jag tror inte 

att vi kan räkna in dem idag utan vi får nog vänta. Jag är betydligt mera 

skeptisk till det. Det betyder att beloppet börjar närma sig de varv som 

kom på tredje och fjärde plats i anbudstävlingen om Skarven. Om man 

inkluderar alla kostnader som har uppstått för att vi inte har kunnat ta 

fartyget i bruk som ledamot Roger Jansson var inne på, så börjar peng-

arna nog närma sig tredje anbudet. Man behöver inte ta det billigaste. 

Det finns någon envis tanke i det, billigt betyder ofta sämre kvalitet och 
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det som menas med totalekonomi är att beställaren kan göra en kvali-

tetsbedömning och en ekonomisk effektivitetsbedömning. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det senaste vill jag dementera på det bestämdaste. Man 

måste ta det billigaste om det finns fullständiga ritningar. Om det är så 

att den här produkten ville vi ha så måste man ta det billigaste. Bjuder 

man ut det så att man beskriver att man har någon sorts rambeskrivning 

där man får bygga in kvalitet, är det en annan sak. Har du fullständiga 

ritningar att så här ska den exakt se ut och exakt så här ska det göras då 

måste man ta det billigaste, annars förlorar man ett besvär. Att man hål-

ler på att närma sig nästa anbudsgivare, det är så att det näst billigaste 

anbudet inom EU har också fått tilläggskostnader i och med att myndig-

heterna efteråt har kommit och krävt en del olika saker. Det är ofta så, 

alla som har varit med i byggbranschen vet att det är så att det alltid 

kommer tilläggskostnader. Men bygget kan bli billigare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker i likhet med flera andra att det är bra att leda-

moten Karlsson tar sitt politiska ansvar och berättar hur han ser på 

Skarven-problematiken. Personligen har jag inte sagt någonting i det 

här ärendet och kommer inte att göra det heller förrän vi har utredning-

en på bordet. Sedan får man ta ställning till vad utredningen visar och 

om vi får de svar vi vill ha och framför allt vad utredningen leder till. Jag 

ska invänta det.  

Jag noterade att ledamoten Karlsson sade att jag har pratat om mo-

torfordonsbyrån, tre gånger till och med. Det är säkert ännu flera gång-

er. Nu säger Karlsson att motorfordonsbyrån gör en vinst på 69 000. Vi 

har debatterat flera gånger den här typen av låtsasföretag, ledamoten 

Karlsson vill att man har landskapsregeringsföretag där man bestämmer 

både inkomster och utgifter. Sådana företag är de väldigt lätt att få gå 

med vinst, men det blir oftast en papperslek, ledamoten Karlsson. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Jag vill bara påpeka att just i det här specifika ärendet är det inte så en-

kelt att säga att vi ska låta de privata göra allting om det inte finns en 

sund konkurrens. Det uppstår privat monopol för det ligger i sakens na-

tur att marknaden tar ut vad marknaden kan behöva. Finns det bara ett 

företag som kan göra det så är man tvungen att betala vad det kostar. 

Med det menar jag inte att vi inte ska titta över och försöka gynna privat 

företagsamhet att överta sådant som landskapet gör, det tycker jag att vi 

ska göra, men vi måste göra det med öppna ögon och på ett sådant sätt 

så att det verkligen blir konkurrens och att det verkligen blir billigare för 

konsumenterna. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tror att vi ser på privatisering på lite olika sätt. Tar vi 

motorfordonsbyrån som ett konkret exempel finns det en del myndig-

hetsutövning där som myndigheterna fortfarande ska hålla i, men själva 

besiktningen, det tekniska utförandet är jag helt övertygad om att man 

kunde sköta mycket mera effektivt om man privatiserar det. Då be-

stämmer man på politisk nivå var besiktningsavgiften ska ligga, vilken 

nivå den ska vara på och vilka arbetsuppgifter som ska göras och sedan 

bjuder man ut det. Jag är helt övertygad om att flera bilverkstäder bra 

kunde ha det här på sidan om, mycket, mycket enklare och bättre än vad 

det är nu. Det finns ett tiotal telefonnummer till motorfordonsbyrån och 

ändå är det väldigt sällan som man slipper fram. Inte kan ledamoten 

Karlsson påstå att verksamheten fungerar bra där även om man pap-

persmässigt får det att se ut som om man lyckats. Det så kallade företa-

get skulle göra en vinst. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag vill påstå att motorfordonsbyrån fungerar mycket bra. 

De har visat att de besiktar många fler bilar per person än motsvarande 

verksamhet runt omkring och vi har en billigare avgift men ändå kost-

nadstäckning osv. Jag tycker att det är lite populistiskt att säga att det 

inte fungerar bra. Det är lätt att skälla på sådana som inte finns här. Jag 

tycker att det fungerar bra. Säkert kan man ge ut en del till verkstäder, 

det finns ju redan idag efterbesiktningar som kan göras av verkstad om 

de vill göra det, men det är ingen verkstad som har riktigt nappat på det 

och vill göra det. Visst, jobba och få ut mera, men vi måste undvika pri-

vat monopol för det är betydligt dyrare för konsumenterna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Herr talman! Tack herr talman! Värderade ledamöter, jag kan inte säga att 

jag är speciellt glad över att stå här i och med att trafikavdelningen har så 

väldigt stor del av tilläggsbudgeten som vi har, men nu är det som det är och 

jag ska försöka förklara så gott jag kan hur allting har gått till. När fartyget 

skulle ha levererats enligt grundkontraktet i november 2008 hade man pro-

blem med underleverantörer, en brand gjorde att man blev försenad och man 

skulle få en leverans till februari 2009. Efter det så började förseningsböterna 

ticka om man säger så. I kontraktet finns förseningsböterna medtagna i fyra 

olika kategorier och den sista kategorin är för dag 129 till 180 då varvet tving-

as betala 21 500 euro per dag. Det här är en skala som ökar vartefter dagarna 

går, men den tar slut efter 180 dagar. Det betyder att vi har nått upp till de to-

tala förseningsböterna med råge om man så säger. Här har man från land-

skapsregeringens sida försökt föra en dialog med varvet, korresponderat med 

dem, om vi på något sätt skulle kunna enas om hur vi ska hantera den här 

frågan. Det sista brevet skickades den 30 december 2009  där man gav dem 

tid till den 8 januari att respondera. Om så inte sker så förs det till skiljeman-

nadomstol i Stockholm för prövning. Hanteringstiden på den är ungefär sex 

månader.  
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När fartyget kom till hemmavattnen så var det förknippat med en del frå-

getecken och därför valde avdelningschefen och jag efter samråd att ta en ex-

tern kontroll vad gäller fartygets prestanda. Det svaret har vi fått, först från 

ASCE och sedan med komplettering från Viking Line. Man kan konstatera att 

fartyget inte till fullo motsvarar den beställning som har skickats in. Huruvi-

da det sedan är en nackdel eller en fördel, vill jag inte svara på i dagsläget, jag 

kan inte svara på det för jag vet inte. Det är också en del som ingår i den här 

processen, men vi vet i alla fall att det motsvarar inte den grundbeställning 

som har gått in. Vem och hur och var och när beställningen har ändrats är ett 

svar vi får i slutet av januari när utredningen är klar. Skulle jag ha ett svar 

skulle jag ge det här och nu, men det har jag inte. 

Man har frågat huruvida fartyget mottogs utan anmärkning eller ej. Där 

finns divergerande åsikter. Jag har låtit mig berättas verbalt att fartyget mot-

togs utan anmärkning, dvs. vår man på plats, landskapsregeringens arm, har 

tagit emot fartyget utan anmärkning. Jag kan tyvärr inte i dagsläget ännu 

säga huruvida det är rätt eller fel för jag har inte sett pappren på det och väl-

jer att inte lägga mig i ärendet innan internutredningen är klar. Det vore inte 

korrekt anser jag.  

Tittar vi lite på kostnaderna som anförs här finns det i tillägget 470 000. 

Där vet vi att 242 000 av det hänför sig till överbyggnad av bildäck. Det in-

kluderar fläktsystem och annat. De övriga finns också specificerade, men jag 

tror inte att det är av så stort intresse här och nu. Tilläggskostnaden för egen-

kontrollen, det är precis som ledamoten Runar Karlsson sade tidigare, att det 

är de kostnader som landskapsregeringen har haft för sina kontrollanter på 

plats. Det är tänkt att de kostnaderna ska täckas av de förseningsböter som 

varvet ska betala till landskapet.  

Det som har varit de stora problemen i korrespondensen är huruvida vi har 

godkänt eller inte godkänt vissa saker. Vi har i dagsläget två lite större pro-

blem, det ena är hyllorna som kommer att korrigeras, det har vi verifierat 

från varvet, det andra är bogvisiren, som uppfattas av externa kontrollanter 

som bräckliga och där det också har varit en del praktiska problem med att 

öppna och stänga. Man kommer nu från varvets sida, troligtvis den här veck-

an, att komma upp och själva avgöra på plats huruvida man anser att man 

har brustit eller om man inte har brustit. Frågeställningen är vem som ska stå 

för kostnaderna. Är det varvet eller landskapsregeringen? En effekt av det har 

blivit att arbetena har stoppats på fartyget för man vill ha klartecken från var-

vet, huruvida varvet står för kostnaderna eller inte. Går vi själva in och börjar 

rätta till är det möjligt att varvet säger att det här står inte vi för. Trots att far-

tyget mottogs utan anmärkning så finns det ändå en garanti som sträcker sig 

12 månader från leveransdatum och det är tänkt att det är den som ska an-

vändas.  

Förseningsböterna på 1,8 miljoner har jag redan nämnt, juridiska kostna-

der är som sagt inte heller billiga, men jag tror att det har blivit ännu dyrare 

att inte göra någonting. Sedan har vi personalkostnaderna som uppgår till 

130 000 euro för den tid som fartyget inte kunnat vara i drift efter leverans 

och där är jag villig att tillstå att det är en hög summa. Jag är själv förvånad 

över den. De siffror som jag har fått från trafikavdelningen är att fartyget, när 

det inte ligger i drift, kostar mellan 800-900 euro per dygn. Huruvida vi har 

möjlighet att få tillbaka de kostnaderna från varvet kan jag inte svara på. Å 

andra sidan kan jag inte heller som trafikansvarig sätta ett fartyg i drift när 
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ett bogvisir inte fungerar. Det känns lite som ett moment 22, men målsätt-

ningen är naturligtvis att göra det bästa möjliga av det. 

Det som sedan nämns om bunker, förbrukningsmaterial, förnödenheter, 

inventarier med mera är sådant som har tillkommit efter leverans, eller under 

den här tiden och de känner jag inte till i detalj, men de skulle ha uppkommit 

oberoende av om fartyget var i drift eller inte. Det som är avgörande nu när 

det gäller Skarven är internutredningen, som jag tror att vi alla ser fram emot 

att ta del av. 

Driftskostnaderna i drift uppskattas till ungefär 2 000 euro per dygn. Det 

är den kalkyl man har haft, jämfört med 800-900 euro där fartyget ligger nu. 

Ja, man får vistas på bildäck, 30 minuter efter avgång och 30 minuter före 

ankomst så den saken är klar. Vad gäller bränsletransporter krävs det ett in-

tyg för farlig godstransport. Jag talade med sjöfartsöverinspektör Jerker Kla-

vér idag, jag ber om ursäkt om hans efternamn väcker en viss munterhet, 

men det är inte jag som har döpt honom. Det kommer troligtvis att bli pro-

blem med transport av bensin. Det kommer inte att vara möjligt, däremot 

kommer annan oljetransport att gå att genomföra. Huruvida det sedan är 

kopplat till begränsat antal passagerare kan jag inte svara på i dagsläget. 

Fanns det flera frågor? Nej jag tror att jag lämnar Skarven här och går kort in 

på asfalten.  

Vad gäller returasfalt i första hand, men även andra oljor, avser landskaps-

regeringen att ta sitt miljöansvar. Jag kommer att ha en inledande diskussion 

med miljöansvariga Katrin Sjögren om hon har några synpunkter på detta. 

Det är trafikavdelningen som har den mesta oljan och de farliga ämnena 

inom vår förvaltning, därför känner vi att ansvaret ligger ganska mycket på 

oss.  

Nu tror jag att jag stoppar här och önskar att fartyget varit i toppskick när 

det har kommit och att vi omedelbart hade kunnat sätta in det i trafik. En del 

av tilläggskostnaderna som finns är beroende på att vi har tvingats att bygga 

om färjfästena i Svinö och Degerby vid flera tillfällen för att Skarven har ett 

sådant angöringssystem att det inte passar in i de befintliga klaffarna som 

finns där nu. De måste byggas om och det tar ungefär en dag att bygga om 

dem. Det som jag också tycker att är ledsamt är att de som ska nyttja fartyget, 

i första hand föglöborna, har fått ha en ganska lång period med strul om man 

säger så, som påverkar det dagliga livet väldigt negativt. Jag tror åtminstone 

att jag kan garantera att fartyget kommer att komma i drift under 2010 och ju 

förr desto bättre. Tack. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är bra att minister Thörnroos försöker reda ut detta i 

plenum. Det är viktigt, hela problematiken är offentlig egendom. För-

stod jag rätt så var det en dygnskostnad på ungefär 1 000 euro vi har att 

räkna med, de betyder nog i princip bara personalkostnad. När det gäll-

er utredningskostnader och jurister som ger tilläggskostnader och så vi-

dare kommer det säkert något till. Jag hoppas att finansutskottet gör 

någon slags rimlig redogörelse för det här. Det som inte kom fram var 

avdelningschefens ansvar i det här sammanhanget. Det har att göra med 

oss politiker och det har att göra med lagtinget. Avdelningschefens och 

ansvariga ministerns ansvar hänger väldigt tätt ihop. Här har vi sett att 

en tjänstemän underställd avdelningschefen har avstängts från sitt arbe-
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te och hans rum har låsts medan ingen skugga ens faller över avdel-

ningschefen. Vilken skugga faller över avdelningschef och minister skul-

le vara oerhört intressant att få en redogörelse för. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ja, vilken skugga som faller över ansvariga ministern åter-

står att se. Vad gäller avdelningschefens roll i det hela så är det en del av 

det som granskas i internutredningen så jag kan inte kommentera det 

här utan vi får ge oss till tåls. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller mottagningsprotokollet bekymrar jag mig 

verkligen för det svar jag fick eftersom ledamoten inte tycks känna till 

att det fordras ett mottagningsprotokoll vid övertagandet av en fartygs-

leverans. Där ska antecknas respektive parts divergerande synpunkter 

när det gäller kontraktets uppfyllande eller andra problem som finns. 

Finns det ett mottagningsprotokoll eller finns det inte? Ledamoten sade 

att hon inte kände till att det skulle ha gjorts några särskilda anteck-

ningar.  

När det gäller tilläggskostnaden för egenkontrollen som de står i bud-

geten om är det en jättekostnad, 328 000 euro. Om vi räknar med att 

det är ett år och det har varit två personer är det 169 000 per person 

som det kostar. Det är osannolika kostnader. Hur förklarar ministern en 

sådan stor kostnad? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Självklart känner jag till att det finns ett protokoll som 

signeras i samband med att fartyget byter ägare, när ägandet övergår till 

beställaren, i det här fallet Ålands landskapsregering. Jag känner till att 

det är signerat, det är signerat av den projektansvarige. Jag har inte sett 

protokollet själv, men jag har blivit informerad om att det inte fanns 

anmärkningar i protokollet när vi övertog fartyget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är förvisso ingen avundsvärd position som trafikmi-

nistern har hamnat i när hon övertog ansvaret för trafikavdelningen, 

speciellt inte den här affären Slarven. Det jag ännu inte har klart för mig, 

det får man inte någon klarhet från den här summariska skrivningen, 

det är vad fartyget kommer att kosta om man inkluderar 1,3 miljoner. 

Vad är senaste priset på varan? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Senaste priset ligger på 14,4 miljoner, men huruvida 

det håller sträck eller inte vet jag inte. Från 14,4 miljoner förväntas att 

man kommer att kunna ta bort 1,8 miljoner. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Regeringen måste faktiskt sluta räkna med dessa pengar. 

Om de kommer är det en helt annan sak, det är inte en delfinansiering 
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av fartygsanskaffningen. Det måste man komma bort ifrån. Det handlar 

om ett förfarande och det är ett helt separat ärende och det har inte att 

göra med finansieringen av Skarven. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Tillika som ledamoten Barbro Sundback känner jag 

också en viss oro över om vi kommer att få pengarna eller inte. Det är 

också av den anledningen de inte finns medtagna på intet sätt i den här 

tilläggsbudgeten. Samtidigt är det också en delfinansiering för flera av 

de omkostnader som har tillkommit på grund av förseningen ska de här 

pengarna användas till. Vi har tvingats bygga om klaffar, vi har andra 

fartyg i trafik, vi har större besättningar i gång, vi har högre driftsutgif-

ter överlag och det beror på att fartyget inte har kunnat sättas i trafik. 

Därför kan man inte bara nonchalera bort det och säga att man inte kan 

räkna med det. Kommer pengarna är det bra och kommer de inte så står 

vi inför den verkligheten. Men vi hoppas ju naturligtvis att vi ska få dem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Minister Thörnroos tog upp det här med återvinning av as-

falt och jag har en fråga. I Sverige har man konstaterat att returasfalt för 

koltjära inte medför någon miljöolägenhet utan där har man stiftat en 

förordning där man får återanvända asfalt med koltjära, liknande det 

som man gjorde tidigare mot Lemland-Långnäs. Min fråga blir då om 

landskapet kommer att anta en liknande förordning att man kan åter-

vinna asfalt på samma sätt som man gör i Sverige, med tanke på att spa-

ra pengar och att det inte utgör en miljörisk? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jo visst är det intressant, det är som en resurs. Man åter-

använder 24 sjömil västerut, men här är det ett problemavfall. Jag har 

själv ställt stora frågetecken inför hur detta är möjligt. Vad gäller för-

ordningen så är jag beredd att föra det till överläggningar och också föra 

fram att vi skulle ta en egen förordning som bl a skulle innefatta hanter-

ingen av returasfalt. Inte bara för att landskapet behöver det utan för att 

det är ett antal kommuner som står i beråd med ombeläggning av sina 

vägar och som undrar hur vi ska hantera asfalten. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det känns riktigt bra, speciellt med tanke på att de i Sveri-

ge har gjort stora forskningar på detta och konstaterat att det inte hand-

lar om något u-land. Det är ett bra sätt att bygga in det i vägbanken och 

asfaltera på det som ett lock. Istället för att kosta några hundratusen kan 

man spara några hundratusen. Det är ganska enkelt genom att förord-

ningen redan finns i Sverige och i princip kan vi kopiera och ändra lite 

namn. I och med att vi inte heller behöver gå till lagtinget med en för-

ordning så kan man ta det ganska omgående och få den att gälla ganska 

omgående. Jag känner mig nöjd med svaret. 
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Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Det finns ett utkast till en förordning skrivet så är det 

så att den samlade landskapsregeringen önskar sätta en sådan förord-

ning i kraft är det inga problem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! En reflexion i samband med minister Thörnroos anföran-

de. Hon säger att besättningen  på Skarven är på lönelistorna och det lö-

per ut lön för dem under den här tiden trots att man inte har någon sys-

selsättning. Jag hoppas verkligen att man nu, eftersom det har utgått ett 

påbud i regeringen och bland verksamheterna att det ska permitteras, 

passar på att permitterar den här personalen. 

Vad beträffar asfaltmassorna har de varit kända i månader, för att 

inte säga ett halvt år och mer än det. Trots det uppfattade jag att minis-

ter Thörnroos sade att hon inte har  diskuterat saken med minister Sjö-

gren. Uppfattade jag saken rätt? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Vad gäller sysselsättningen kan jag garantera att alla 

anställda vid trafikavdelningen, på Skarven och även på andra fartyg har 

full sysselsättning. Fast fartyget ligger vid kaj, i det här fallet Skarven, 

betyder det inte att personalen valsar runt på däck med händerna i fick-

orna och visslar. Det finns en hel del arbete som behöver utföras där och 

som utförs när man ligger vid kaj. 

När det gäller asfaltförordningen så har den diskuterats i landskaps-

regeringen, men jag avser ha en diskussion med ”bara” med Katrin Sjö-

gren, eftersom miljön är hennes ansvar. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det förefaller åtminstone för mig väldigt märkligt att man 

på ett splitternytt fartyg, som inte på det sättet behöver ha någon över-

syn, ska ha full besättning som går ombord och lyfter lön. Nu finns det 

säkert möjlighet för en del av dem att i så fall permitteras, eftersom det 

kommer att genomföras permitteringar inom förvaltning så skulle man 

kunna göra det redan nu här. 

Det var ett märkligt uttalande från minister Thörnroos där hon sade 

att hon nu skulle ta en diskussion med minister Sjögren. Jag hade för-

väntat mig att den diskussionen redan hade skett för flera månader se-

dan eftersom det är ett väldigt nära samarbete i de här frågorna. Bör i 

varje fall vara inom landskapsregeringen. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jo, när det gäller det nära samarbetet så är det så nära att 

hela landskapsregeringen har diskuterat det här åtminstone vid två om 

inte tre tillfällen. Det som återstår är en avslutande diskussion med le-

damoten Katrin Sjögren som är miljöansvarig.  

När det gäller Skarvens besättning känner jag inte till att vi har fullta-

lig besättning på plats hela tiden. Så är inte fallet, om sådana uppgifter 

cirkulerar är det inte sant, man försöker verkligen hålla ner kostnaderna 



  

1022 

och man försöker anpassa besättningens storlek efter de arbetsuppgifter 

som pågår. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta diskussionen om offentlig upphandling 

och hur man ska tolka bestämmelsen om lägsta pris eller det som är totaleko-

nomiskt förmånligt. Som vi har sett så är det många som tror att vi slaviskt 

måste ta det lägsta priset. Det kan också vara hälsosamt att läsa förarbetena 

till rikslagen om offentlig upphandling. Totalekonomiskt kan man motivera i 

samband med att man beslutar sig för ett visst anbud som är högre än de läg-

re och det är just för att man vill säkerställa sig om en viss kvalitet. I det här 

fallet hade man kunnat sagt, nu är jag inte insatt i detalj, att man anlitar ett 

företag, t ex ett nordiskt, där man tidigare har haft fartyg eftersom man ga-

ranteras en viss kvalitet. Det företaget besitter en kompetens som det här i 

Klaipeda tydligen inte har haft, det ser vi bevis på. Till mig har det sagts, jag 

vet inte om det stämmer, att företaget i Klaipeda inte tidigare har byggt såda-

na här fartyg. Det finns alltså möjligheter att ta högre anbud med hänvisning 

till kompetens och kvalitetskrav. Motiveringen använder man sig av för att de 

övriga som har givit anbud, vid besvär måste överbevisa att de också besitter 

den här kvaliteten. Nå, det om det.  

Om det hade varit så att man hade varit tvungen att ta det billigaste så 

borde det ha blivit det här indiska företaget. Säger man nej till det med hän-

visning till att det inte är europeiskt så diskriminerar man, vilket upphand-

lingsdirektiven är till för att garantera att man inte får göra. Jag tyckte att det 

framkom ganska tydligt av presentationen att ett indiskt företag ligger för 

långt borta helt enkelt och därför kan man inte ta det. Det är inte ett hållbart 

argument. Det måste nog vara ett annat i så fall. Ni tror nog inte på mig, jag 

ser att ni skakar på era huvuden, men jag har fört processer i de här frågorna 

och har faktiskt vunnit, så jag vet hur det fungerar. Det andra är att det står i 

handelskammarens rapport väldigt tydligt, att inom den offentliga förvalt-

ningen finns en överfokusering på priset för man är så rädd att man gör fel 

om man tar ett som ligger högre upp, men motiverar det då totalekonomiskt. 

Det är det som är den politiska konsten i det hela. Det är inte när någon jurist 

kommer och säger att nej, ni måste ta det här som är avgörande, utan det 

finns ett politiskt utrymme och det kan man utnyttja. Det finns rimlighet och 

proportion också i det här. Det är inte så svartvitt som man påstår. 

Vad gäller Slarven-Skarven-ärendet finns det goda grunder att granska 

landskapets upphandlingskompetens. Det var mycket information som vi 

fick…. Och det som är avgörande är vad man beställde. Sedan säger ministern 

att man har godkänt beställningen, man har skrivit på något slags protokoll, 

men ändå vet man inte om fartyget har mottagits utan anmärkning eller inte. 

Nog verkar det vara som om kompetensen är ganska svag. Var problemet lig-

ger?  Antagligen inte bara på tjänstemannanivå utan också på politisk nivå. 

Det finns allt skäl för oss politiker att lära oss mera om det här.  

Vad gäller själva överbyggnaden är det alldeles uppenbart att den inte in-

gick i beställningen utan den har tillkommit efteråt. Motiven och grunderna 

för det är både oklara och otydliga och vem som har tagit beslutet. Uppenbart 
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är också att det strider mot de pengar som lagtinget har beviljat, de har bevil-

jats för den ursprungliga beställningen, inte för överbyggnaden. Där finns 

också ett problem med det politiska ansvaret.  

Till sist, herr talman, vill jag bara upprepa det jag sade här om att både le-

damot Runar Karlsson och minister Thörnroos anfört att pengarna som man 

tror att man ska få tillbaka i samband med skiljemannadomstolsförfarandet 

ska vara en del av finansieringen av projektet. Så kan man inte diskutera. Det 

är en domstolsprocess och det handlar om en konflikt mellan företaget och 

Åland landskapsregering och vad som kommer ut av den vet ingen människa. 

Det borde i så fall ha ingått i kalkylen om det ska vara en del av finansiering-

en. Vi måste nog hålla, som vi brukar säga, äpplen och päron skilt i den här 

frågan. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det här med böterna är egentligen ingen domstolsprocess utan kontrak-

tet stipulerar för hur mycket böter man ska betala för varje försenings-

dag som är. De finns just till för att byggherren har tilläggskostnader, 

som ska kompenseras av entreprenören. Det i sig är ingen domstolspro-

cess, men när det är en slutuppgörelse så blir det ofta en domstolspro-

cess i och med att byggherren och entreprenören inte är överens. Det 

har inte med att göra specifikt med det eftersom det står i kontraktet. 

Det är helt klart och tydligt. Det enda som de kan åberopa är att de vill 

ha en förlängning av projektet, men böterna kan vi inte undgå.  

Jag vill igen dementera det här med upphandling. Det är klart att det i 

rikslagstiftning står det säkert sådana formuleringar, den lever kvar se-

dan den tiden man ville skydda finsk industri, men nu lever vi i EU-

värld. Det är helt annat, är det samma kvalitet måste du ta det billigaste. 

Det är klart att om det är ett varv som har levererat ett tiotal fartyg till 

norska företag och norrmännen är nöjda då ska de anses som kompe-

tenta. Det går inte att komma undan det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det står i gällande lag, det som är totalekonomiskt för-

månligast och det har den upphandlande enheten full rätt att själv be-

döma. Vi börjar se nu att totalekonomiskt så var inte de 12 miljonerna 

någonting att luta sig emot. Vad vi igen ser här är att det är billigt och 

dålig kvalitet. Det är det som är resultatet. Att de inte vill betala sina bö-

ter, de kanske inte heller ens kan. Vem vet hur det här företagets eko-

nomi ser ut idag. Finns det någon som vet det? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är illa att ledamoten Sundback säger att det är dålig 

kvalitet. Det finns ingen som påstår att det är dålig kvalitet på färjan. 

Det enda man påstår är att ha upphandlingen och uppföljningen gått 

rätt till? Ingen har påstått att det är en dåligt produkt, tvärtom är det en 

mycket bra produkt, genomgående i inredningen, allt är märkesgrejer, 

det är Rolls Royce, Wärtsilä osv. osv. Alla anser, t o m Viking Line säger 
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i sin rapport att det är en bra produkt landskapet har fått. Jag tycker att 

ledamoten Sundback borde hålla sig till sanningen i talarstolen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag tror att om produkten hade kommit från Norge eller Åbo eller 

någon annanstans ifrån hade det varit ypperlig kvalitet. Det här har jag 

inte sett ännu, men jag förbehåller mig nog att tillhöra den skeptiska 

skaran. Nog måste man säga att det har varit mycket kritik mot hela 

produkten. Det är mycket som återstår att diskuteras i frågan, det är all-

deles uppenbart. Vad som är sant och vad som inte är sant tror jag inte 

att någon här kan avgöra, det får tiden utvisa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill bara säga att på det rent generella planet stöder jag 

ledamoten Barbro Sundbacks tankar om upphandling för jag märker 

nere på trafikavdelningen att vi har väldigt många upphandlingar, de 

blir mer och mer komplicerade, mer och mer juridiskt komplicerade. 

Den personal som finns tillgänglig är duktiga byggare och konstruktörer, 

men saknar delvis den juridiska kunskapen som verkar fordras i dessa 

tider. Det kan jag nog lite hålla med om att det finns förbättringsförmå-

ner att göra åtminstone på trafikavdelningen.  

Jag vill också böja nacken och be om ursäkt för den siffra jag gav lag-

tinget här tidigare för mindre än tio minuter sedan angående de totala 

kostnaderna, den var felaktig. Trafikavdelningen har meddelat att kost-

naderna inklusive tilläggsbudgeten nu är 15 miljoner euro. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, för varje replik går det uppåt en halv miljon. Skämt åsido, det här är 

allvarliga saker. Med upphandlingen tycker jag inte att det finns skäl att 

pricka särskilt trafikavdelningen, jag tror att det är generellt inom hela 

landskapsförvaltningen. Då kommer vi in på den diskussion som jag 

förde här i början, hur ska den ske. Där hade finansutskottets ordföran-

de två möjligheter, antingen att man centraliserar kompetensen till fi-

nansavdelningen eller och att man använder konsulter. Det är väl de två 

möjligheterna som finns, men att det krävs förändring och förbättring 

tror jag att flera av oss inser nu. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitte-

ras till finansutskottet.    

Remiss 

3 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008 - 31 oktober 

2009 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. 

Godkänns?  

Diskussion. 
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Redogörelsen enligt 32 § lagtingsordningen skall innefatta året från 1 novem-

ber till 31 oktober. Det betyder att tidsgränsen för den här redogörelsen var 

31.12.2009. Det betyder att det dokument som lagtingets ledamöter har på 

sitt bord är historia. Det här tillkom från början som en redogörelse som var 

direkt riktad till nämnden. Nämnden följde sedan upp redogörelsen och gjor-

de sitt betänkande. Den följde också upp vad som hade hänt sedan 31.10. Så 

gjordes det förut. Sedan infördes systemet med att det också blev en remiss, 

som vi nu har.  

Det är historia, säger jag. Det betyder att nämnden i många stycken, till 

och med i de flesta avsnitt har varit inkopplade. Det är frågor som landskaps-

regeringen väljer att föra diskussioner om under arbetets gång med nämn-

den. I vissa frågor är det också frågor som andra utskott har behandlat. När 

jag nu presenterar redogörelsen håller jag mig strikt till den här tidsperioden. 

Jag antar att den fortsatta diskussion också kommer att handla om vad som 

hände sedan? Framför allt räknar jag med att när jag hörs i nämnden ska vi 

föra vidare diskussioner om vad som har hänt sedan redogörelsens tidsrymd 

tog slut och hur vi ser på arbetet framöver. Det är ett bra dokument för det.  

En ändring av självstyrelselagen tas upp som utarbetades under den här 

tidsperioden. Det var ändringen av 30 paragraf 11 punkt självstyrelselagen 

som handlade om konsumentrådgivning. Det här är en fråga som lagtinget 

väl känner igen eftersom lagtinget var involverad ändringen av självstyrelse-

lagen. Det var också en särskild process kring den här frågan genom att den 

kom två gånger till lagtinget. Nu är den processen i hamn och vi kan konsta-

tera att lagen trädde i kraft 1 januari 2010.  

Svenska språkets ställning finns det anledning att hela tiden återkomma 

till. Det återkommer också under flera av de olika avsnitten. Allmänt kan sä-

gas att vi dagligen möter åtminstone om inte alla dagar men väldigt ofta, på 

problemet att många av de produkter som kommer från rikets regering inte 

är översatta i tillräcklig grad, vilket vi hela tiden systematiskt påpekar. Vi krä-

ver alltså hela tiden att vi ska ha översättningar på svenska när det är doku-

ment som vi har att hantera. Det handlar många gånger om olika arbets-

gruppsbetänkanden som kan komma att få stor betydelse för självstyrelsen 

och för det åländska samhället. Det är viktigt att vi från landskapsregeringen, 

från landskapets sida kan respondera på de olika betänkandena. Därför har vi 

särskilt lyft upp frågorna i olika kontakter till regeringen. Det var föremål för 

diskussion med statsministern, med Ålandsministern och talmannen lyfte 

också frågan när presidenten var här på Åland under sommaren. Det är en 

fråga som vi har aktualiserat väldigt starkt. Det vi begär och kräver är att det 

måste finnas mera resurser i ministerierna, det måste finnas resurser på 

statsrådet för att kunna göra tillräckligt med översättningar, också tolknings-

tjänster, men det krävs också kunskap runt om i ministerierna. Statsminis-

tern har skickat ut ett brev till alla ministerier och påtalat det här, men det 

krävs nog mera, hela tiden påpekanden i frågan. Det är en fråga som ständigt 

är aktuell. 

Språkrådet arbetar med de dokument som ligger till grund för språkrådet. 

Språkrådet håller regelbundna möten, man avger en årlig rapport till land-

skapsregeringen. Den ska avges inom februari, jag vet att språkrådet håller på 

nu och bearbetar den rapporten. Jag kan tänka mig att nämnden har möjlig-

het att få tillgång till den när man går igenom den här redogörelsen.  
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Översynen av grundlagen är på gång, det känner också lagtinget väl till. 

Där har vi redan i förra årets redogörelse beskrivit vad som är landskapets 

ståndpunkter i frågeställningen, vad landskapet har för krav på ändringar av 

grundlagen. Gruppen jobbar fortsättningsvis, det har ännu inte kommit några 

klara signaler om var det kommer att hamna i sista ändan. Mycket har det 

handlat om presidentmakten faktiskt. Här har vi också vicetalman Gunnar 

Jansson som sitter som ständig sakkunnig i kommittén. 

EU-frågorna har en egen agenda i lagtinget numera i och med att vi har det 

årliga meddelandet. Vi har ett program som landskapsregeringen jobbar ef-

ter, ett fyraårigt program som sträcker sig över hela mandatperioden. Det lig-

ger till grund för arbetet och sedan har vi också årliga meddelanden. Årets 

EU-meddelande har vi strävat efter i landskapsregeringen att vi skulle kunna 

lämna meddelandet inför det nya året. Det har inte varit alldeles enkelt, inte 

något år, inte heller i år och alldeles särskilt inte i år eftersom det inte har 

funnits klara program. Nu finns det i och för sig från Spaniens ordföran-

deskap deras program, men kommissionen är på gång att bildas och därav 

har det inte funnits kommissionens program. Det gör det lite problematiskt. 

Vi har haft som mål att vi ändå ska ge meddelandet innan lagtinget går hem i 

januari. Det är inget löfte, men det är vårt mål. 

När det gäller inflytandefrågorna i EU har de verkligen ventilerats och vänt 

och vridits på i lagtinget. Under den här perioden har självstyrelselagsänd-

ringen 59 c om talerätten tillkommit i principbeslutet och har antagits av re-

geringen.  

Den demilitariserade zonen.  Som med alla dessa frågor är det en enväldigt 

pågående process som sträcker sig över många år. När det gäller den demili-

tariserade zonen fanns det en arbetsgrupp som gav ett förslag, där man nu 

från regeringens sida inte har gått vidare i den riktning som landskapsreger-

ingen och landskapet hade önskat. Vi har haft den synen och håller fast vid 

den synpunkten att gränserna för självstyrelsen och den demilitariserade 

gränsen på ett eller annat sätt borde sammanfalla. Om ni kommer ihåg den 

här historien är det så att självstyrelsen och demilitariseringen idag inte har 

samma gränser och det tycker vi att ur landskapets synvinkel inte är en bra 

situation. Vi har också i skrivelser till regeringen vidhållit vår uppfattning att 

demilitariseringens gränser ska justeras för att överensstämma med självsty-

relsens gränser. Vi håller också kontakt med regeringen och försöker påverka 

den riktningen. Det som har hänt är att frågan har överförts från justitiemini-

steriet till utrikesministeriet. Det kan göra att saken har blivit lite mer svår-

hanterlig. 

Säkerhetspolitiska frågor, det är en uppräkning av antalet fartygsbesök och 

också sedan några år tillbaka i tiden, de överflygningar som sker. Det sker på 

ett sådant sätt att man alltid från försvarsmaktens sida meddelar till lands-

hövdingen, talmannen och lantrådet får också information när sådana här 

besök sker. Där är ingenting anmärkningsvärt. 

Finlands säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Där har vi agerat 

gentemot riksdagen och hörts i bl a utrikesutskottet och fört fram att de folk-

rättsliga avtal om Ålands demilitariserade och neutraliserade status fortsätt-

ningsvis är i kraft. Av folkrättsexperter har det ansetts att demilitariseringen 

och neutraliseringen har vunnit folkrättslig hävd, vilket innebär att demilita-

riseringen oh neutraliseringen utgör gällande sedvanerätt, som även är bin-

dande. Vi har också hänvisat till Ålandsprotokollet och trianden. Vi har också 
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tolkat att statsrådets redogörelse också innebär att Ålands demilitariserade 

och neutraliserade status ska bestå oförändrade. Det har blivit skrivningar 

både i försvarsutskottets betänkande och i utrikesutskottet där man också 

understryker återigen att demilitariseringen och neutraliseringens status är 

oförändrad. Det man ytterligare säger i utrikesutskottets betänkande är att 

man också bör klargöra hur Ålands särställning ska beaktas, hur olika slag av 

framtida icke-militära krissituationer, som t ex med oljekatastrofer eller ter-

roristangrepp, ska behandlas. Där finns också frågan om gränsbevakningens 

roll i förhållande till det. 

Finlands internationella avtalspolitik. Man har från regeringens sida över-

sänt en utredning till riksdagen om Finlands internationella avtalspolitik. Där 

har också landskapsregeringen framfört sina synpunkter. Nu går jag lite utan-

för tidsrymden, men jag har för mig att man vi riksdagen har tagit till sig de 

synpunkter som landskapsregeringen har framfört. Det vi har sagt är att man 

ska utreda separat om självstyrelselagen ska kompletteras med en bestäm-

melse, enligt vilken lagtinget ska ges möjlighet att yttra sig över fördrag eller 

andra internationella förpliktelser som Finland ingår, förbinder sig till eller 

säger upp om fördraget eller förpliktelsen kan ha betydelse för Ålands folk-

rättsliga ställning. Vi har också hänvisat till principdokumentet som reger-

ingen Vanhanen har antagit. Där finns också inskrivet att man ska titta över 

för framtiden hur Ålands ställning ska beaktas i förhandlingsprocess som 

gäller internationella fördrag. Sedan tycker vi att Finlands internationella av-

talspolitik bör innehålla ett särskilt kapitel om Åland. 

Lotterilagstiftningen känner ni också sedan tidigare redogörelse till. Fort-

sättningsvis ligger de propositionerna i riksdagens förvaltningsutskott, 

grundlagsutskottet har ännu inte givit sitt yttrande. Vi har varit mycket aktiva 

gentemot riksdagen för att få ett betänkande som skulle klargöra att den här 

lagstiftningen inte ska tillämpas på Åland och på PAF:s möjligheter att fort-

sätta med sin internetbaserade spelverksamhet i riket. De har genom formella 

höranden i grundlagsutskottet, men också genom andra kontakter, försökt 

påverka. 

Gränsbevakningsväsendet. Det som inträffade under den här perioden var 

de problematiska och absolut beklagansvärda händelserna att Storklubbs och 

Kökars sjöbevakningsstationer slogs samman. Landskapsregeringen har på 

många olika sätt försökt motarbeta det och ansett att här borde man trygga 

verksamheten också fortsatt i Storklubb. Det vi har fått garantier från led-

ningen för gränsbevakningen är att man inte ska skära ner resurser när det 

handlar om den operativa verksamheten, alltså att sjöbevakare, gränsbevaka-

re skall finnas synliga i landskapet och ute på sjön där de behövs. Att man 

drar ner på administrativa kostnader, men inte de operativa kostnaderna. 

Inom utbildningsområdet har vi jobbat med att trygga de åländska stude-

randenas möjligheter att ta del av den svenska högre utbildningen. Det har 

varit många olika kontakter till Sveriges regering via olika kanaler. Sedan har 

också efter redogörelsens tidsperiod har gått till slut kommit positivt besked 

från Sveriges regering i den här riktningen.  

Regionförvaltningsreformen i Finland har vi haft synpunkter på från land-

skapsregeringens sida. Regionförvaltningsreformen innebär att man slår ihop 

olika delar så att det bara blir två nya övergripande myndigheter, regionalför-

valtningsverk och en närings-, trafik- och miljöcentral. Där har det varit vik-

tigt från Ålands sida att landskapet och länsstyrelsen undantas. Det som hän-
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der är att länsstyrelsen blir Statens ämbetsverk på Åland, men funktionerna 

kvarstår. Landshövdingens roll förändras inte utan kvarstår helt oförändrad. 

Det vi särskilt har understrukit i våra synpunkter, som vi har framfört, är igen 

den språkliga aspekten. Här finns igen anledning till farhågor. När det blir 

två stora centrala myndigheter så är risken att svenska språkets ställning yt-

terligare försämras.  

Reservkraftsförsörjningen har hanterats av lagtingets finansutskott och av 

lagtinget och har också skickats vidare till Ålandsdelegationen.  

När det gäller miljö- och säkerhetspolitiken har landskapsregeringen givit 

ett yttrande när det gäller planerna på Nord Stream-projektet. Vi har under-

strukit vikten av att det här projektet görs inom ramen för målsättningarna i 

den planerade EU-strategin för Östersjöregionerna, att skapa en miljömässigt 

hållbar, säkert trygg och attraktiv region. Vi har också understrukit att Åland 

utgör en i säkerhetspolitiskt avseende unik del av Finland. Även om inte det 

här kommer in under demilitariserade zonen är det ändå så att det indirekt 

kan innebära nya säkerhetspolitiska förhållanden i Östersjöområdet, med 

tanke på att det kanske kan bli någon form av mer övervakning med större 

marinnärvaro. 

Övrigt. Kyrkostyrelsen. Man har på gång en ändring i kyrkolagen som byg-

ger på att museiverkets ställning som givare och utlåtande i frågor som gäller 

skydd av kyrkliga byggnader ska stärkas. Detta betyder också i så fall att mu-

seibyrån vid landskapsregeringen får samma befogenheter, ju mera befogen-

heter desto mera rättigheter, det kommer att ställas mera ansvar och krav på 

resurser förstås.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Tack lantrådet för den här redovisningen. Inför den 

debatt vi ska hålla i frågan nästa vecka önskar jag ett klarläggande under 

Finlands säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse på sidan 5 och 6. 

Försvarsutskottet skriver att: ”Det är bra att klarlägga hur Ålands sär-

ställning ska beaktas i olika slag av framtida militära krissituationer 

för att myndigheterna ska ha en adekvat beredskap”. Sedan skriver ut-

rikesutskottet: ”Det måste vara behörigen klarlagt hur gränsbevak-

ningen har ordnats med tanke på militära krissituationer”. Jag skulle 

vilja höra lantrådets och landskapsregeringens tolkning av det här och 

hur man avser att respondera på de här ganska remarkabla skrivningar-

na.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman!  Jag delar den synpunkten att vi själva måste hålla i det. 

Det är också i linje med det som landskapsregeringen har skrivit i bud-

geten att vi kommer att ta ett mera handfast grepp om frågorna. Vi 

kommer att tillsammans med lagtinget utarbeta en gemensam platt-

form. I det måste vi också väga in det här icke militära eventuella krissi-

tuationer som kan uppstå. Det är väl där som vi också måste agera. Det 

här är någonting som har skrivits från utrikesutskottet och vi har inte 

mera i det här skedet agerat på det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! För min del citerar jag inte de icke militära krissitua-

tionerna, det har jag varit flera gånger upp här i lagtinget och talat om 



  

  1029 

under tidigare perioder. Men nu går man så långt från rikets sida att 

man i försvarsutskottet skriver att det ska finnas en adekvat beredskap i 

Finland hos alla myndigheter för militära krissituationer och utrikesut-

skottet säger att gränsbevakningen har en väsentlig uppgift uppenbarli-

gen i militära krissituationer. Här måste landskapsregeringen nu snabbt 

reagera på och ta reda på vad de avser med det här. Vad avser man att 

göra och då uppstår frågan: Hur kan vi respondera, hur kan vi agera ut-

gående från vad man avser att göra. Det mesta man avser att göra är 

hemligt. Det känner både lantrådet och jag till och därför är det ännu 

viktigare att vi kraftfullt agerar när vi får den här typen av meddelanden 

från högsta ort i landet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Det landskapsregeringen har gjort är att vi strax före jul 

gjorde en skrivelse både till inrikesministeriet och till högsta ledningen 

för gränsbevakningen om att vi vill ha en långsiktig plan för hur man 

planerar den fortsatta verksamheten av gränsbevakningen och sjöbe-

vakningen i landskapet. I det ingår förstås hur man organiserar gräns-

bevakningsverksamheten i landskapet just mot bakgrund av vår speciel-

la demilitariserade och neutraliserade status. Det här är en väldigt viktig 

poäng. Vi ska också träffa inrikesministern här om några veckor bara för 

att diskutera gränsbevakningsfrågorna. Till den delen har vi agerat, hur 

man har organiserar det i landskapet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 11 

januari 2010. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag förstår att man vill hålla en mera sammanhållande diskus-

sion så jag understöder bordläggningen annars hade jag gärna kommenterat 

lantrådets anförande nu, men jag hoppas att det passar på måndag.  

Talmannen 

Ledamoten Johan Ehn har föreslagit att ärendet bordläggs till inkommande måndagen 

den 11.1 och får understöd av ltl Anders Eriksson. 

Kan vi enhälligt bordlägga ärendet till måndagen den 11 januari? Ärendet är bordlagt till 

måndagen den 11 januari. 

Föredras 

4 Ålands flagga i Bryssel 

Landskapsregeringens svar (EF 4/2009-2010-s) 
Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 4/2009-2010) 

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger 

lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med an-

ledning av svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan an-

slutna 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 yttran-

den samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minu-

ter. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Obunden samling lämnade i samband med budget 2010 en mo-

tion angående Ålands flagga vid Finlands representation i Bryssel. I media 

idag, det här är skrivet 16 december därav den här formuleringen, kan vi läsa 

att Finlands utrikesminister Alexander Stubb inte kommer att arbeta för att 

en av Finlands två flaggor, Ålands flagga, kommer att vaja på fasaden i Brys-

sel. Juridiska hinder finns inte, dock politiska. Med hänvisning till 48 para-

graf 2 moment lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av 

landskapsregeringen följande enkla fråga: ”Vad ämnar landskapsregeringen 

vidta för åtgärder med anledning av Finlands utrikesminister Alexander 

Stubbs uttalande om vägran att hissa Ålands flagga vid representationen i 

Bryssel”. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Det vtm Lindholm frågar om är vilka åtgärder vi ska vidta mot 

utrikesministerns uttalanden, om man lite hårdrar det, men vi har valt att 

svara på vad vi gör för att jobba för att flaggan ska hissas i Bryssel och vilka 

argument vi väljer att föra fram. Det ligger lite utanför landskapsregeringens 

maktbefogenheter att ta utrikesministern i öra. Däremot gillar vi förstås inte 

utrikesministerns uttalanden. Vi tycker att det skulle ha varit bra om reger-

ingen skulle ha varit eniga i frågan eftersom det faktiskt är så att landskaps-

regeringen genom att vi har inlett diskussionerna, har kommit en bit på väg. 

Vi har lyckats övertyga till en viss del, så långt att en del av regeringen tycker 

det här skulle vara rätt och riktigt. Vi kommer också att fortsätta jobba för 

det. Det som blev lite problematiskt var att det blev tillspetsat. Det blev en 

skriftlig förfrågan och ett skriftligt svar och då blev frågan genast mer tillspet-

sad och lite prestigefylld. Landskapsregeringen jobbar ändå vidare för att lir-

ka upp situationen och försöka få till stånd det som vi strävar efter, att flag-

gan hissas i Bryssel.  

Det som är de viktiga argumenten för det är att landskapet, precis som 

andra områden med parlament, har givit bort av sin behörighet till EU. Det 

betyder att en del av de beslut som fattas i EU är också beslut som berör land-

skapet direkt. Därför finns det också finsk representation i Bryssel. Den re-

presentationen är också Ålands representation och därför borde också Ålands 

flagga finnas där. Regeringen har också på sätt och vis givit ett flankstöd till 

det här genom principdokumentet. Principbeslutet där man säger att land-

skapets medverkan och inflytande även ska underlättas på EU-nivå i Bryssel. 

Det betyder också att det är viktigt att finrep, som också representerar Åland, 

där Åland också har en ständigt närvarande tjänstemän som ska vara kon-

taktlänken mellan EU:s institutioner och landskapet att man också av den or-

saken borde ha Ålands flagga på plats. 

Vi kommer att fortsätta med arbetet att luckra upp ställningen som har 

blivit med en viss låsning. Vid låsta situationer handlar det om att försöka lir-

ka upp låset. 



  

  1031 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Jag tycker själv att den här frågeställningen inte på något vis är 

tillspetsad eller felaktigt formulerad. Att vidta åtgärder kan man göra på 

många olika nivåer. Utrikesminister Alexander Stubb är också vår utrikesmi-

nister ifråga om det här ärendet. Det är därför helt på sin plats att man ställer 

en liknande fråga till vår landskapsregering om vilka konkreta kontakter man 

har haft. Jag skulle vilja veta, nu har man radat upp en rad olika argument 

som man kommer att framföra, men min tilläggsfråga lyder sålunda:” Vilka 

konkreta kontakter har man haft och med vem i så fall har lantrådet disku-

terat den här frågan sedan Alexander Stubbs uttalanden och om  lantrådet 

och landskapsregeringen har någon formulerad tidsdräkt för när man an-

ser att den här frågan bör vara löst”. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Rent konkret fungerar det så att när det är frågor som har gått i 

låsning, måste man försöka hitta sätt att försöka lirka upp den låsningen. Det 

gör landskapsregeringen genom att vi har haft och vi kommer att fortsätta att 

ha kontakter, med lite olika personer, det är ministrar och tjänstemän som vi 

har pratat med, och det kommer vi att fortsätta med. Det är precis som med 

andra svåra frågor. Ta det här med att få en ändring i självstyrelselagen om 

talerätten. Det satt så stenhårt inne, det har suttit stenhårt inne att få till 

stånd under väldigt många år och det handlade väldigt, väldigt mycket om 

olika kontakter, diskussioner, fotarbete för att nå resultat. Där var också så 

att det var ett problem särskilt gentemot utrikesministeriet, man var inte vil-

lig att öppna självstyrelselagen. Där lyckades det efter mycket arbete, också 

där lyckades det att få komma in och få en öppning. Då är det självklart också 

mot den här bakgrunden väldigt svårt att säga att det här ska vara  klart maj 

2011. Förstås kan jag kasta ur mig det, jag skulle önska det, maj 2010, men 

det är omöjligt att säga när man samarbetar med andra när man lyckas nå ett 

sådant resultat. Man är beroende av andras beslutsfattande. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Lantrådet talar ofta om sitt arbete i form av ett fotarbete. Fotar-

betet i den här frågan har inte lett till något resultat. Jag skulle verkligen vilja 

veta vilka ministrar som lantrådet har diskuterat den här frågan med. Har 

lantrådet under den här tidsperioden varit i kontakt med Ålandsminister 

Astrid Thors, som tydligen hade en annan åsikt än vad minister Alexander 

Stubb hade. Man kan anse att frågan kanske inte är en så stor fråga i sak, men 

den har en väldigt stor principiell betydelse. Det finns inga juridiska hinder, 

men dock politiska. Det är de politiska som måste lösas, åtminstone från min 

sida sett. Jag skulle vilja fråga lantrådet om hon delar min analys av ett så-

dant här förfarande att varje gång Finland förfar på ett liknande sätt blir 

glappet större mellan Åland och Finland, vi har sett i språkligt hänseende fle-

ra övertramp, om vi kan kalla det för det, gentemot självstyrelsen. När man 

återigen gör ett sådant här övertramp och där man försöker knyta sig an 

Åland genom makt på detta vis istället skjuter man Åland ifrån sig bara mer 

och mer och det resulterar i att sprickan, eller glappet mellan Åland och Fin-

land blir tyvärr mycket större. Delar lantrådet den analysen med mig? 
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Skulle landskapsregeringen ha kunnat fortsatt med det arbete 

som vi hade inlett, med att föra en dialog med regeringen skulle vi kanske ha 

fått en lösning. Vi hade börjat få upp frågan, den hade öppnat, den hade en 

beredskap att jobba vidare med den inom regeringen och skulle vi ha fått 

fortsätta jobba på de kanalerna utan en låst situation kanske jag skulle ha 

kunnat stå här och säga att vi inom en väldigt snar period skulle ha löst frå-

gan, men nu blev det en låsning. Det kom en frågeställning, egentligen lite 

från sidan om, ett brev där man ställer en fråga och där man får ett svar. Då 

blev det den här situation som jag tycker är väldigt olycklig för den gör det 

ännu svårare för landskapsregeringen nu att komma vidare. Det var det som 

hände och det är bara att beklaga att det är låst. Den här frågan handlar om 

att ändra i flaggprinciperna och det är ett politiskt beslut. Man behöver inte 

gå in i lagstiftningen om jag har det riktigt rät beskrivet för mig. Så det är ett 

politiskt beslut som vi måste jobba vidare på och försöka få regeringen i Hel-

singfors enig, eftersom det redan finns representanter i regeringen som är be-

redda att stöda den här saken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet 

är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Utformande av åländska förtjänsttecken 

Lagutskottets betänkande (LU 9/2009-2010) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 6/2007-2008) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Vid sådana här korta snabba debatter får  jag lite svårt med 

mina papper, men jag får ta det från mjukdisken, som det heter. Motionen 

om förtjänsttecken innebär i princip att man ska se över vårt system för för-

tjänsttecken. Vi har självstyrelsens minnesmedalj och vi har självstyrelsens 75 

års jubileumsmedalj. I riket finns ett system som har gamla anor, det bygger 

på riddarordnar och liknande mystiska sammanslutningar där man har fört 

traditionen vidare till dagens samhälle. Man delar ut förtjänsttecken till, om 

jag tar från min egen okulära besiktning, kyrkans män, militärens män och 

mycket sparsamt till ålänningarna. Vi har väl ändå några medaljer som har 

förlänats också våra högsta politiker.  

När det gäller systemet går det till så att förvaltningen nominerar personer 

som har varit i 20 års tjänst och det är en viss automatik i det. Sedan finns det 

också möjlighet att ge förslag på särskilt förtjänstfulla personer som har gjort 

insatser för Åland. Det har blivit en ganska lång lista med åren. De här har 

delats ut de senaste åren med fem års mellanrum, senaste året var 2007 så 

2012 är det väl dags igen. Det som utskottet gör är att vi går igenom systemen 

och föreslår att landskapsregeringen skulle se över regelverket och också kan-

ske samla de här medaljutdelningarna till självstyrelsedagen. Motionen som 

var underskriven av Anders Eriksson m fl. så föreslår vi att förkastas, men 

med hänsynstagande till de motiveringar vi har. I sammandrag betyder de att 
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se över systemet, se också hur man kan utforma förtjänsttecknen så att de 

kan bäras såsom andra görs, runt halsen eller fastspända på bröstet eller lik-

nande. Rent allmänt vill jag säga att när det gäller den här typen av motioner 

så är väl syftet ganska mycket att ge möjligheter för motionärerna att prata 

sig varma för saken. Utskottet har sett som sin uppgift att ta reda på fakta, 

systematisera det och sedan ge vissa rekommendationer. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman!  Jag vet inte riktigt hur jag ska förstå det sista uttalandet. Nog 

hade jag väl andra tankar med motionen än att prata mig varm för någonting. 

I vilket fall som helst så noterar jag att mjukdisken fungerade ändå relativt 

väl för lagutskottets ordförande. När det gäller betänkandet får jag bilden av 

att man i lagutskottet ändå har haft en seriös behandling av motionen, man 

har hört flera sakkunniga och har också ett ganska uttömmande betänkande. 

När det gäller det som man börjar med under utskottets synpunkter är det 

väldigt mycket en uppräkning av vad som gäller den här typen av utmärkelse-

tecken på den finska sidan. Det var inte motionens syfte utan motionen tar 

syfte på att utforma ett system för åländska förtjänsttecken för att premiera 

personer som på olika sätt förkovrar sig i det åländska samhället. Ett par 

kommentarer dock om den finska sidan. Jag vet att vi pratade ganska mycket 

i remissen om detta, så ordnar och riddare krånglar kanske lite till saker och 

ting i onödan, det är ingenting som vi som motionärer tänkte att vi skulle ef-

tersträva här på Ålands sida.  

Den andra saken man tar upp i lagutskottets betänkande är behörigheten, 

där sägs det att det inte är klarlagt om man har behörigheten på åländsk sida 

att utforma den här typen av utmärkelsetecken. Jag är lite förvånad över det 

uttalandet och skulle gärna se att lagutskottets ordförande mer kunde utveck-

la hur man har tänkt. Jag noterar att ltl Roger Jansson bl a sa att man har 

helt klarlagt att man har den här behörigheten när vi hade remissen. Det är 

väl ändå klarlagt att minnesmedaljer och jubileumsmedaljer har vi behörig-

het inom självstyrelsesystemet att utforma. Mig veterligen finns det tre styck-

en, det är 50-, 60- och 75-års jubileumsmedaljer, om vi kallar dem för det och 

det är två av dem som man väljer att ta upp i lagutskottets betänkande, men 

man nämner inte den medalj som lagtinget disponerar över som man med 

anledning av självstyrelsens 60-års jubileum utformade.  

När det gäller det sista som sägs i lagutskottets betänkande: ”Utskottet 

konstaterar att det redan finns ett system för utdelning av minnesmedaljer 

och jubileumsmedaljer i landskapet. Enligt utskottets åsikt bör landskapsre-

geringen dock se över såväl kriterierna för som frekvenserna av utdelning-

ar av både minnesmedaljen och jubileumsmedaljen samt överväga att re-

gelbundet på självstyrelsedagen dela ut olika typer av förtjänsttecken. 

Dessutom bör landskapsregeringen se över möjligheten att ytterligare ut-

veckla systemet med olika typer av förtjänsttecken, särskilt med tanke på 

möjligheten att bära tecken vid officiella tillfällen”. Det här är bra, det är 

ganska långt mina tankar när jag skrev motionen. Om jag får låna det uttryck 

som ltl Roger Jansson etablerade under fjolåret ” nästan godkänd motion” får 

man säga att den här är nästa godkänd också. 

Jag har tre kommentarer runt lagutskottets konklusion. Om man ska gå 

vidare med jubileumsmedaljerna, de är framtagna vid speciella tillfällen, jag 

tror inte att tanken var att man skulle använda dem fortlöpande, fast det blev 
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så med 75-års jubileumsmedaljen. Jag vet också, eftersom jag var med på ett 

hörn när 75-års jubileumsmedaljen delades ut, att det riktades en del kritik 

mot dåvarande landskapsregering, i och för sig felaktig kritik, att man gynna-

de sina egna och att man inte såg till helheten. Mot den bakgrunden tror jag 

att det skulle vara viktigt för den här typen av diskussion, oavsett vem som 

sitter i regering eller inte, för den kan uppstå och det är olyckligt. Därför tror 

jag att det är viktigt att man har en fristående organisation, där kanske tal-

mannen var självskriven som ordförande. Det är någonting som jag hoppas 

att man diskuterar vidare i landskapsregeringen.  

Det man sade till sist, särskilt med tanke på möjlighet att bära tecken vid 

officiella tillfällen. När det gäller 75-års jubileumsmedaljen var den i form av 

en tavla där medaljen var insatt och en sådan är förstås lite otymplig att bära 

runt halsen, så därför bör man också titta närmare på utformningen av för-

tjänsttecken. 

Summan av kardemumman,  jag är ganska nöjd med det som lagutskottet 

har kommit fram till, men jag hoppas att man i landskapsregeringen tittar på 

vitsen med att ha en fristående organisation. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kan konstatera att ltl Anders Eriksson nästan pratade 

sig varm om olika motioner. Jag kan hålla med om att den är nästan 

godkänd. Det är också bra att fundera på en fristående organisation. Jag 

kommer själv ihåg mycket väl 2002 när jag var med och lade förslag, då 

talade jag för att man måste ha med näringslivet och det blev mycket 

uppskattat, kanske inte i pengar, men i ryggdunkar osv. Jag tror att man 

kan tänka på klientelet som får medaljen, man tar bort tavlan och skaf-

far ett band och gör en organisation, samtidigt som man kanske inte hel-

ler ska dela ut så många utan göra den attraktiv. Dels har vi förvalt-

ningsmedaljerna och sedan har vi bemärkta personer som vi väljer ut 

och lyfter upp på självstyrelsedagen. En nästan godkänd motion är väl 

inte så illa. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Nej, överlag är vi eniga, det var vad jag sade. Tanken bak-

om är att personer som gör någonting speciellt för det åländska samhäl-

let ska känna att man får uppskattning och att man får någonting tillba-

ka. Det ska stimulera till ytterligare initiativ och arbete för landskapet 

Ålands bästa. Summan av kardemumman tycker jag att motionen har 

rönt ett gott öde och min tillit ställs nu till landskapsregeringen. Jag 

hoppas att man tar utskottsbetänkandet till sig och gör någonting bra, 

med målsättningen att man varje år på självstyrelsedagen kan ha en 

manifestation på det sättet som vi efterlyste i motionen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! En ganska viktig sak som jag glömde i mitt anförande var 

det här med behörigheten. Vi för ett ganska kortfattat resonemang, men 

det har att göra med behörighetsfördelning i självstyrelselagen och att 

ordnarna har en stark ställning kopplade till presidenten när det gäller 

de officiella utmärkelsetecknen. Sedan finns de s k halvofficiella som 

vissa kyrkor, handelskammare osv. har. Det kanske vi kan bortse från på 

Åland och vi har stora möjligheter att göra någonting i den riktning som 
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motionen syftar till, dvs. uppmärksamma personer. Det kan vi göra oss 

förtjänta av. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Till sist från min sida. Det har också varit min uppfattning 

att den behörigheten har vi och därför blev jag lite förvånad över den 

väldigt korta formuleringen, att det inte är klarlagt när det gäller behö-

righeten och därför är det oklart om det i landskapet kan inrättas offici-

ella utmärkelsetecken. Det menar jag att man kan göra, så jag var lite 

förvånad över formuleringen därvidlag och kanske inte blev helt klok av 

den förklaringen som jag fick nu heller, men det får vi leva med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! För mig som hör till den lilla skaran utanför tjänstemän och 

duktiga mödrar, särskilt barnaföderskor, som har dekorerats i och av Fin-

land, har jag varit intresserad av de här frågorna ända sedan det skedde för-

sta gången, just i förhållande till självstyrelsen och självstyrelsens intressen. 

Under min tid som lantråd så försökte vi göra lite framsteg på den punkten 

och alla former av samhällsmedborgare dekorerades då, dock inte på ett så-

dant sätt att de kan bära beviset för utmärkelsen vid högtidliga tillfällen. Det 

kan man göra i det här landet när det gäller idrottsutmärkelser, det kan man 

göra när det gäller folktingets utmärkelse för oss svenskspråkiga, som även 

har tilldelats finskspråkiga, det kan man göra när det gäller centralhandels-

kammarens märken och samma gäller kommunförbundets medaljer också. 

Visst är frågan intressant för Åland hur man kan utveckla det här instrumen-

tet för självstyrelsens del.  

De högre utmärkelserna i landet har två ursprung, dels Finlands lejons or-

den och dels Finlands vita ros, de har lite olika målgrupper, men delvis sam-

ma, utöver det finns det lite speciella militära förtjänsttecken som vi inte ska 

dra in i den här diskussionen. Min erfarenhet har givit att det finns en speciell 

tröskel för ålänningarna att uppnå den här. Den tröskeln är mindre på fast-

landet eftersom man i allmänhet vill arbeta för landet oberoende var man är. 

Bedömningen av när man jobbar inom självstyrelsesystemet, hur mycket och 

hur aktivt man jobbar för landet är lite oklart. Frågan är också om det är Fin-

lands uppdrag att minnas och ihågkomma särskilt bemärkta insatser för  

självstyrelsesystemet, egentligen är det inte det så på det sättet borde vi ha ett 

eget system. 

Det är ett bra betänkande som lagutskottet har levererat och det är sanner-

ligen mer än en nästan godkänd motion. När man läser avslutningen här före 

ärendets behandling så är det ungefär en kläm till landskapsregeringen som 

den är utformad som. Till den delen är det bra. Liksom huvudmotionären är 

jag lite fundersam på hur behörighetsfrågan är behandlad i utskottet. Jag 

skulle gärna höra ordförande och få en klarare förklaring till hur man har 

tänkt sig. En liten del har vi fått höra. Uppe på sidan 2 i första stycket står 

det: ”Enligt självstyrelselagen hör lagstiftningen om Finlands vapen, Fin-

lands flagga, andra rikssymboler och handeln med ädla metaller till rikets 

behörighet”. Vi vet då att då det gäller åländska vapen är de vår behörighet, 

när det gäller den åländska flaggan är det vår behörighet men när det gäller 
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symboler för självstyrelsen är det en viss oklarhet. Huruvida förtjänsttecken 

ska uppfattas som symboler för självstyrelsen är det alldeles klart, huruvida 

det med andra ord krävs ett uttryckligt stadgande i självstyrelselagen. Jag hör 

till dem som har gjort den bedömningen att så är det inte utan det här är 

symboler för självstyrelsen, som vi oberoende av självstyrelselagens stadgan-

den kan fatta beslut om. Det vore intressant att höra huruvida lagutskottet 

något djupare har gått in i frågan. När man kommer till avslutningen är det 

två resonemang som man för på ett väldigt tydligt sätt. Det första är att land-

skapsregeringen bör överväga att regelbundet på självstyrelsedagen dela ut 

olika typer av förtjänsttecken. Det är det ena och det binds ihop med resone-

manget om minnesmedaljer vi har idag. För det andra säger de att landskaps-

regeringen bör se på möjligheten att bära tecknen vid officiella tillfällen. Där 

är vi inne på en direkt parallell, hur det fungerar med de övriga, inte bra fins-

ka statens utan också övriga i landet förekommande förtjänsttecken som kan 

bäras i olika sammanhang. Min slutsats är att utskottet kommer till att det 

här är fullt möjligt eftersom man ber landskapsregeringen överväga genomfö-

randet. 

Gärna en liten kompletterande information från utskottet hur man har re-

sonerat kring behörighetsfrågan när man skriver att den inte är klarlagd. Jag 

har lite svårt att förstå vad man menar just med den formuleringen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller det här betänkandet så ska man lägga märke 

till ordet klarlagd, om det är klart för mig eller ltl Roger Jansson är en 

annan sak, men det hela hänger ihop med att ordensväsendet är organi-

serat, historiskt betingat, det finns regler för användning av förtjänst-

tecken som gäller just de ordnarna. När man går över till andra medaljer 

som man t ex har inhandlat på Buttericks osv. vad har man då för möj-

lighet att använda den som officiell? Det är där problematiken finns. När 

det gäller Ålands vapen finns det i lagen, när det gäller Ålands flagga 

finns det lagen och det gäller också användningen, färgerna, utform-

ningen osv.  Man kan tycka att det är klart om man vill, men det är inte 

klarlagt och det är någonting som landskapsregeringen naturligtvis skul-

le göra om man utvidgade det här till att man skulle kunna hänga dessa 

tavlor runt halsen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tackar för den preciseringen, den var väldigt betydel-

sefull och tydlig. Nu är vi i samma situation, ungefär som när det gäller 

ministerbeteckningen. Det är bara att vi skriver ihop en lag förutsatt att 

vi kommer överens om innehållet i lagen, vilket kan vara knepigare. Det 

finns politiska olika uppfattningar om det här med att behänga folk med 

medaljer, men när vi nu jämför med kommunförbundet och centralhan-

delskammaren, folktinget, idrottsorganisationer och vissa kulturella or-

ganisationer borde det inte vara något bekymmer för att också självsty-

relsen kunde ha sådant som man kan hänga på bröstet. Mitt förslag är 

att landskapsregeringen ser det här betänkandet inte som ett tecken på 

att man finner behörighetsproblematiken svår utan att man bra kan tes-

ta det här genom att resonera en lagstiftning. 
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Ltl  Olof Erland, replik 

Herr talman! I utskottet anser jag inte att vi har sett behörighetsproble-

matiken som stor utan den har praktiska problem. Det ska väljas, det 

ska utformas, ordnas, det får inte vara inflation i medaljer osv. Det ska 

finnas en organisation för det. Det blev en pragmatisk fråga som land-

skapsregeringen i och med det här betänkandet bör ta till sig och se över 

till nästa tillfälle. Jag tror att det är någonting som låter sig göras utan 

desto större besvär. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Diskussionen, replikväxlingen, har egentligen klarlagt det 

jag tänkte säga, men jag skulle också säga att jag läste lagutskottets be-

tänkande på det sätt som vi nyss hörde. De facto har lagtinget en de fac-

to makt över det vi nu diskuterar medan den jureklarlagda delen kan an-

ses vara lite öppen. Det är inte explicit sagt i självstyrelselagen. I en del 

länders konstitutioner, t ex den färiska, är det uttryckligen sagt att om 

symboler och andra med flaggan jämställbara företeelser stadgas i lag. 

Det är någonting i den stilen vi borde ha. För min del tror jag att frågan 

just får sin lösning på det sätt som kollegan Roger Jansson säger genom 

en landskapslag. Då löser man både jurefrågan och faktafrågan. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det var intressant att vi kom så här långt i diskussionen att 

vi synes överens om att gå vidare med lagstiftningen, förutsatt att man 

finner den tillräckliga politiska överenskommelsen bakom det. De ford-

rar hälften av ledamöterna här för att vi ska komma vidare. Det är inte 

en liten lagstiftning som det var i ministerbeteckningsfrågan utan det 

fordrar lite mer arbete. Jag hoppas att landskapsregeringen kan finna 

någon lucka i sitt lagberedningsprogram för att gå vidare med den så att 

vi inte behöver arbeta häcken av oss här med en lagmotion i samman-

hanget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och 

därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.   

Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.  

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behand-

ling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

6 Ny officiell flaggdag 

Lagutskottets betänkande (LU 10/2009-2010) 
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2007-2008) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 
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Ltl Olof Erland 

Herr talman! Den här gången har jag tillgång till mina papper, men jag skulle 

ändå mot bakgrund av hemställningsmotionernas karaktär, det är några per-

soner som skriver under ett förslag som de vill kunna diskutera, ltl Anders 

Eriksson pratade sig nästan varm, vågar jag mig på att direkt föreslå en bord-

läggning om de obundna kollegerna till Danne Sundman kan stöda det. Jag 

skulle föreslå bordläggning till första dagarna i mars när vi har plenum. Om 

det kan accepteras. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag önskar understöda bordläggningen till den 1 mars. 

Talmannen 

Förslag om bordläggning har föreslagits av ltl Olof Erland och understötts av ltl Mika 

Nordberg. Ärendet kommer således att bordläggas. Kan lagtinget enhälligt omfatta det? 

Ärendet bordläggs till den 1 mars. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen 11 januari 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum 

avslutades kl.16.42).  
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhål-

ler lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl på grund av sjukdom. Beviljas. 

Meddelande 

Talmannen meddelar att landskapsregeringens redogörelse enligt 32 § lagtingsordning-

en för tiden 1 november 2008-31 oktober 2009 (RS 1/2009-2010) har dragits tillbaka 

den 8 jan 2010 varför den inte upptas på dagens föredragningslista. Däremot finns, för 

kännedom, redogörelse nr 2 som till sitt innehåll motsvarar nr 1 kompletterad med ett 

avsnitt om finansavdelningen. 

Meddelas att det troligen även är plenum nästa vecka tisdagen den 12 januari. 

Enda behandling 

1 Undantag från kravet på skyddsrum 

Landskapsregeringens svar (S 2/2009-2010-s) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret till kännedom. Under diskussio-

nen i ärendet kan väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget skall 

samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Har förslag till hemställan väckts bord-

läggs 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 ledamöter och därefter en gång om lagtinget så beslutar. Diskussion.  
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Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Det här gäller behovet av skyddsrum på Åland och det gäller 

även om det finns föreskrifter på svenska. Det här är en fråga som har varit 

aktuell i många olika repriser. Senast hade vi en enkel fråga om detta i sep-

tember i fjol. Det har visat sig vara stort intresse i den här frågan. 

Herr talman! Inledningsvis kan jag poängtera och att vi bör hålla i minnet 

att det här är ett område som inte tillhör vår behörighet. Det är rikets behö-

righet, det måste man ha helt klart för sig. Vi kan alltid i från landskapet 

Åland påverka, initiera och försöka få en lagstiftning i riksdagen att gå i den 

riktning som vi själva önskar. Man får inte alltid alla gånger som man vill, 

förstås. Så är det, det är ju två parlament. Vi har också en ledamot i riksdagen 

som också kan bevaka de här frågorna, och också i det här fallet har hon sam-

arbetat med oss. 

Herr talman! Det framkommer i spörsmålet att vi inte har varit i kontakt 

med tjänstemännen på inrikesministeriet. Jag kan påstå att det har vi varit. 

Landskapsregeringen och våra tjänstemän har varit i täta kontakter och är 

fortsättningsvis i täta kontakter med ministeriets tjänstemän. Från vår sida är 

det närmast brand- och räddningsinspektörer som håller den här kontakten. 

Frågan har även i tidigare skede varit upp och frågan har också diskuterats 

och berörts med minister Holmlund under lantrådets ledning. Jag har också 

deltagit.  

Närmare till sak, herr talman. I det här spörsmålet hänvisar man till social- 

och miljöutskottets betänkande. Jag citerar, de hemställer om att: "Land-

skapsregeringen dels vidtar omedelbara åtgärder i samverkan med berör-

da myndigheter i riket för att samtliga anvisningar för byggandet av 

skyddsrum finns tillgängliga på svenska, dels uppta förhandlingar med Fin-

lands regering för att få till stånd ett generellt undantag från kravet på 

skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter." Så här har social- och miljöut-

skottet framfört sitt betänkande. 

Herr talman! Man kan inledningsvis konstatera att jag nu just har fått be-

kräftat att anvisningarna finns utarbetade på svenska. De går i tryck vilken 

dag som helst. Det har lovats mig att vi ska ha tio exemplar på kansliavdel-

ningen nästa vecka. Det här arbetet har gått bra. Vi har också lyckats. 

Herr talman! Vi har fått den här propositionen på svenska. Jag har själva 

lagtexten här. Det finns också en detaljmotiveringsdel som jag tyvärr inte har 

hunnit gå igenom ännu.  

Det framkommer, enligt det här förslaget, att det ingår möjlighet att få ge-

nerella undantag för kravet på skyddsrum för enskilda fastigheter. De här två 

slutsatserna ser jag helt enligt social- och miljöutskottets betänkande.  

Som jag sade inledningsvis, herr talman, så är det inte säkert att man får 

allting som man vill. Det här är, som sagt, inte vår behörighet. Vi har i alla fall 

arbetat i den här riktningen. Om jag tolkar den här propositionen rätt så mot-

svarar det våra intentioner. 

Propositionen har jag, som sagt, inte hunnit analysera desto närmare 

ännu. Den här frågan är inte klar ännu. Nu har landskapsregeringen fått möj-

lighet att ge ett utlåtande som vi ska ge här nu under vårvintern, januari-

februari. Jag tror att remisstiden gick ut i februari, eller i början på mars kan-

ske. Vi kan fortsättningsvis, även på politiskt nivå, se till att det här lagförsla-

get motsvarar våra yrkanden och krav. 
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Det kan också i det här skedet, herr talman, påpekas att det generella un-

dantaget, enligt mina snabba genomläsningar i kapitel 11, paragraferna 71, 72, 

och 73, motsvarar utskottets betänkande och är gällande över hela landet. 

Slutresultatet blir att det även ges möjligheter till undantag för Åland. Men 

det kräver en närmare analys, speciellt av detaljmotiveringarna. Är det så att 

det visar sig att det inte motsvarar vad vi önskar, så har vi det här utlåtandet 

från landskapsregeringen kvar att ge och påverka med. 

Sedan kommer det vidare fram i utskottets betänkande att man har disku-

terat att skyldigheten att bygga skyddsrum bör knytas till märkbart större vå-

ningsytor. Samma sak konstaterade vi från landskapsregeringen i vårt utlå-

tande i mars 2008. Jag konstaterar i 71 § att man har höjt gränserna för när 

det behövs byggas skyddsrum, för bostadshus och arbetsplatser upp till 800 

kvadratmeter och för industribyggnader till cirka 1500 kvadratmeter. Enligt 

de uppgifter jag har fått innebär det att det egentligen inte så ofta kommer i 

fråga på Åland, det kan vara i vissa fall. Jag har fått information om att det 

beviljas ungefär 1-2 dispenser per år.  

Det här var kanske omfattningen av den här frågan. Det nämndes också i 

utskottets betänkande om 600 kvadratmeter. Man har också resonerat att det 

totalekonomiskt, funktionsmässigt och underhållsmässigt är mest fördelak-

tig. Även här har landskapsregeringen och utskottet samma syn på saken. 

Herr talman! Här var kort om själva bakgrunden till det här arbetet. Som 

jag tidigare nämnde är det inte färdigt ännu, landskapsregeringen ska ge ett 

utlåtande. Lagen är avsedd att träda ikraft 1.1.2011, så det är ett år kvar. Med 

detta vill jag avsluta det här anförandet. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Några kommentarer och lite funderingar kring det svar 

som nu har avgivits. I punkt 2 i spörsmålssvaret skriver man att land-

skapsregeringen har hållit täta kontakter med inrikesministeriet. Jag ci-

terar: "Detta arbete har resulterat i ett förslag till ny räddningslag i 

Finland där regleringar för undantag i Finland ingår." Menar land-

skapsregeringen att det arbete, som landskapsregeringen nu har gjort, 

är det som har lett fram till att regeringen och inrikesministeriet nu har 

jobbat fram en ny räddningslag? Det var ett ganska brett uttalande ifrån 

landskapsregeringens sida. 

Det skulle också vara intressant att höra ministern beskriva vad det 

här generella undantaget skulle innebära, som finns i det förslag till 

proposition som nu ligger från den finländska regeringens sida. På vilket 

sätt skulle de generella undantagen skilja sig ifrån dagens regler? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Vi har förstås hög ambitionsnivå från regeringens sida. 

Men det här om skyddsrummen regleras faktiskt i 11 § rikets räddnings-

lag. Som jag tidigare sade så är det här rikets behörighet. 

Det här som jag nämnde inledningsvis i 71 §, skyldighet att inrätta 

skyddsrum i samband med nybygge, där finns det ganska många mo-

ment. Jag kan inte redogöra för dessa nu. Jag har spontant den uppfatt-

ningen att det här innebär möjlighet till undantag från generella krav. 

Läser man 73 § finns det också undantag för skyldighet att inrätta 
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skyddsrum.  75 § gäller beviljande av lättnader. Det finns en hel massa 

verktyg i arsenalen för att kunna styra den här frågan. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Den enda lättnad, som man föreslår, handlar om kravet på 

när man ska inrätta skyddsrum, d.v.s. att kvadratmetrarna har höjts. 

Tittar man på de undantagsmöjligheter som ges i förslaget är det ingen 

skillnad, vad jag kan se. Det vore kanske bra om ministern vid ett senare 

tillfälle kunde återkomma och redogöra för den biten. Jag uppfattar inte 

att det finns någon som helst skillnad vad gäller undantagsmöjligheter-

na. 

Det som sedan beskrivs i det beslut som lagtinget tog, vad gäller den 

hemställningsmotion som fanns inlämnad tidigare, handlade det om att 

man skulle få ett generellt undantag att helt och hållet slippa att bygga 

skyddsrum.  

Det hade också varit intressant att få ut ytterligare funderingar från 

landskapsregeringen kring huruvida det är önskvärt att få det här eller 

inte. Vi har också uppfattat i diskussionens gång, informellt mellan ra-

derna här i korridorerna, att det har funnits funderingar om att det inte 

är önskvärt att avskaffa byggandet av skyddsrum. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! I betänkande från social- och miljöutskottet står det, nu 

tar jag det här ur minnet; generella undantag från enskilda fastigheter. 

Vi har gjort tolkningen att det här motsvarar det, i alla fall. Som jag tidi-

gare inledningsvis nämnde, ska vi analysera detaljmotiveringarna. 

Landskapsregeringen ska ju också ge ett utlåtande i det här lagförslaget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det kom fram i replikväxlingen att det inte är önskvärt att av-

skaffa dessa skyddsrum. Jag undrar om det är så att minister Roger 

Eriksson, efter att ha tolkat Lissabonavtalets försvarspolitiska åtagan-

den, anser att Ålands demilitarisering och neutraliseringen har försva-

gats? Att det är en orsak till varför vi behöver ha skyddsrum i framtiden? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! I den bästa av världar skulle ju förstås demilitarisering och 

neutralisering innebära att man i all framtid skulle vara fri från väpnat 

angrepp. Det är också min förhoppning och tro att så ska det vara även 

här. Vi har inte från regeringens sida diskuterat att man helt ska avstå 

från skyddsrum. Om man tänker så finns det alltid ett behov av civilt 

skydd. Vi har också konstaterat att i utskottets betänkande har man tagit 

ställning till att behovet av skyddsrum bör finnas kvar vid civila hot. Ut-

skottet nämner i sitt betänkande miljöhot, naturkatastrofer, kärnkrafts-

olyckor och kemikaliekatastrof m.m. Det här har vi också haft bakom 

örat. 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

När det gäller det generella undantaget som har diskuterats. I de kon-

takter, som har skett med Finlands regeringsrepresentanter i de här frå-

gorna, så undrar jag om det från Ålands sida har framförts att hela 

Åland skulle vara ett geografiskt undantagsområde i och med vår liten-

het och behovet är inte samma som i storstäder på finska fastlandet. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Vårt arbete har tagit fasta på det som social- och miljöut-

skottet skriver i sitt betänkande, där det står; generella undantag för en-

skilda fastigheter. Vi har tryckt på till finska regeringen att det här vill vi 

ha. Som jag snabbt här har tolkat lagtexten i det här fallet, så innebär 

det att undantaget finns för hela landet, inte bara specifikt för Åland. 

Slutresultatet är ju samma sak, som vi ser det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är parlamentariskt illavarslande när minister Roger 

Eriksson, som representant för hela landskapsregeringen, står här i 

spörsmålsdebatt om kraven på skyddsrum och den regleringen, och sä-

ger att han inte har hunnit ta del av den framställning som har funnits i 

snart två veckor på svenska från rikssidan, och som vi här debatterar. Vi, 

som har hunnit ta del av den, noterar att hans information är felaktig. 

De två paragraferna som berör undantag är 73 § och 75 §. I detaljmoti-

veringen i 73 § anges att den är ungefär likadan som nuvarande rädd-

ningslag 62 § när det gäller undantagsmöjligheterna. 75 § är mera an-

vändbar i den riktning som social- och miljöutskottet önskade. Den for-

muleringen, som nu föreslås, är ungefär densamma som i 66 § då gäl-

lande räddningslag. Det är överhuvudtaget ingen utveckling. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det här är ett ärende som är rikets behörighet. Vi har 

framfört våra synpunkter. Som jag tidigare sade, man kanske inte får all-

tid som man vill alla gånger. Men, landskapsregeringen ska också ge ett 

utlåtande i det här. Vi har all tid i världen att noggrant analysera det här, 

även detaljmotiveringarna, och framföra våra synpunkter. Utgångs-

punkten är i från social- och miljöutskottets betänkande. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Nu är det faktiskt så att landskapsregeringen ska svara och 

försvara sig inför lagtinget i en fråga där lagtinget har gjort en enhällig 

hemställan till landskapsregeringen om åtgärder. Då står minister 

Eriksson här inför lagtinget och säger att de föreslagna undantagen tor-

de i stort sett uppfylla lagtingets beställning och önskemål, när de är 

kongruenta med den situation som gällde då när lagtinget skrev sin 

hemställan till landskapsregeringen. Det är noll utveckling och det hän-

visar ministern till att landskapsregeringen har läst att det är en utveck-

ling. Samtidigt säger han att han inte har läst detaljmotiveringarna, där 

det klart står att det är samma som i nu gällande räddningslag. De här 

upplever jag som väldigt allvarligt måste jag säga. 
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Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Jansson säger att det är noll utveckling. Det är klart att 

man kan ha den åsikten. Lagtinget får också tycka hur man vill att det 

ska vara, där har vi fallit till fog från landskapsregeringens sida och vi 

har fört det vidare till Finlands regering. Men sedan vad som händer där 

kan inte vi bara säga att är fel eller rätt, vi måste jag acceptera detta. 

Men vi har i alla fall försökt påverka.  

Angående utvecklingen så fick vi kvadratmetrarna ändrade, helt en-

ligt landskapsregeringens och lagtingets betänkande, från 600 kvadrat-

meter upp till 800 kvadratmeter. Bestämmelserna för anvisningarna av 

byggandet av skyddsrum kommer på svenska. Visst har det skett fram-

steg. 

Sedan hur man ska tolka det här med generella undantag, den saken 

lever ännu. Det är inte säkert att vi har lyckats fullt ut. Det vet jag inte 

ännu. Men vi måste analysera texten och titta vad det här innebär. 

Som sagt, med risk för tråkig upprepning, landskapsregeringen ska 

fortsättningsvis ge ett utlåtande till Finlands regering om detta. Vi har 

alla möjligheter att, på politisk nivå, fortsätta det här arbetet om det vi-

sar sig att det inte riktigt har gått som vi har tänkt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! En journalist skrev en gång om mig: Kom med något nytt, så 

skriver jag. Därför säger jag inledningsvis att detta är inget nytt, tvärtom. Jag 

önskar att det var det. Jag är otroligt trött på att hålla på och tjata om samma 

sak om och om igen. Men tack vare landskapsregeringens senfärdighet kom-

mer de som bygger här på Åland att drabbas av stora merkostnader år efter år 

om inget görs. Landskapsregeringens senfärdighet leder också till att bygg-

branschen om och om igen får kämpa med finskspråkigt regelverk. Så kan vi 

inte ha det, därför återkommer jag till detta igen. Också den totala noncha-

lans som landskapsregeringen och kansliminister Roger Eriksson visar inför 

lagtingets enhälliga beslut kan inte få stå opåtalat, enligt mig. 

Redan den 13 mars 2008, för snart 2 år sedan, lämnade Ålands framtid in 

en hemställningsmotion för att få ordning på de oklarheter som rådde runt 

byggandet av skyddsrum i landskapet och för att få byggnadsanvisningarna 

på svenska. Det som var så ovanligt var att motionen behandlades i snabb 

ordning i social- och miljöutskottet och godkändes. Redan den 28 maj 2008 

hemställde lagtinget om att landskapsregeringen dels vidtar omedelbara åt-

gärder, notera omedelbara åtgärder, i samverkan med berörda myndighe-

ter i riket för att samtliga anvisningar för byggandet av skyddsrum finns till-

gängliga på svenska, dels upptar förhandlingar med Finlands regering för att 

få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för en-

skilda fastigheter.  

Orsaken till att det gick så snabbt var att social- och miljöutskottet insåg 

att rikets räddningslag höll på att revideras och i samband därmed utreddes 

också behovet av byggandet av skyddsrum. Därför var det angeläget att få 

upp hemställningsmotionen på bordet så snart som möjligt och få detta pro-

cessat. Skall man få saker och ting åtgärdade gäller det att se till att man är 
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med tidigt i processen. Det går inte att få några större förändringar till stånd 

mera när en proposition är ute på remiss. Det vet alla som lite har kommit i 

kontakt med finsk lagstiftningsprocess. Just mot den bakgrunden agerade so-

cial- och miljöutskottet och lagtinget snabbt, så snabbt det går här i dessa 

sammanhang. 

Men, efter det har inget dess mera av värde hänt, tyvärr. Helt i motsats till 

vad landskapsregeringen anger i sitt svar på spörsmålet. Det ska jag åter-

komma till. 

Herr talman! Det kan vara värt att först konstatera att byggandet av 

skyddsrum, med de stora merkostnader det medför, är en rätt typisk finsk fö-

reteelse dvs. nästan ingen annanstans i Europa byggs det mera skyddsrum på 

detta gammalmodiga sätt. Om det är rysskräcken eller vad det är vågar jag 

inte svara på. Men så värst up to date är det inte. Utöver det så talar Ålands 

demilitariserande status ytterligare för ett permanent undantag för Åland när 

det gäller kraven på skyddsrum. Ett undantag som Åland förstås inte kan få 

så länge landskapsregeringen inte gör något. 

Jag har flera gånger blivit uppmärksamgjord av branschföreträdare om 

just detta att landskapsregeringen förefaller att inte göra något när det gäller 

detta.  

Byråingenjör Pekka Rajajärvi från inrikesministeriet som var här på Åland 

då den finskspråkiga kursen angående skyddsrum hölls i Ålands lagting 

den 14 mars 2008, sade på en direkt fråga han fick om hur Åland skulle kun-

na få undantag, att det är viktigt att man nu så snabbt som möjligt får in en 

skrivelse till inrikesministeriet. Detta har minister Eriksson otaliga gånger 

erhållit vetskap om via kontakter med företrädare för branschorganisationer-

na på Åland.  

Vid spörsmålsdebatten den 28 januari 2009, om ett annat ärende som 

kansliminister Roger Eriksson "råddat" till lite dvs. byggnaders energipre-

standa, fanns det företrädare för branschen på läktaren. Efter debatten pra-

tade de med minister Roger Eriksson om skyddsrumsproblematiken. Kansli-

minister Roger Eriksson lovade att han skulle skicka brevet med anhållan om 

undantag för Åland så fort han kom till rummet.  

I och med att det fortfarande tyvärr inte gått iväg någon skivelse om denna 

för Åland så viktiga sak, så undrade en av personerna som pratade med kans-

liministern, om han fortfarande inte har hittat till sitt rum. Den frågan var 

förstås omöjlig för mig att svara på. 

Herr talman! Om vi går över till landskapsregeringens svar, som jag tycker 

att med klar tydlighet visar att de inte tar den här frågan på allvar. Under när-

ingslivsspörsmålet noterade jag att lantrådet tog aktiv del i debatten och för-

sökte styra upp landskapsregeringens agerande lite. Vi förväntar oss samma 

sak här. Det här är mycket sämre skött. Vi förväntar oss faktiskt att lantrådet 

också tar del av det. Hon har faktiskt skrivit på svaret. Det är viktigt att de 

från landskapsregeringens sida kommer med mera förklaringar hur man in-

nerst inne riktigt ser på den här problematiken.  

Landskapsregeringen skriver för det första: ”Landskapsregeringen vill in-

ledningsvis påpeka att ärenden som rör befolkningsskyddet hör till rikets 

behörighet.” När det gäller befolkningsskyddet i sig är det korrekt. Men 

mycket av det som ansluter till befolkningsskyddet så som brand- och rädd-

ning och hälso- och sjukvård hör till åländsk behörighet. Så man kan gott 

säga att det är delad behörighet. Just därför finns det också en samrådsdele-
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gation mellan landskapet Åland och länsstyrelsen, där man kan diskutera de 

här frågorna. 

Därför kan inte regeringen bara säga att det här är riksbehörighet och slå 

sig till ro med det. Vi har indirekt en betydande behörighet när det gäller det 

här. Och notera, även om vi inte skulle ha det är det inget som förbjuder re-

geringen att vara aktiv ändå. Så det där är bara bortförklaringar. 

I svaret står det ytterligare att: ”Landskapsregeringen har arbetat för att 

inrikesministeriet skall ta fram anvisningar på svenska för byggande av 

skyddsrum. Enligt uppgift skall de gå i tryck i januari 2010.” Detta är nog en 

liten sanning med modifikation. Den 11 september i fjol, precis som kansli-

ministern sade, så svarande han på en enkel fråga från mig angående det här. 

Han sade så här: ”Vi har nu fått de här byggnadsbestämmelserna på svens-

ka. De finns här nere hos oss. Räddningsinspektören har dem, de sitter i 

mappen ännu, han har inte gått igenom pappren. Där måste jag säga att vi 

har lyckats riktigt bra.” 

Verkligheten var den att om räddningsinspektören skulle ha öppnat map-

pen och gått igenom pappren skulle han ha sett att allt var på finska. Eller 

ännu hellre, om kansliministern Roger Eriksson orkat bemöda sig lite själv 

skulle han snabbt ha insett det, istället för att stå och slå blå dunster i ögonen 

på lagtinget. 

Det kansliministern Roger Eriksson kallade byggnadsbestämmelser på 

svenska, var troligtvis en "byggnadsguide för byggandet av skyddsrum”. Me-

ningen var att den skulle ha översatts till svenska i december i fjol. Nu note-

rade jag att ministern sade att den ska översättas i januari. Vi får se hur det är 

med det. Var man kan erhålla den på svenska har inte jag lyckats få reda på, 

trots att jag har ägnat ganska mycket tid på det här projektet. Landskapsre-

geringen har ännu inte meddelat branschen att denna ”byggnadsguide för 

skyddsrum” finns att erhålla och än mindre meddelat var man kan erhålla 

den ifrån.  

Ytterligare angående språkproblematiken kan nämnas att propositionen 

under hösten funnits på forumet  www.dinastinkt.fi för att en medborgardis-

kussion skall kunna föras. Men, problemet som vanligt var att medborgardis-

kussionen på nätet enbart var på finska och upphörde före den svenskspråki-

ga versionen släpptes. Visst är det härligt i detta tvåspråkiga land. Vad gör 

landskapsregeringen åt dylikt då räddningslagens kapitel angående skydds-

rum även berör Åland, men översättningen dröjer så länge att medborgardis-

kussionen upphör? Det finns faktiskt ålänningar som har försökt ta del av 

detta.  

Herr talman! Landskapsregeringen skriver vidare: "Landskapsregeringen 

har hållit täta kontakter med inrikesministeriet och arbetat för att få till 

stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för enskil-

da fastigheter. Arbetet har resulterat i ett förslag till ny räddningslag i Fin-

land där regleringar för undantag ingår. Förslaget kommer för utlåtande 

till landskapsregeringen under januari 2010. Landskapsregeringen kom-

mer då att bevaka att de av landskapsregeringen föreslagna undantagen 

beaktas i propositionen." Det här stämmer ju inte alls. Som jag sade inled-

ningsvis så är det väldigt svårt i ett så sent skede att få ändringar i en proposi-

tion. 

 Den 11 september, besvarade ansvarig minister Roger Eriksson den enkla 

fråga, jag tidigare nämnde, så här: ”Det har nu kommit fram en regerings-
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proposition om en ny räddningslag. Den ska träda i kraft 1 januari 2011, 

där framgår det klart att det finns undantag för kravet på skyddsrum på 

Åland för enskilda fastigheter.” Det sades vidare: ”Vi har varit i täta kontak-

ter med berörda tjänstemän på inrikesministeriet.” Vid kontakter med inri-

kesministeriet har det framkommit att inget av dessa påståenden stämmer. 

Nu noterade jag att kansliminister Roger Eriksson sade att han inte har 

hunnit analysera det här tillräckligt noga. Men i september ifjol då visste han 

att undantagen fanns. Inte är det så där alldeles lätt att hänga med alla gång-

er. Kansliminister Roger Eriksson avslutade sitt svar i september i fjol med 

att säga: "Det kan också nämnas i det här fallet att under arbetets gång, när 

vi började med den här frågan framkom det ganska tidigt, via denna tjäns-

teman som nämndes här Pekka Rajajärvi (som inte har haft dess mera att 

göra med själva propositionen) och vår riksdagsledamot, att det är ingen 

idé att kasta in en sådan här ansökan i och med att den här lagstiftningen 

just kommer, som ska reglera det här förhållandet." 

Herr talman! Det har aldrig varit lagtingets tankar att man skulle kasta in 

en ansökan, utan hövligt, enligt lagtingets beslut, sända en dylik anhållan till 

ministeriet så att detta kunde behandlas av inrikesministeriets räddningsav-

delning vid utarbetande av den aktuella propositionen. Det var detta som det 

handlade om, inte att man skulle kasta något hit eller dit.  

Det är en fullständig gåta för mig varför landskapsregeringen inte ens fått 

in en skrivelse på nästan två års tid. Det är fullständigt obegripligt. Är det fak-

tiskt så, till skillnad från vad som sägs från kansliministen Roger Eriksson, att 

det inte finns något undantag för Åland när det gäller byggandet av skydds-

rum?  

Herr talman! Låt mig återge en mailkorrespondens jag hade med lagstift-

ningsrådet Mika Kättö, vid inrikesministeriet, som har utarbetat propositio-

nen till ny räddningslag. Här är slutet av min förfrågan per mail.  

Jag skrev så här: "Det har kommit till min kännedom att det skulle finnas 

ett specifikt undantag för Åland när det gäller kraven på anläggande av 

skyddsrum i utkastet till proposition med förslag till ny räddningslag. Kän-

ner Ni till om det förhåller sig på det sättet?" Undertecknat av mig. 

Det svar jag fick lät så här: "Bäste lagtingsman Anders Eriksson. I utkastet 

till ny räddningslag föreslås att det i nya byggnader endast ska byggas 

skyddsrum om byggnaden eller byggnadsgruppen har en våningsyta på 

minst 800 m². För industribyggnader kommer gränsen att höjas till 1 500 

m². I dag måste skyddsrum byggas i byggnader som är över 600 m² stora. 

I gamla byggnader behöver man inte längre bygga skyddsrum i samband 

med ombyggnad. Avsikten är att effektivisera reparationen av gamla 

skyddsrum i samband med omfattande reparations- och ombyggnadsarbe-

ten i byggnader. Skyldigheten att bygga allmänna skyddsrum kommer helt 

att överges. Bestämmelserna om byggande av skyddsrum kommer liksom 

idag att röra även landskapet Åland. Med vänliga hälsningar, Mika Kättö.” 

Det är förvånande minst sagt, och det som är ännu mera förvånande att 

ovanstående korrespondens fick också kansliminister Roger Eriksson till 

kännedom. Han har både fått frågan jag har ställt och svaret som man har 

fått. Ändå kommer landskapsregeringen med ett sådant svar som man levere-

rar. Det är fullständigt obegripligt, värderade landskapsregering.  

Det här gjorde mig rätt förvånad så jag ringde upp Mika Kättö och gav 

bakgrunden till lagtingets beslut. Jag frågade hur det här riktigt hänger ihop, 
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och om det har kommit någon skrivelse från landskapsregeringen? Han svar 

var; ”jag har hört ingenting”. Vi diskuterade vidare. Jag ville få reda på om 

det kan finnas någon annanstans. Men han sade att han disponerar över det 

här ärendet. Skulle det ha kommit några framstötar från landskapsregering-

ens sida skulle jag ha vetat, som han uttryckte sig.   

En snabb check visar att landskapsregeringen har gjort noll, när det gäller 

det här.  

Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker det är synnerligen allvarligt, så 

pass allvarligt att jag övervägde att rikta ett misstroende. Men oppositionen 

vill en sista gång höra varför landskapsregeringen agerat, eller rättare sagt lå-

tit bli att agera, innan vidare åtgärder vidtas.  

Min förhoppning är att lantrådet, som också undertecknat svaret på spör-

smålet, ger sin syn på landskapsregeringens bristfälliga agerande. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson framför skarp kritik här och citerar även dis-

kussioner som har föregått här uppe på läktaren, mellan privatpersoner 

och honom själv, mitt namn nämndes också där. Sådant hör inte riktigt 

hemma i en saklig debatt. 

Jag kan konstatera att de signaler som vi hade fått, och fortsättnings-

vis har, var att det här generella undantaget för enskilda fastigheter in-

går i lagstiftningsförslaget. De uppgifterna har i alla fall givits åt mig. 

Om det är så att det inte har lyckats i den frågan så har vi i alla fall lyck-

ats i två-tre andra frågor; kvadratmetrarna och att vi fick byggnadsan-

visningarna på svenska. 

Är det så att ltl Eriksson vill att Åland ska stå skilt, att det generella 

undantaget ska gälla enbart för Åland, men inte för övriga fastlandet? 

Jag fick den uppfattningen att undantaget gäller hela landet, där även vi 

ingår, alltså generella undantag för enskilda fastigheter. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Med all respekt, det här blir mer och mer svårbegripligt. Vi 

tar det här riktigt från basic; om man gör en hemställan här i lagtinget 

är det väldigt svårt att ha en hemställan som ska gälla hela republiken 

Finland. Det är åländska angelägenheter som vi kan ta ställning till. Det 

var därför hemställan var utformad som den var. 

Kansliminister Roger Eriksson säger att det är de signaler man har 

fått i från inrikesministeriet. Han har genomgående upprepat att man 

har haft täta kontakter. Svara mig då på frågan; vem har man haft täta 

kontakter med? Den person i lagstiftningsrådet, som har utarbetat den 

här propositionen, känner inte till någonting överhuvudtaget. "Jag har 

hört ingenting", är det svar man får när man diskuterar med den perso-

nen. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Som jag nämnde i mitt anförande, från vår sida har det va-

rit främst brand- och räddningsinspektören. Han har varit i kontakt 

med ansvariga tjänstemän på inrikesministeriet som just bereder dessa 

lagar. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Men igen, det här är så typiskt för den landskapsregering vi har just nu. 

Det är inte brand- och räddningsinspektören som ska sköta de politiska 

ärendena. Det är inte han som ska se till att han håller kontakten med 

inrikesministeriet när det kommer en politisk hemställan. 

När det gäller snacket om att landskapsregeringen på något sätt har 

fått ned de här kvadratmetergränserna så är ju det generella gränsdrag-

ning för hela riket. Hur skulle det kunna vara landskapsregeringens för-

tjänst, när de som disponerar över det här ärendet inte ens vet vad land-

skapsregeringen vill? Nu får ni komma igen lite! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Ärendet som ligger på bordet idag har sitt ursprung i en 

hemställningsmotion och gäller byggandet av skyddsrum. Lagtinget tog ett 

beslut om att vi skulle anhålla om ett generellt undantag för byggandet av 

skyddsrum i enskilda fastigheter, det tror jag att tanken var. 

Det som förvånar mig nu lite i den här debatten är att det tycks råda en viss 

förvirring om vad ett generellt undantag betyder. Därför tycker jag att det 

skulle vara intressant att landskapsregeringen förtydligar på vilket sätt land-

skapsregeringen ser vad generella undantag är,  så att vi får jämföra det med 

det beslut som lagtinget tog. Jag skulle vilja ha ett förtydligande från land-

skapsregeringens sida; vad är det man har anhållit om? För det är helt oklart 

för mig i det här skedet. 

Som jag nämnde i en replik så ser man också i svaret att arbetet, som man 

har gjort, har resulterat i en helt ny räddningslag. Den nya räddningslagen 

kanske inte bygger på att Åland har tagit initiativ i den här frågan.  

När den förra räddningslagen i riket stiftades, sade man när den hade 

kommit på plats och den nya organisationen hade kommit på plats, att man 

skulle göra en översyn av räddningslagen. I regeringen Vanhanens regerings-

program skriver man att den här översynen ska göras. Det här har gjorts obe-

roende om Åland eventuellt har gjort framstötar om att få förändringar. 

Det kanske kan tyckas att frågan kring skyddsrum är en liten fråga, som vi 

kanske inte borde ägna så mycket tid åt här i lagtinget.  

Om man tittar i förslaget till proposition, som regeringen nu har gett ut på 

remiss, så kan man konstatera att det värde som de redan idag bygger 

skyddsrum för totalt är i Finland 4 miljarder euro. 4 miljarder euro har vi 

alltså plöjt ner i skyddsrum! Årligen i nya projekt tillkommer i medeltal 80 

miljoner. Ni förstår att det här inte är små pengar när det gäller byggnation. 

Att överföra det här till åländska mått har jag i det här läget inte hunnit ta 

reda på i siffror. Jag är helt medveten om att det här är en av de saker som 

drar iväg när det gäller många byggnadsprojekt, i och med att man måste 

bygga de här skyddsrummen. 

Vad ska vi ha skyddsrummen till? I debatten, och från minister Eriksson 

framkom här är att vi kan behöva skyddsrum t.ex. vid kemikalieutsläpp och 

liknande. Vad säger lagen om skyddsrummen? Ja, de ska tömmas på 72 tim-

mar. 72 timmar, kemikalieutsläpp! Det säger sig självt att den logiken inte 

stämmer. Finland har dessutom haft, och har, en mycket sträng kvalitets-
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norm, på de här skyddsrummen. Man bygger dem för bombangrepp. De ska 

klara det direkt. Det är det här som det handlar om. De skyddsrummen är di-

rekta bombskydd. Att använda dem för att skydda civilbefolkningen för andra 

typer av olyckor är ganska långsökt, tror jag. Skyddsrummen är till för om vi 

hamnar i en väpnad konflikt, om vi hamnar i den situationen att Åland skulle 

bli attackerat med bomber eller någonting liknande. 

Skyddsrummen är inte byggda för att man ska kunna vara där speciellt 

länge heller. Hur många av er vill befinna er speciellt länge på en yta av 0,75 

kvadratmeter per person? 0,75 kvadratmeter, det är lite mindre än vad den 

här talarstolen är. Jag tror att vi måste ha de här bitarna klart för oss. 

Om vi går vidare och tänker oss in i den situationen att vi får någon typ av 

radioaktivt utsläpp, som jag också har hört som ett argument för att man ska 

bygga skyddsrum. Pratar man lite med dem, som har lite mera kunskap i de 

här frågorna, så kommer man ganska snabbt fram till att det absolut viktigas-

te är att gå inomhus, stänga dörrar och fönster och stänga av ventilationen. 

Då har du det skydd du behöver inledningsvis för detta. Får vi ett större ned-

fall är det en evakuering från Åland som gäller. Inte på det viset att vi kan 

fortsätta att bo i ett skyddsrum med 0,75 kvadratmeter per person. 

Att landskapsregeringen inte verkar ha gjort speciellt mycket i den frågan 

är ju en fråga i sig.  

Jag vill också lyfta den här frågan, herr talman, till en liten annan dimen-

sion. Vi har här ett exempel på en behörighetsfråga som är ganska besvärlig. 

Som ltl Anders Eriksson var inne på så har vi idag behörigheten över hela 

räddningsväsendet. Räddningsväsendet är en åländsk behörighet. När man 

går in och tittar på hur Finland har byggt upp sin räddningstjänst och också 

sitt befolkningsskydd kan man ganska snabbt konstatera att målsättningen är 

att det som fungerar i fredstid, i normal tid, också ska fungera under undan-

tagsförhållande. Man har vävt ihop räddningstjänst och befolkningsskydd 

som ett nät. 

När vi, för några år, sedan stiftade en räddningslag här, hade vi att ta i be-

aktande det som är finsk behörighet d.v.s. befolkningsskyddet, men samtidigt 

försöka skapa en räddningslag som gäller på Åland. Det här är någonting som 

gör att vi inte får ett optimalt system. Hade vi haft behörigheten inom det här 

området så hade vi haft den här frågan löst på ett mycket mera konstruktivt 

sätt. 

Jag tror att det vore viktigt att nu faktiskt också fundera på huruvida det är 

bra med de här behörighetsfrågorna. Tidigare kanske krig var en av de frågor 

som man mest hade på näthinnan när man funderade kring stora samhälls-

problem och samhällskatastrofer. Utvecklingen idag har ju gått till att det 

handlar om brist på el, andra naturkatastrofer och liknande saker som kan 

hända. Det är olyckor som inte kommer att betraktas som befolkningsskydds-

frågor. När man gör planeringen av saker och ting så borde det här går hand i 

hand. Man borde kunna planera för de här sakerna utgående från att det ska 

ske precis på samma sätt som vi hade under ett normalt förhållande. 

För Ålands del skulle det betyda att vi skulle få göra två olika planeringar i 

och med att vi dels har den egna räddningslagstiftningen och dels ska vi också 

uppfylla planeringen för befolkningsskyddet. Det här är inte tillfredsställan-

de. Från frisinnad samverkans sida lyfte vi, i vårt framtidsavtal, fram den här 

frågan för x antal år sedan. Jag vill på nytt lyfta frågan om att här borde vi 

nog fundera på detta. Vi har dessutom, när det gäller befolkningsskyddsfrå-
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gan och framför allt frågan omkring skyddsrum, hela lagstiftningsbehörighe-

ten kring byggandet. Vad skulle inte passa bättre än att kunna väva samman 

de här bitarna, också när det gäller byggandet av skyddsrum. 

Herr talman! Jag skulle vilja höra landskapsregeringen redogöra för vilka  

de är, de generella undantag som man har sökt om? Så att vi får en rimlig 

möjlighet att göra bedömningen, som ltl Roger Eriksson nu gör, i frågan om 

att man har kommit tillmötes. 

När jag läser förslaget till lag och de motiveringar som finns så hittar jag 

två förändringar, vad gäller undantag, som är positiva. Det ena är produk-

tionsbyggnaderna för gårdsbruk som undantas. Det andra är när man utför 

reparationer och utbyggnader så slipper man undan. Något annat generellt 

undantag, som skulle skilja sig i från den situation som vi har idag, hittar jag 

inte. Där får gärna minister Eriksson rätta mig om jag har fel. 

Sedan skulle jag vilja ha klargjort vad har lagtinget begärt och vad land-

skapsregeringen i sin tur har begärt från finsk sida? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Det var närmast det här med lagstiftningsbehörighe-

ten som gjorde att jag begärde replik. När vi satte oss in i det här från 

social- och miljöutskottets sida så tyckte jag att det här var någonting 

som man verkligen borde se över. Jag brukar vara ganska rigid i den frå-

gan och inte tycka att vi ska ta över mer lagstiftning än vad som är nöd-

vändigt. Men här är kanske en sådan sak som skulle vara nödvändigt. 

Jag är personligen helt emot bombskydd. Det behöver vi inte ha på 

Åland. Däremot kan det finnas en annan typ av skyddsrum som kan 

vara befogad. Det kan jag inte uttala mig om i det här skedet. De skydds-

rummen borde vara strategiskt placerade t.ex. i Eckerö Mariehamn, 

Långnäs och kanske skärgårdshamnarna, så att man hade dem bra pla-

cerade och ändamålsenligt byggda. Det är just med tanke på transporten 

av befolkningen härifrån. Händer det någonting är det ju så att vi måste 

få bort invånarna om det blir väldigt hotfullt och akut. Det är ju Ålands 

behörighet, i och med det skulle det ha en väldigt nära koppling till det. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vi är i mångt och mycket helt eniga ltl Åke Mattsson och 

jag. Vi kan konstatera att det som händer i den förnyade lagstiftningen 

är precis tvärs emot. Man går mot detta att det blir mer och mer skydd 

och mindre skydd mot andra typer av olyckor. Man förlänger tiden som 

man har på sig att ställa skyddsrummen i ordning från 24 timmar till 72 

timmar, vilket visar på att det inte är den akuta olyckan som man är ute 

efter. Det är någonting som man kan förutse, typ ett angrepp eller nå-

gonting liknande. Man tar också bort kravet på att bygga allmänna 

skyddsrum, det som jag uppfattade att ltl Åke Mattsson också pratade 

om. Det går precis i motsatt riktning till det som är den önskan ltl Åke 

Mattsson har. Vi delar också tydligen synen på att de här olika område-

na, där vi har delad behörighet, ställer till mycket problem som gör att vi 

också missar mycket av samordningseffekter som man kunde ha av sa-

ker och ting. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Ehn är kunnig på brand- och räddningsområdet och i 

behörighetsfrågan. Jag håller med honom om den här delade behörighe-

ten, det är ofta om problem inom dessa områden. 

I det här fallet, när det gäller hemställningsmotionen och social- mil-

jöutskottets betänkande, så har regeringen utarbetat vår strategi från 

detta. Vi har framfört kraven på att få undantag för enskilda fastigheter, 

förhöjningen av kvadratmetergränserna och att vi ska få anvisningarna 

på svenska. Som jag tidigare sade; det här är inte vår behörighet, man 

kanske inte får igenom alla saker. Men i alla fall, två av tre saker har vi 

fått igenom i det här fallet. Eventuellt kan man titta på det här generella 

undantaget, hur det är skrivet och hur våra synpunkter har tillmötes-

gåtts. 

Herr talman! Som jag tidigare sade, från regeringens sida ska vi också 

analysera det här. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Om jag minns social- och miljöutskottets betänkande rätt, 

jag har tyvärr inte det med mig här uppe i talarstolen, så skrev man ing-

enting kring kvadratmetrarna där överhuvudtaget. Man pratade om det 

generella undantaget från att bygga skyddsrum. 

Höjningen av kvadratmetrarna, eller gränsen för när man måste börja 

bygga skyddsrum, torde härstamma från beredningsskedet av den här 

lagstiftningen där det här framkom väldigt, väldigt tidigt. Vad jag minns 

var det heller inte i debatten här i lagtinget någon diskussion om just 

kvadratmetrarna. Det handlade om att kunna skapa det generella un-

dantaget eftersom vi ansåg, som jag uppfattade det när vi tog beslutet, 

att byggandet av bombskydd inte var nödvändigt på Åland. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det som social- och miljöutskottet hade i sitt betänkande, 

själva klämtexten citerade jag tidigare idag. I själva texten framgår det 

just bl.a. detta med 600 kvadratmeter. Social- och miljöutskottet har 

nämnt just den gränsen. Jag kan också upplysningsvis berätta att land-

skapsregeringen i sitt utlåtande redan i mars 2008 hade samma åsikt. 

Jag vet inte om man ska ta åt sig äran för att man i den nya lagen just 

har ändrat gränserna. Vem som har initierat detta kan man väl diskute-

ra. Slutresultatet är i alla fall det som vi räknar. Här har man då gått på 

vår linje. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Naturligtvis ska landskapsregeringen också ha erkänsla för 

arbetet med att få bestämmelserna på svenska. Det är väl en framgång i 

sig. Det kvarstår nog att den andra delen av beställningen inte närmel-

sevis ens är påbörjad, som jag skulle vilja påstå, med det resultat som nu 

ligger. Jag tror det skulle ha varit viktigt att trycka på långt mycket mera 

i argumentationen varför man ser saker och ting på ett visst sätt. Man 

har stödet i ryggen från lagtinget och ett enigt lagting i denna fråga. Det 

borde man ha utnyttjat på ett betydligt starkare sätt, än vad man nu har 

gjort. Det är lite beklämmande att ansvariga tjänstemän i de här frågor-

na på finska sidan svarar att man inte har hört någonting. Om det 
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stämmer så är det ett väldigt, väldigt beklagligt. Då har inte landskaps-

regeringen inte skött sina kort rätt i de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Efter de här sakliga genomgångarna, bakgrunden och underla-

get i den här frågeställningen av kollegorna Anders Eriksson och Johan Ehn,  

vill jag för min del uppenbarligen avrunda debatten. Jag hoppas att vi får den 

att fortsätta lite utgående från det som jag nu kommer att säga. Jag avrundar 

debatten med det parlamentariska ansvaret och en diskussion kring detta.  

I det här ärendet är situationen är väldigt allvarlig. För regeringspartierna 

och för landskapsregeringen som verkställande kollegium av vår politik. 

Bakgrunden till det här ärendet är lagtingets enhälliga hemställan som ut-

arbetades av social- och miljöutskottet. Där finns inte angivet några kvadrat-

metergränser. Det är helt enkelt ett önskemål om ett generellt undantag. Det 

generella undantaget motiveras, i social- och miljöutskottets betänkande och 

därmed av lagtinget, på ett väldigt tydligt sätt. Det ifrågasätts huruvida man 

har någon nytta av den här typen av anläggningar under krigstid. Det ifråga-

sätts huruvida man har någon nytta av den här typen av anläggningar vid ci-

vila olyckor av olika slag. Det konstateras att det nog är mycket sällan, precis 

som resten av Europa har konstaterat, och som man sedan mycket lång tid 

tillbaka i Sverige har konstaterat.  

Eftersom vi huvudsakligen har små byggnationer på Åland så blir den pro-

centuella belastningen på de byggnader och därmed byggnadskostnaderna 

totalt mycket, mycket högre på Åland än vad det blir i förhållande till stora 

Finland. Därför var hemställan från lagtingets sida väldigt väl motiverad. 

Vi har nu fått en redogörelse från landskapsregeringen vad de säger sig ha 

gjort. Vi har fått en annan redogörelse av ltl Anders Eriksson som har gjort 

ett forskningsarbete över vad landskapsregeringen har gjort. Skillnaden är 

enorm. Skillnaden är total.  

Att leverera osanningar från landskapsregeringens sida inför lagtinget är 

parlamentariskt mycket allvarligt och kan inte pågå så som det har gjort gång 

efter gång. 

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till inkommande måndag, 

18 januari, så att vi ordentligt, alla partier helst, får resonera i lagtinget hur en 

kläm i det här ärendet bör se ut. För situationen är allvarlig. Det är en liten 

sak sammanlagt i den stora politiken. Men så här får det bara inte gå till, att 

vi förs bakom ljuset av landskapsregeringen. Jag hoppas att lantrådet väljer 

att komma upp här och redogöra för sin uppfattning i det här ärendet efter-

som det baserar sig på en enhällig hemställan från lagtingets sida och det re-

sultat som landskapsregeringen har försökt åstadkomma i anledning av lag-

tingets enhälliga hemställan. 

Vi har alltså de osanningarna som har levererats inför lagtinget. Det före-

faller klart att det är på det sättet när det gäller kontakterna till inrikesmini-

steriet och beredningen där.  

Det var nämligen väldigt bråttom i social- och miljöutskottet med det här 

ärendet, av det skälet att vi hade bred politisk enighet om att man borde göra 

någonting. Då fick vi information i från riket att i lagberedningen skulle vara 
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klar under hösten 2008. Landskapsregeringen hade då inte varit i kontakt i 

den här frågan och nu brann det i knutarna. När propositionen är klar och 

går till riksdagen så då är det för sent. Det var det viktigt att man i beredning-

en skulle hålla kontakterna, därav den här brådskan.  

När man i efterhand ser hur landskapsregeringen har hanterat den här frå-

gan som vi ändå, trots dess litenhet, upplevde i lagtinget att var väsentlig för 

landskapet. Det fanns också neutraliserings- och demilitariseringsparalleller 

som man resonerade om i social- och miljöutskottets betänkande, vilket gör 

frågan lite större dessutom. Vi tyckte att det var väldigt bråttom att få betän-

kandet klart. Det var vi enhälliga om och det var sedan lagtinget enhälligt om. 

Sedan har det skett det som vi har hört här. 

Vi har fått information om att ansvarig tjänsteman, som ministern hänvi-

sar till att ha gjort hela det här påstådda arbetet, själv inte alls tycker att det 

här ska göras, att lagtinget hemställning ska beaktas. Vad vet jag? Det är 

landskapsregeringens som får svara på den saken. Men sådan är informatio-

nen till oss. 

I en sådan situation, oberoende när lagtinget har gjort en hemställan, så 

måste det bli en klar politisk ledning. Det är där som lantrådet kommer in i 

bilden. Hur har den politiska ledningen varit när man tydligen i uppförsbacke 

på hemmaplan, både när det gäller tjänstemannasidan det vet jag inte, och 

möjligen också på ministersidan, finner ett motstånd och en uppförsbacke för 

att komma framåt? Då måste naturligtvis lantrådet ta ett särskilt ansvar i det 

sammanhanget.  

Det kan ju landskapsregeringen väldigt enkelt svara på hur man har tagit 

ansvaret genom att berätta för lagtinget idag när den här skrivelsen har 

skickats till inrikesministeriet i anledning av lagtingets hemställan och hur 

dess innehåll se ut? Och huruvida innehållet stämmer överens med lagtingets 

hemställan. Och sedan vilka ytterligare kontakter som har varit i anledning av 

skrivelsen? Samt hur diskussionerna har gått i förhållande till inrikesministe-

riet i den här viktiga frågan, som vi har funnit här. 

Sedan kort om det här, som kollegan Johan Ehn var inne på, om undan-

tagsbestämmelserna. Det är precis som han sade i 75 § i lagen föreslår man 

en upprepning av det som finns i 62 § gällande räddningslag, om skyldighe-

ten att inrätta skyddsrum. Man gör en liten utökning när det gäller gårds-

bruksfastigheter eller lägenheter, men det är allt. Det är det generella undan-

taget som finns och ingenting annat. Det finns alltså inte något generellt un-

dantag för landet i övrigt när det gäller bostadshus, ämbetsverkshus och 

kommunala byggnader o.s.v. Det finns ingenting sådant överhuvudtaget. Där 

är vi vid en Status Que. 

Sedan finns det i 75 § som anger beviljande av lättnader, det finns i nuva-

rande räddningslagen i 66 §. Där har det under åren hittills beviljats i medel-

talet 110 befrielse per år, varav endast 3-4 har gällt bostadshus i hela landet. 

Den här möjligheten till lättnader föreslår man nu att tas in i den nya rädd-

ningslagen oförändrad. Ni förstår att det här, som minister stod här och sade 

om dessa undantag, inte stämmer överhuvudtaget. 

Herr talman! Jag hoppas att lantrådet redogör för sin uppfattning i den här 

frågan. Det kommer att underlätta vår formulering till förslag av kläm i ären-

det. 
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Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack herr talman! Ltl Jansson har ganska grova anklagelser när han på-

står från talarstolen att vi från landskapsregeringens sida framkommer 

med osanning. Om jag förstår det rätt så anse han att vi inte har varit i 

kontakt med tjänstemän på tjänstemannanivå. Det är väldigt grava an-

klagelser. Man bör verkligen styrka det då. I alla fall har vår förvaltning 

haft täta kontakter, personliga besök, telefon och e-mail. Jag kan säkert 

redogöra för det också. Jag tycker nog att man bör utgå ifrån att det 

stämmer när man säger så från vår position i alla fall. Våra tjänstemän 

har också varit i kontakt med Rajamäki, som personen heter som man 

närmast varit i kontakt med. Han har just förberett de här ärendena från 

inrikesministeriets sida. Så kontakterna finns nog. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I och med att social- och miljöutskottet föreslog i sin kläm, 

för lagtinget som sedan godkände, så var det ärendet politiserat. Det po-

litiska ansvaret på landskapsregeringen ökade betydligt i och med detta. 

Visar det sig att man på tjänstemannaplanet inte kommer framåt så är 

det varje landskapsregerings sak att politiskt försöka nå resultat i stället. 

Här har vi alltså uppgifter, direkt eller indirekt i från inrikesministeriet 

att våra kontakter från Ålands landskapsregering inte har förekommit. 

Jag vill för min del, när det gäller det här parlamentariska ansvaret, hål-

la mig bara på det politiska planet och det arbete som har gjorts poli-

tiskt. Det är också därför jag ber att lantrådet ger sin version av den här 

frågan, i den mån hon har någon uppfattning. Eller om hon helt och hål-

let har litat på sin minister, då förstår jag att hon inte kan sitta på mera 

information. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har arbetat utgående från det här 

betänkandet som social- och miljöutskottet gav tidigare. Det har citerats 

många gånger här idag. Den information som fanns där har jag, som an-

svarig minister, gett till tjänstemännen på vår avdelning. De har läst 

igenom det här och de har tagit kontakt med sina kollegor på finska si-

dan. I och med att vi fick grönt ljus, att det här var helt okej redan vid 

kontakterna på tjänstemannanivå, vi tyckte att vi hade bra motiveringar 

och bra grunder, så hade vi fått uppfattningen att det hade löst sig redan 

där. Att det inte har funnits behov av några större politiska diskussioner, 

förutom det jag nämnde tidigare, att lantrådet och jag har träffat minis-

ter Holmlund. Vi kan förstås i framtiden också eventuellt fortsätta med 

de här politiska kontakterna. Men i och med att ärende på tjänsteman-

nanivå visade grönt ljus så har man arbetat från den hypotesen.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är ju konstigt att ansvariga beredningstjänstemännen i 

riket inte känner till kontakterna. Men de kanske har extra dåligt minne, 

vad vet jag? Men vi håller oss inte på den sidan nu eftersom det här 

ärendet är ganska gammalt. Beredningen i riket har försenats med ett 

år. Det har på det sättet funnits goda möjligheter till politiska ansträng-

ningar. Då kvarstår den obesvarade frågan; har vi något dokument på 

att landskapsregeringen har gjort det, som man bör försöka göra, efter 
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att lagtinget har kommit med en enhällig hemställningskläm? Den frå-

gan är fortfarande obesvarad här i debatten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Många tycker säkert att jag höll ett tillräckligt långt anförande 

första gången. Det hade jag säkert, men jag tycker den här frågan är så pass 

allvarlig. Nu noterade jag att lantrådet begärde ordet och det är jag tacksam 

för. Jag tycker att frågan är så pass allvarlig att jag ändå ville lite återkomma 

till den. 

I det muntliga svar som landskapsregeringen gav, genom kansliminister 

Roger Eriksson, så var det rätt svårförståeligt. Men stundtals pratades det om 

behovet av skyddsrum. Jag menar att det är enbart är fördyrande. Jag gick 

igår igenom, väldigt noggrant, hur det är på andra ställen. Jag vet, herr tal-

man, att det far iväg alltför långt om jag börjar läsa upp allt som jag fick fram.  

Jag kan i varje fall nämna att när det gäller Sverige så utvecklades befolk-

ningsskyddet kraftigt från 1940-talet med tanke på krigstida hot. Befolk-

ningsskyddsarrangemangen och finansieringen av dem har krympt sedan 

mitten av 1990-talet. Inskränkningarna har särskilt riktat sig mot inrättande 

av skyddsrum som har upphört nästan helt och hållet. Det är vad som händer 

på den svenska sidan.  

I Norge har inrättandet av skyddsrum upphört genom beslut i stortinget. 

I Danmark kan kommunerna, utgående från sin riskbedömning, besluta 

om de ska inrättas skyddsrum i kommunen. Under senare tid inrättas det inte 

speciellt mycket skyddsrum just p.g.a. riskbedömningarna. I Danmark har 

man i stället under senaste år prioriterat utvecklande av system för att varna 

befolkningen. Det enda land som jag kan hitta, utöver Finland som satsar på 

skyddsrum, är Schweiz. Där sägs det att man har satsat starkt på befolknings-

skyddet och på att skydda befolkningen. Målet har länge varit att hela befolk-

ningen ska ha en skyddsplats nära boningsorten. Man fortsätter att inrätta 

skyddsrum och även enskilda fastighetsägare är skyldiga att inrätta sådana. 

Det är det enda som jag hittat som kan jämföras i Europa med situationen i 

Finland.  

Det är klart, herr talman, att det här med skyddsrum är viktigt. Jag tror det 

är väldigt svårt att få det på rätt nu i detta sena skede. Jag är fortfarande så 

oerhört förvånad varför man inte från landskapsregeringens sida har kunnat 

få in en anhållan på det sätt som lagtinget enhälligt hemställde om? 

Man säger så här i punkt 2 i sitt svar på spörsmålet: ”Landskapsregering-

en har hållit täta kontakter med inrikesministeriet och arbetat för att få till 

stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för enskil-

da fastigheter”. Nog måste man väl ändå kunna berätta för lagtinget på vilket 

sätt man har hållit de här täta kontakterna? Istället för att komma med helt 

obegripliga svar. 

Jag har ändå åtta års erfarenhet av att jobba i landskapsstyrelsen, som det 

hette då. Ett sådant här politiskt ärende har jag nog aldrig drömt om att jag 

helt skulle kunna ställa mig på sidan om och tro att tjänstemännen skulle 

sköta allt. Till på köpet tjänstemän som faktiskt inte förefaller vara så speci-

ellt intresserad av det. Det är oerhört märkligt. 
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För att korta ner det här anförandet, den 26 januari hade vi en spörsmåls-

debatt om byggnadens energiprestanda då sade jag så här; "verkligheten är 

den att lagtinget och dess social- och miljöutskott varit synnerligen tydliga i 

sin beställning, en beställning som minister Eriksson igen inte brytt sig om 

att hörsamma." Här börjar listan faktiskt bli ganska lång. För det första är 

det beställningen om undantagen från skyddsrumsbestämmelserna, som kos-

tar landskapet miljoner i onödan.  

Vi har en beställning om en egen profil för det åländska polisväsendet, en 

verkligt viktigt självstyrelsepolitisk markering och nu en egen förordning om 

energiprestanda som är heltäckande samt att utbildnings- och informations-

materialet ska finnas på svenska. Här riktar jag faktisk en fråga till båda 

gruppordförande bakom landskapsregeringen, liberalerna och centern; hur 

länge anser ni att detta ska få fortgå? Vi har en minister som ettdera inte för-

står att lagtinget enhälligt bestämmer, eller annars medvetet struntar i vad 

lagtinget enhälligt bestämmer. Var och en kan fundera på vad som är mest 

allvarligt. 

Där tycker jag att de båda grupperna också kan diskutera. Därför under-

stöder jag ltl Roger Janssons förslag om bordläggning. Då tänkte jag också att 

lantrådet skulle få mera tid på sig att återkomma. Nu noterade jag med stor 

tillfredsställelse att hon är beredd att svara på det här. Det är faktiskt en väl-

digt allvarligt parlamentarisk fråga. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack herr talman! Med risk för upprepning, regeringen har utgått från 

social- och miljöutskottets betänkande. Vi har framfört på tjänsteman-

nanivå, som jag tidigare nämnde här i replikskiftet, våra åsikter. Våra 

åsikter har tagits emot positivt. 

Sedan om man ser den här textdelen kan man förstås analysera och se 

vad det är. Vårt budskap har varit klart. Som jag sade tidigare, det här är 

rikets behörighet. Man kanske inte får igenom allting i alla frågor, men 

landskapsregeringen ska analysera det här och ge ett utlåtande. 

Man kan också ha i minnet att social- och miljöutskottet också sade i 

sitt betänkande, i textdelen, att det bör finnas någon sorts form av skydd 

vid civila hot, man räknade upp olika exempel på detta. Hela den här 

landskapsregeringen anser att vi har ett ansvar för vår befolkning för 

eventuella katastrofer som kan komma. 

Man har också i debatten jämfört med Sverige. Jag har kollat upp att 

det i dagsläget i Sverige är så att man har färdigt utbyggt skyddsrum åt 

alla sina medborgare. Man har en koefficient på 1,2 d.v.s. på 10 invånare 

har man 12 platser skyddsrummen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller det här vad landskapsregeringen riktigt har 

gjort så inväntar jag lantrådets svar. Vi får hoppas att det ger mera. 

När det gäller byggandet av skyddsrum, som jag gick igenom ganska 

noga, så är det riktigt som kansliministerns säger. Det finns en stor ka-

pacitet. Skyddsrummen i Sverige har plats för ungefär 7,2 miljoner 

människor. Enligt den riskbedömning, som gjordes år 2000, så sakna-
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des det ungefär 30 000 platser, enligt vad det sades. Men det här har 

man ändrat helt och hållet nu, och inskränkningarna, när man drar ner 

anslagen för det här, är mot inrättande av skyddsrum, som har upprört 

nästan helt och hållet. Nu måste vi se hur situationen är idag. Om Sveri-

ge, Norge och Danmark och nästan alla övriga länder i Europa har 

kommit fram till att det här med skyddsrum, på det sätt de byggts hittills 

inte är up to date, då ligger det säkert en hel del i det, kansliminister 

Eriksson.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson har föreslagit bordläggning till måndagen den 18 januari och det har 

understötts av ltl Anders Eriksson. Ärendet kommer därför att bordläggas till månda-

gen den 18 januari. De som finns upptagna på talarlistan, lantrådet och ltl Barbro 

Sundback beredas möjlighet att uttala sig ännu. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Ledamoten Roger Eriksson har redan avgivit ett svar på de olika 

kontakter som varit till regeringen. Det efterfrågades de politiska kontakterna 

och huruvida de också har tagits. Till den del jag har varit involverad så har vi 

haft ett sammanträffande med inrikesminister Anne Holmlund. Den här frå-

gan har också ständigt varit på agendan när vi haft våra månatliga samman-

träden med riksdagsledamoten. 

Framtagande av propositionen har dragit ut på tiden väldigt långt. Den var 

då redan 2008 aktuell när landskapsregeringen också i det sammanhanget 

gav ett utlåtande, vilket också social- och miljöutskottet hänvisar till i sitt be-

tänkande. 

Landskapsregeringen har tagit fasta på det som lagtinget har hemställt om. 

Dels att jobba för att samtliga anvisningar för byggandet skyddsrum ska fin-

nas tillgängliga på svenska. De uppgifter jag har fått så här långt är att de är 

på kommande i tryckeriet. Det återstår att se när vi har dem i handen. Vi har 

dem inte idag i handen. Det är de uppgifter vi har. 

När det gäller de generella undantaget tycker jag att det är komplicerat. 

Därför att det har vi inte. Vi har inte ett generellt undantag. Det undantag, 

som har diskuterats väldigt mycket,  är storleken. Att man höjer kravet på 

kvadratmetrar av byggnadsyta för att man ska ha ett skyddsrum.  

Den ena aspekten, som jag tycker ltl Johan Ehn sorterade väldigt bra upp, 

är den här problemställningen. Jag ser att det är en ekonomisk fråga för det 

handlar om ekonomi för dem som bygger, om man då måste med väldigt liten 

byggnadsyta göra ett skyddsutrymme. Därför är det bra att den delen ändå 

har kommit till i den här propositionen, att man går vidare med det. Det är 

den ekonomiska biten. 

Sedan finns det den här biten som säkert diskuterades då när motionen 

vara aktuell. Det generella undantaget för landskapet på grund av vår särskil-

da status, det är kanske där man ytterligare borde trycka på genom att Åland 

är demilitariserat och framförallt neutraliserat. Behövs det faktiskt ett bomb-

skydd i vårt landskap? Där ser jag en argumentation som jag tror att vi ytter-

ligare behöver förstärka. Faktum är att det här alltså inte är ett färdigt resul-

tat, utan det är en pågående process. Nu har beredningen tagit så här lång tid. 

Nu fortsätter beredningen genom att landskapsregeringen har, idag eller igår 
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nej igår kan inte ha varit, det var söndag, precis nu fått förfrågan i från inri-

kesministeriet om att ge ett yttrande på den här propositionen. Då går ju för-

stås den politiska processen vidare. Nu har det varit på beredningsskedet, det 

har varit på tjänstemanna nivå och kontakter. Våra tjänstemän har varit i 

kontakt och försökt påverka beredningen. Nu är den politiska beredningen i 

gång. Nu finns det ett utkast. Vi har faktiskt inbokat redan ett möte, med in-

rikesminister Anne Holmlund, som också kommer att handla om andra frå-

gor men vi har meddelat att vi även kommer att lyfta upp den här frågan. Så 

den politiska kontakten kommer också att tas. 

Ltl Ehn lyfte också upp behörighetsfrågan. Den behöver vi också fundera 

vidare på. Den har dimensionen av att det blir alltid problematiskt med om-

råden där olika behörigheter går in i varandra. Det är också någonting som 

åtminstone jag tar till mig och ska fundera vidare på hur vi skulle komma vi-

dare med den frågan. 

Ärendet är bordlagt till måndag. Jag kan säkert ytterligare gå in och titta 

på mera detaljer. Nu är det så att i detalj kan inte jag vara med överallt men 

till den här delen så har jag en bild av att det finns ytterligare politiska frågor 

att sköta. Det kommer vi att göra på olika sätt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller den första delen, den här frågan hur man ska få bygg-

nadsanvisningar på svenska, så sade lantrådet att det återstår att se när 

vi har dem i handen. Det har jag full förståelse för att det kan vara så. 

Medan däremot kansliminister Roger Eriksson sade redan i september 

att allt det här var klart. Tycker lantrådet att det är ett bekymmer eller 

inte? 

Medborgardiskussionen, som har skett, runt den här viktiga proposi-

tionen som berör många medborgare har varit enbart på finska, trots att 

en hel del av det här berör oss på Åland. Är detta ett bekymmer? 

Sedan pratar lantrådet ofta om att det är en pågående process. I en 

sådan här process är det min absoluta uppfattning att det gäller att vara 

med från början. Man kan inte ställa sig på sidan och tro att tjänste-

männen ska sköta alltihop. Det är väldigt svårt i ett sent skede, i en for-

mell remissrunda att få till stånd en konkret förändring.  

Min sista fråga är; varför har man inte under ett och ett halvt års tid 

haft konkreta politiska förhandlingar i enlighet med vad lagtinget 

hemställde om? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Som svar till det sista är att man förutsätter att när man först 

har haft politiska kontakter att det sedan ska skötas i diskussionerna 

mellan tjänstemän. Så går beredningen till. Nu har vi sett ett resultat av 

det. Utifrån detta måste vi nu jobba vidare. Beredningen har nu nått det 

här skedet. Nu finns det ett förslag till en proposition. Då har vi möjlig-

het att agera och reagera utifrån den. 

Den andra frågan huruvida det är okej, det som ltl Eriksson sade på 

hösten att det är på gång. Det här är alltså ett dilemma. Jag måste un-

derstryka att det är ett dilemma när man ska försöka påverka andra att 

agera i en viss riktning, när man inte själv sitter över beslutandemakten. 
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Då handlade det just om det här som tyvärr, ltl Anders Eriksson, är en 

process som för saker och ting framåt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker väl mera att det är ett dilemma när man står och säger något 

här inför lagtinget som visar sig att inte stämmer överhuvudtaget. Bygg-

nadsbestämmelserna var på svenska i december, det fanns ett generellt 

undantag för Åland i propositionen och ingenting av det har ju stämt 

överhuvudtaget. Det tycker jag nog faktiskt är mera allvarligt än ett di-

lemma.  

När det gäller det här med politiska kontakter. Hur kan det komma 

sig att de som disponerar över ärendet på inrikesministeriet skriver i ett 

mail, som lantrådet kan få en kopia på om hon vill, vilket kansliminister 

Roger Eriksson har fått, att det finns inget undantag för Åland? När man 

ringer upp och är förvånad så säger man att man inte har hört någonting 

överhuvudtaget i från Åland. Är inte detta märkligt? Det är ju också ett 

dilemma.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det kan ju förstås vara så att det är olika tjänstemän som har 

kontakt med olika tjänstemän. Om ledamoten Anders Eriksson diskute-

rade frågan med en person så kanske det finns också andra personer i 

systemet som man kan diskutera med. Jag vet inte exakt var de här kon-

takterna har varit. Det kan jag inte påstå, men så kan det vara. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag är tacksam för att lantrådet nu ger sig in i diskussionen 

om det här ärendet. Jag tycker då att det börjar artar sig sakta men sä-

kert. Det som man svarade i från första början så kan man lätt få det in-

trycket att landskapsregeringen tycker att det är okej såsom det har artat 

sig. När vi sedan kom vidare till att minister Roger Eriksson pressades 

lite så konstaterade han; vi kanske inte har nått hela vägen fram. Nu 

tycker jag det blev ännu tydligare när lantrådet kommer upp och säger 

att det generella undantaget saknas fortfarande. Det var det som var min 

grund i mitt första anförande. Att man faktiskt inte har uppfyllt det som 

jag uppfattade att lagtinget tog beslut om d.v.s. att få det här generella 

undantaget. Det stämmer också som lantrådet säger att båten inte har 

gått ännu. Det finns en möjlighet ännu.  

Under förra veckan kom det här ärendet som en remissförfrågan till 

landskapsregeringen. Där har man nu då möjligheten. Det som bekym-

rar mig här är att det ärendet har varit aktivt längre. Nu måste vi nog 

komma till att vi är väldigt klara med att vi förstår varandra mellan lag-

ting och regering om vilka målen är. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det fördes också en del diskussioner kring kravet på skydds-

rum med anledning av kvadratmeter. Det kan där finnas ett missför-

stånd med vad man menar med generellt undantag. Nu tolkar jag ltl Jo-

han Ehn på det sättet att man mer ska titta ur landskapets särskilda ne-
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utraliserade status att det därför inte behövs bombskydd på Åland. Att 

det är ett sådant generellt undantag som ltl Johan Ehn uttryckligen talar 

om. Det har funnits lite olika nyanser i vad man menar med generellt 

undantag. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det är precis rätt uppfattat från lantrådets sida, det sätt som 

jag resonerade på. När jag läser social- och miljöutskottets betänkande 

så tycker jag nog att det finns där. Visserligen är det så att man också 

diskuterar kvadratmetrarna. Sedan finns också en passus där som tryck-

er på att man bör jobba för rätten att ge undantag skulle finnas hos 

åländska myndigheter och inte hos finländska myndigheter. Det är nå-

gonting som vi heller inte har hört något om i den här debatten. 

Sedan vill jag ytterligare passa på att säga att jag tycker att det är bra 

att vi får den diskussionen nu, att vi faktiskt måste diskutera behörig-

hetsfrågorna vad gäller det här området kring räddningsväsendet och 

befolkningsskyddet. Jag upplever mer och mer när jag funderar kring 

detta att här finns det en konflikt som inte går att lösa rakt av om vi inte 

får helheten i det hela. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Rätten att meddela undantag har också lite med den här behö-

righetsdiskussionen att göra, så som jag uppfattar det. Nu är det på 

länsstyrelsen som de här undantagen behandlas. Det skulle vara logiskt 

att det ändå var landskapsmyndigheterna som skötte det. Men det har 

förstås att göra med behörighetsfrågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag tycker att det här handlar om det politiska ansvaret för lag-

tingets beslut. Det var en väldigt tydlig hemställan till regeringen, som också 

regeringspartierna omfattade d.v.s. ett enigt lagting. Nu verkar det politiska 

ansvaret och den politiska synen på den här hemställan något vackla. Vi har 

hört ansvariga ministern och vi har hört lantrådet. Jag tycker att de har olika 

uppfattningar och inställningar till den här frågan.  

När jag lyssnade på ansvariga ministern Roger Eriksson så förefaller han 

nöjd med det resultat till proposition som man nu har kommit med i riket. 

Han talade någonting om att man inte kan få allt, men om man får två av sina 

önskemål uppfyllda så får man vara glad och nöjd. 

Medan lantrådet säger att processen går vidare, nu ska landskapsregering-

en ta ställning till den här propositionen. Jag förstår på lantrådet att hon var 

beredd att ta upp den här frågan om ett generellt undantag för privata fastig-

heter. 

I alla fall verkar regeringen inte riktigt veta vad de tycker i den här frågan 

heller. Det är bra att vi får en bordläggning. Jag hoppas att regeringen nu till 

måndag har bestämt sig för hur man har hanterat den här frågan och vad 

man tänker göra i framtiden. Det är ju väldigt mycket upp till majoritetsparti-

erna att säga vad man tycker i den här frågan. Är man nöjd med regeringens 

arbete? Är det detta som ni ville ha? I oppositionen tycker vi inte riktigt att 
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det här är så bra. Eftersom det här med skyddsrum för privata fastigheter kan 

man på Åland avisa med hänvisning till landskapets speciella ställning, om 

det nu är såsom ltl Johan Ehn säger. Vi har väl ingen orsak att betvivla att de 

här skyddsrummen handlar om krigstrauma och rädslan för ryssen, att man  

fortfarande ska hålla på att bygga skyddsrum. Det är mera känslomässigt, än 

att det faktiskt finns ett reellt behov av dem. Då finns det ju ännu större an-

ledning för oss att se till att vi inte ska tvingas att bygga sådana. Jag förstår 

att ministern är beredda att acceptera den här lösningen. Det är tillräckligt 

för honom att man höjer kvadratmetermåttet för krav på skyddsrum.  

Politiskt är det nog oklart vad regeringen vill med det här. Lagtinget har 

varit väldigt tydligt. Parlamentariskt finns det inte något absolut krav att re-

geringen i varje minut måste uppfylla lagtingets bokstav. Men om man blir 

tillfrågad varför man inte har gjort något så måste man ha bärande argument. 

Det viktigaste är väl nog att regeringen har en egen enig uppfattning. Det 

saknar vi tillsvidare. 

Parlamentarism, som jag brukar säga, är inte samma som kommunalpoli-

tik. Där är det så att när kommunfullmäktige har beslutat att man ska flytta 

på en rishög från norr till söder i kommunen så ska man göra det. Det finns 

inget utrymme för ett parlamentariskt ansvar. Men här finns det. Regeringen 

kan till och med vägra att uppfylla hemställan. Men då måste man förklara 

med rimliga motiv varför man gör det, om man vill bibehålla majoritetens 

förtroende. Inte kan ju någon någonsin veta precis hur saker och ting ska ge-

stalta sig i framtiden. I det här fallet förefaller det kanske närmast vara att 

man inte har lyckats med det här generella undantaget i sina kontakter med 

riket. Man nöjer sig, som minister Roger Eriksson säger, med att två av tre 

önskemål har blivit uppfyllda.  

Det som för mig är något oklart är att man hänvisar till ett politiskt möte 

inledningsvis med inrikesminister Anne Holmlund. Men vad sades där? Vad 

beslöts? Eller var det igen någon slags kaffebjudning där man kommer glada 

och pigga från Åland och vill ha vänskapliga diskussioner med representanter 

för regeringen? Eller beslöts det någonting? 

Jag får ofta det intrycket, av den här regeringen, att visst åker man till Hel-

singfors och vist träffar man ministrar, men fattar man något beslut? Kom-

mer man med önskemål lite underifrån och önskar ena det andra och sedan 

vet man inte vad som händer. 

Minister Eriksson har om och om sagt att kontakterna har framförts på 

tjänstemannanivå. I en sådan här fråga är det inte tillräckligt. Den ansvariga 

ministern och  lantrådet måste hålla i saken. Som jag uppfattar det, är det or-

saken till att vi inte har svar på frågorna varför inte det generella undantaget 

har beaktats. Om det inte har beaktats, varför? Vad har man i riket emot att 

Åland skulle ha ett generellt undantag för privata fastigheter. Det har vi inte 

fått någon förklaring till. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack fru talman! Ltl Sundback frågar varför man inte har följt Ålands 

åsikt i de generella undantaget. Frågan är befogad. Inte vet vi det ännu. 

Som jag tidigare nämnde här, när man läser texterna och paragraferna, 

så kanske man måste ha en tolkning och se om det faktiskt är det som 

lagtinget har begärt. Jag kan framför här att vi absolut har arbetat enligt 

social- och miljöutskottets betänkande och framfört alla de här åsikter-
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na. Inte är man nöjd om man inte får som man vill. Men vi har en om-

gång till här. Vi ska träffa regeringen och ge ett utlåtande. Det finns 

mycket möjligheter kvar att arbeta. 

När vi träffade ansvariga ministern, under lantrådets ledning, så dis-

kuterade vi många frågor, inte bara den här frågan. Då diskuterade vi 

och framförde våra synpunkter. Sedan kontaktade våra tjänstemän hen-

nes tjänstemän, som visade sig vara med där. De hade inte något att 

säga som motargument till våra synpunkter. Man tyckte att det var be-

fogat. Nu måste man analysera paragraftexten och se om det verkligen 

motsvarar det som vi har efterfrågat. Om inte så måste den här politiska 

processen fortsätta. Jag återkommer. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Talman! Jag tror precis att det har gått till så där, att man har framfört 

sin åsikt och sedan har man sagt att det här ska våra tjänstemän disku-

tera. Så har de kanske diskuterat. Men problemet är att minister Eriks-

son, som har ansvar för den här frågan, inte kan förklara varför inte det 

åländska önskemålet eller kravet på undantaget har blivit beaktat? Man 

kan ju också förstå om det finns åsikter som att hela landet ska ha 

bombskydden. Det kan jag tänka mig att man diskuterar utgående från 

finländskt perspektiv. Man har ansvar för territoriet. Just mot bakgrund 

av Finlands historia kan det finnas synpunkter som baserar sig på såda-

na värderingar och tankar. Problemet är att minister Eriksson inte kan 

svara på frågan varför. Nog vet jag att det går att läsa i propositionen. 

Men varför inte ta kontakt med minister Holmlund? 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Ltl Sundback har rätt i sina funderingar i det här replikskif-

tet. Jag har samma åsikt. Jag kan inte svara på varför riksmyndigheter-

na inte har beaktat det här fullt ut. Det kan bara de själva göra. Men den 

politiska processen fortsätter. Vi har fortsättningsvis alla möjligheter att 

arbeta med den här frågan. 

Jag kan också nämna att vi har diskuterat de här frågorna med riks-

dagsledamoten ganska många gånger. Hon har också knutit kontakter 

för att vi ska kunna få det här att fungera. 

En övergripande fråga, som man kanske bör ta ställning till i något 

skede, är om vi överhuvudtaget ska har något skyddsrum på Åland eller  

inte? Social- och miljöutskottet har sitt betänkande i alla fall diskuterat 

det här och det bör finnas kvar vid så kallade civila hot. Man har uppgett 

en lista på vad man ansetts som civila hot; miljöhot och naturkatastrofer 

etc. Det är den principiella stora frågan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Som sagt var så anser jag fortfarande att ledamot 

Eriksson inte har svarat på lagtingets frågor på ett tillfredsställande sätt. 

Om ärendet nu blir bordlagt så förväntar åtminstone jag mig att nästa 

gång kan ledamot Roger Eriksson klart och tydligt redovisa varför man 
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på rikssidan inte vill beakta det här åländska kravet om befrielse för 

skyddsrum för privata fastigheter. Det är ju det som diskussionen gäller.   

  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till måndagen den 18 januari. 

För kännedom 

2 Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010) 

Ärendet upptas till behandling 13.1.2010. 

3 Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dub-

belbeskattning  

Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010) 

Ärendet upptas till behandling 13.1.2010. 

4 Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de 

nordiska länderna om tillträde till högre utbildning 

Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010) 

Ärendet upptas till behandling 13.1.2010. 

5 Leaderprojekt 

Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 5/2009-2010) 

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 

04.01.2010. 

6 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008 - 31 oktober 

2009 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2009-2010) 

Ärendet upptas till behandling 13.1.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 13.1.2010 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

14.45). 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhål-

ler lagtingsledamoten Camilla Gunell på grund av deltagande i SAMAK:s ordförande-

möte i Helsingfors samt vtm Gunnar Jansson på grund av sjukdom. Beviljas. 

Meddelande 

Meddelas  att en frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen 

hålls vid ett särskilt plenum fredagen den 15 januari 2010 klockan 9.30. Landskapsre-

geringen har meddelat att lantrådet och alla ministrar kommer att vara närvarande vid 

frågestunden. 

En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden skall anmäla sig till lag-

tingets kansli senast på fredag kl. 8.30 men gärna tidigare. Antecknas! 

Remiss 

1 Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Det är alltid med ett särskilt intresse som man mottar dessa 

överenskommelser som gäller andra självstyrande områden runt om i Europa 

och i världen. Vi har haft en del sådana, men inte så många ändå som gäller 
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europeiska områden. Här har vi ett som gäller den lilla enklaven Gibraltar 

som Spanien och Storbritannien strider om och som så småningom uppen-

barligen ska överföras till Spanien. Vad dess status blir inom ramen för Spa-

nien känner vi inte till, men vi vet att Spanien har blivit väldigt regionaliserat 

från tidigare men också under senare år. Det kommer säkert i fortsättningen 

att vara någon form av långtgående självstyrelse. Nu är det ett samväldester-

ritorium som har en begränsad självstyrelse.  

Vi ser nu återigen ett område runtom i Europa och i världen som under-

ställs den här typen av internationella avtal på grund av deras betydligt större 

självstyrelse inom en väsentlig sektor än vad Åland har. Det bör ge signaler 

både i Helsingfors och här på Åland, om att vi på något sätt har halkat efter i 

utvecklingen och borde mera studera områdena runtom internationellt. Det 

är ett kort som är värdefullt när vi ska föra behörighetsdiskussioner med riket 

och den utveckling som nu snabbt sker i riket med den förfinskning som är 

allt mera accelererande. Det faktum att medlemskapet i Europeiska unionen 

innebar att vi plötsligt skulle ha mycket mera från självstyrelsens sida att göra 

med Helsingfors myndigheter och med det finskspråkiga Finland, gör att vi 

har orsak att studera allting som kan ha en viss betydelse för vår egen utveck-

ling.  

Det vore därför bra om lagutskottet i samband med behandlingen av detta 

ärende, lite mera kunde sätta sig in i Gibraltars system och se huruvida vi där 

har någonting att hämta när det gäller motiveringarna för våra egna strävan-

den gentemot Finland, för att långsiktigt möjliggöra för att vi ska kunna fort-

sätta vara en del av Finland. Enda förutsättningen för att vi ska kunna vara 

det är att Finlands tvåspråkighet fungerar, men också att kontaktytan mellan 

Helsingfors och Mariehamn, mellan självstyrelsen och staten minimeras kon-

tinuerligt så att vi blir så lite beroende som möjligt av det enspråkigt finska. 

Det är en av de grundläggande självstyrelsepolitiska frågorna. Jag hör till 

dem som absolut inte tror att vi kan fortsätta så länge som vi annars skulle 

kunna göra som en del av Finland, om vi inte klarar av att minska dessa kon-

taktytor. Jag har varit inne på det många år och det är det viktigaste.  

Beskattningsområdet är ett av det allra mest avgörande politikområdet. 

Där bör man särskilt anstränga sig att få fram hållbara argument gentemot 

Helsingfors. De flesta känner till ställningstagandena i den här frågan i Hel-

singfors och det huvudmotiv som man numera har skaffat sig mot varje form 

av åländsk utökad beskattningsbehörighet och det är skatteparadisfundering-

en.  

Nå, här gör Finland själv ett avtal med Gibraltar och med andra områden 

inom Europa som har kallats skatteparadis. Den här typen av avtal gör att 

kritiken mot det måste minska eftersom de går in i ett internationellt samar-

bete på skatteområdet. Det kan hända att mitt minne sviker mig och att lag-

utskottet tidigare har redogjort för underlagsmaterialet när det gäller Gibral-

tar, men såvida man inte har gjort det är det ett önskemål från min sida. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Det är en intressant frågeställning som ltl Roger Jansson 

tar upp och personligen har jag ingenting emot att lagutskottet skulle 

tränga djupare in i modellavtalen. Ltl Roger Janssons sammanfattning 

är bra, dels nyttan av att den här typen av avtal också skall hanteras i 

Helsingfors och dels nyttan för oss själva för att se hur andra autonoma 
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områden har det. Det kanske är så att lagutskottet inte riktigt har de 

ambitionerna när det gäller avtalet, att gå in mer på djupet, vad som lig-

ger bakom, beskattningskultur och sådant. Personligen tycker jag att 

självstyrelsepolitiska nämnden med fördel kunde titta på de modellavtal 

som finns och speciellt titta på en del områden vars skattebehörighet har 

gjort att de har blivit aktuella i de här sammanhangen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för de synpunkterna. Ltl Harry Jansson som är ordi-

narie ledamot, jag är bara suppleant, har en något större förhoppning 

om lagutskottets intressen och den här typen av väsentliga frågor. En 

annan sak som också är värdefull att diskutera här i lagtinget är huruvi-

da vi ändå borde vara en del av det internationella avtalssamfundet i 

dessa skattefrågor, eftersom vi har en fjärdedel av den finska skattebe-

hörigheten överförd till oss. En fjärdedel i praktiken alltså, inte lagvo-

lymmässigt, men i den praktiska hanteringen i och med att vi har lag-

stiftningar om kommunalskatt och diverse andra små skatter. Det kunde 

kanske vara intressant att diskutera det för lagutskottet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag måste säga att när det gäller lagtingets uppgift att hålla sig 

till ärenden går det här alldeles för långt. Det handlar om informationsutbyte 

med olika områden. Det här är en rad i ett fyrtiotal, det finns också andra eu-

ropeiska områden, Isle of Man, Jersey, Guernsey osv. Det handlar alltså om 

informationsutbyte för kapitalplaceringar å ena sidan och å andra sidan om 

undvikande av dubbelbeskattning. När det gäller Gibraltars skattestatus har 

det att göra med behörigheten i beskattningen. Gibraltar har den behörighet 

de har, det finns två eller tre intressanta mål i EU-domstolen som pågår och 

där vi på Åland har haft en liknande process, som dock inte har kommit till 

domstolen, det gäller Captivelagstiftningen. I det sammanhanget är det här 

relevant. Det är också relevant att diskutera Gibraltars status när det gäller 

det skattemedel som förväntas komma, men när det gäller modellavtalen har 

vi gång på gång gått igenom dem, sett vad de betyder och konstaterat att här 

pågår en internationell process, som inskränker på dessa områdens möjlighet 

att utnyttja sin skattebehörighet. 

Herr talman! Jag är mycket förvånad av detta inlägg från ltl Roger Jans-

son. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag blev väldigt förvånad över lagutskottets ordförande i 

det här anförande när han säger att det här går för långt. Jag har en helt 

annan åsikt. Det var mycket påpassligt av ltl Roger Jansson att igen peka 

på de tillkortakommanden vi har inom det åländska självstyrelsesyste-

met. Vi förde ett precis likartat resonemang när det gällde dubbelbe-

skattningsavtalet. Där såg vi att Färöarna var med på ett helt annat sätt 

än vad Åland överhuvudtaget har möjlighet att vara med. Varför skulle 

det gå för långt att lyfta upp dessa frågor? Det förstår jag inte, vad är det 

som irriterar ltl Olof Erland? Det här förstår jag inte? 



  

1068 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är så enkelt att i ett parlament har man en ärendelista, 

man har olika ärende, till det har man underlag. Om vi fortsätter med 

den här stilen att man i varje fråga diskuterar precis vad som helst tror 

jag att parlamentet tappar väldigt mycket i status. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag delar inte den uppfattningen. Jag tyckte att det var en 

synnerligen relevant koppling. Det är ett beskattningsärende. Jag förstår 

faktiskt inte ltl Olof Erland den här gången. Jag brukar förstå honom 

ibland, men den här gången förstår jag inte. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Varthän det nu bär att replikera på ett sådant här magsurt 

inlägg vet jag inte, men det är dock lagtingets lagutskotts ordförande 

som står i talarstolen och då kunde man förvänta sig en lite större vär-

dighet än i andra sammanhang. Lagutskottets ordförande angav ett vä-

sentligt skäl till att det här ur åländsk synpunkt är intressant och speci-

fikt eftersom det precis, som jag var inne på, innebär en inskränkning i 

rätten att fritt hantera över skatteinstrumentet genom dubbelbeskatt-

ningsavtalsdelen och code of conduct-delen i det. Det gör att det i förhål-

lande till vår argumentation i behörighetsfrågan när det gäller skatter i 

förhållande till Helsingfors är ett intressant ärende. Det är klart att 

självstyrelsepolitiska nämnden med intresse ska behandla den här typen 

av frågor, men jag tycker också att lagutskottet skulle orka. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja lägga till listan ifrågasättandet av vad lag-

utskottet orkar med, påståendet om brist på värdighet och magsurt för 

lagtingets notering av hur debatten numera går. Det var ändå inte an-

klagelse om lögn, så det var ett framsteg. 

Talmannen 

Replikskiftet därmed avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remit-

teras till lagutskottet. 

Remiss 

2 Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dub-

belbeskattning  

Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)   

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

3 Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de 

nordiska länderna om tillträde till högre utbildning 

Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010)  
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Det ärende som nu ligger på vårt bord är ett mycket viktigt 

ärende också för åländsk del. Det rör möjligheterna till tillträde till högre ut-

bildning. Det kommer också att dyka upp liknande diskussion senare på lis-

tan idag. Jag skulle bara vilja be att lagutskottet tittar extra noggrant på några 

saker när det gäller det här.  

Om jag förstår förslaget rätt så är huvudförslaget att man förlänger över-

enskommelsen mellan de nordiska länderna via konventionen. Däremot i ar-

tikel 2 finns det nu ett förslag om att artikel 10 i den grundläggande överens-

kommelsen ska kompletteras med ett stycke. Där står: ”Denna överenskom-

melse kan ändras genom avtal”. Det är något som man borde titta ganska 

noggrant på, så att det inte går så att vi här på Åland skulle avhända oss från 

att vara med och göra förändringar när det gäller de här bitarna. Jag hoppas 

att lagutskottet kan sätta lite energi på att just titta på den biten av föränd-

ringen, att det står ”denna överenskommelse kan ändras genom avtal”. Det 

finns också en fortsättning som säger: ”avtalet ska träda i kraft med be-

stämmelserna i artikelns 1, 3 och 4 stycke”. Man behöver titta noggrant på så 

att man inte hamnar i en situation där vi genom att godkänna den här skriv-

ning nu faller utanför att kunna påverka denna för Åland väldigt viktiga över-

enskommelse.  

 Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss 

4 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008- 31 oktober 2009 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2009-2010)   

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. 

Godkänns?  

Diskussion.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Behandlingen av redogörelsen tog sig kanske en märklig vänd-

ning eftersom landskapsregeringen tog tillbaka den då liggande redogörelsen 

för att kunna komplettera den med delar från finansavdelningen när det gäll-

de vissa frågor kring skattegräns, tonnageskatt och det ekonomiska systemet. 

Det kom sig av att det hade fallit bort. Det noterade jag faktiskt först när jag 

satt här, så jag får be om ursäkt för den åtgärden, men vi såg att det var väl-

digt viktigt att vi också hade dessa delar med i själva grundmaterialet. Andra 

alternativet skulle ha varit att vi skulle ha kompletterat till nämnden, men så 

blev det. Det som nu ligger på lagtingsledamöternas bord är samma redogö-

relse som jag redan tidigare har presenterat med tillägget skattegräns, det 

ekonomiska systemet, beskattningen och tonnageskatten.  

När det gäller skattegränsen har vi under den period som redogörelsen 

handlar om, arbetat vidare särskilt med tillämpningsföreskrifter och tullko-

dex. Det är en väldigt lång och seg process, jag fick höra häromdagen att jag 

ofta använder ordet process, men det här frågorna är en pågående process, 
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och det har det verkligen varit när det handlar om skattegränsen. Tullkodex-

en som ni känner till, är det väldigt viktigt hur det blir att tillämpas. Det är 

viktigt att vi är aktivt med och ser till att det blir en tillämpning som är fören-

lig med vårt särskilda skatteundantag. Där har det funnits skäl att lägga ner 

väldigt mycket energi och resurser för att få ordning på tillämpningsföreskrif-

terna. Därför har skattegränsarbetet särskilt koncentrerat sig på de frågorna, 

plus att vi har kontakter till Sverige och Stockholm, för att hela tiden försöka 

hitta sätt att underlätta hanteringen.  

Det ekonomiska systemet och beskattningen. Vi har under den här perio-

den haft mycket kontakter med finansministeriet. Finansministern har varit 

hit två gånger under året, både vår och höst. Det betyder att vi har haft möj-

lighet att etablera en bra kontakt till finansministern och tjänstemän. Vi har 

också kommit överens om att det ska vara ett tätt samarbete mellan land-

skapsregeringen och finansministeriet. Utifrån de politiska diskussionerna 

har man sedan på tjänstemannanivå utarbetat ett system för hur man ska ar-

beta och det kommer sedan att följas upp med regelbundna träffar på fi-

nansministernivå. 

Tonnagebeskattningen, där har koncentrationen varit på att få en så bra 

lagstiftning som möjligt från regeringens sida. Efter redogörelsens slut har 

det också legat en proposition i riksdagen. I den propositionen är det vissa 

framsteg när det gäller sjöfarten, men tyvärr finns det fortsättningsvis pro-

blem när det gäller passagerarrederierna och det fortsätter vi att jobba med. 

Om jag kommer ihåg rätt, kanske jag är på fel tid, så tillkom också under den 

här perioden det s k öcabbotaget. Det borde förstås ha stått här för öcabbota-

get har varit en väldigt viktig del till landskapets argumentation. Öcabbotaget 

handlar om att fraktsjöfart som opererar inom landet också ska ha samma 

stöd som sjöfart som går utanför landet. Det här har satt väldigt långt inne, 

men faktiskt så finns det ett system idag, vilket landskapsregeringen tycker 

att är en stor framgång. Det finns mycket mera jobb att göra för att ytterligare 

se till att bevaka passagerarsjöfartens intressen.  

I övrigt finns det inga förändringar mot den presentation jag gjorde i förra 

omgången. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det stämmer väl att flera av oss tycker att processarbetet 

och allmänna beskrivningar av hur processen går till kanske blir lite be-

gränsande på det viset att det är svårt att se vad landskapsregeringen 

har för mål med sitt politiska arbete. Jag skulle därför vilja få ett förtyd-

ligande om de här tillämpningsföreskrifterna. Vad är det konkret man 

vill få till stånd för att förbättra för de företag som drabbas av skatte-

gränsen.  

Man tar också upp beskattningsutredningen och vi har tidigare fått 

löfte om att meddelandet skulle komma före jul och vi skulle få en de-

batt om det. Nu undrar jag om lantrådet har någon mer klar tidtabell för 

det eller är det också i processen. Det sista gäller tonnageskatten, vilka 

framsteg har man gjort? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Det här är en redogörelse för en viss period, det är inte ett 

framåtsyftande meddelande där vi tar riktning på vilka målsättningar 
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landskapsregeringen har med vissa frågor. När det gäller tillämpnings-

direktiven så handlar det främst om att se till att tullkodexen inte blir att 

tillämpas på ett sådant sätt att det drar undan möjligheterna att tillämpa 

de förenklingar som redan har införts. Det handlar egentligen om att fö-

rebygga att inte tullkodexen får en sådan tillämpning. Beskattnings-

meddelandet kommer inte att komma inom januari, jo inom januari 

möjligen, men eftersom lagtinget går hem redan nästa vecka så kommer 

det troligen inte att ligga på lagtingets bord. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, ”kommer troligtvis inte att ligga på lagtingets bord”. 

Kommer det att ligga eller kommer det inte? Processen i all ära, men 

någon gång skulle man vilja ha en tidsangivelse för vissa hållpunkter 

under den här processen. Vilka var framstegen inom tonnagebeskatt-

ningen som enligt lantrådet har gjorts? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Meddelandet om beskattningen kommer inte att ligga på 

lagtingets bord före lagtinget går hem. Lagtinget kommer att få det 1 

mars när man kommer tillbaka. Tonnagebeskattningen är särskilt inrik-

tat, inte så att passagerarsjöfarten kan dra nytta av beskattningssyste-

met, men däremot fraktsjöfarten kommer att kunna dra bort, eller hur 

ska man förklara det i detalj. Det handlar helt enkelt om att eftersom 

passagerarsjöfarten också har sin taxfreeförsäljning kan man inte un-

dandra beskattningskravet på passagerarrederierna, vilket man kan göra 

på fraktsjöfarten med den här lagstiftningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill replikera om skrivningen om tonnagebeskattning-

en. Första stycket är helt okey och landskapsregeringens insikt om att 

passagerarsjöfarten inte har någon nytta av det. Det är helt korrekt att 

man därför måste fortsätta arbeta med den frågan. Sedan är jag infor-

merad om att inget av de åländska fraktrederierna, möjligen ett av de 

allra minsta, skulle vara intresserad av den föreslagna tonnageskatte-

modellen. Landskapsregeringen skriver: ”Enligt landskapsregeringens 

uppfattning förbättrar ändringarna avsevärt förutsättningarna för 

fraktsjöfarten under inhemsk flagg så att det i stort motsvarar land-

skapsregeringens önskemål”. Det som är problemet är ingångsskatte-

reglerna, när man går in i det här måste man alltså beskatta för de ac-

kumulerade avdrag som man har från tidigare. Det är det ena och det 

andra problemet är exitreglerna. Både när det gäller tidsfaktorn och när 

det gäller själva regelverket vid exitarna så är de väldigt bekym-

mersamma jämfört med de övriga europeiska tonnageskatteregimen. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har arbetat väldigt nära Redarföre-

ningen och vi har också fått uppfattningen att den är tillämplig på frakt-

sjöfarten. Det finns vissa problem med detta, men det är ändå ett steg 

framåt vilket har varit målet för landskapsregeringens och Redarföre-
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ningens arbete gentemot regeringen. Det är klart att allt inte är i hamn, 

allt är inte klart och särskilt det här med passagerarrederierna som helt 

står på sidan. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det gäller att bredda diskussionerna när det gäller de här 

frågorna och prata med rederiledningarna. Jag vet att det finns enskilda 

tjänstemän i redarnas intresseorganisationer som tycker att det är vik-

tigt att vi får igenom det här och att man får en förbättring till stånd fast 

man inte är riktigt nöjd. De har drivit den linjen, men det är inte riktigt 

den linjen landskapsregeringen borde driva. Man borde ha drivit på att 

få ingångsskattereglerna rimliga och utgångsreglerna likartade med öv-

riga europeiska länders tonnageskattesystem. Av den här texten får man 

uppfattningen att landskapsregeringen är jättenöjd med tonnageskatte-

regimen för fraktsjöfartens del  och det bör man nog inte vara. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson borde känna till hur hårt inne det har 

suttit med hela arbetet att komma vidare med tonnagebeskattningen 

och hur svår vägen har varit. Nu har vi tagit ett steg vidare som faktiskt 

underlättar för viss rederiverksamhet. Det är positivt. Att allting inte är 

klart ännu är en annan fråga. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag fick hoppa in för att ta gruppanförandet när ltl Gunnar 

Jansson var förhindrad. Jag tar några väsentliga punkter som den liberala 

gruppen vill framhäva. Det handlar om perioden november 2008 till slutet av 

oktober 2009 så det blir en historisk redogörelse. En av de viktigaste frågorna 

är språkfrågan. Vi har en problematik på två nivåer, dels den egna landska-

pets kodproblematik när det gäller att bevara Åland enspråkigt svenskt, att 

hålla ett förvaltnings- och kommunikationsspråk med riket som baserar sig 

på svenska, men vi har också en ny dimension i hela den här problematiken, 

och det är utvecklingen i riket, dels när det gäller den allmänna språkkunska-

pen, utbildningen, skolspråk, ämbetsspråk, när det gäller särskilt utredningar 

och propositioner som nämns här i redogörelsen där man har gått in på den 

linjen att man ska öka resurserna för översättning.  

Tidigare har det varit restriktivt från åländsk sida, man har sagt att man 

ska ha en sådan kultur i riksförvaltningarna att man gör dokumenten på 

svenska. Nu har vi kommit in i ett skede där man också säger att resurserna 

ska gå till översättning. Det är en praktisk och nödvändig utväg. Det som är 

allvarligt i utvecklingen är att förvaltningsreformen i riket gör olika indel-

ningar i distrikt som försvårar möjligheten till service på svenska. Man talar 

också om att svenska skulle bli ett minoritetsspråk i riket och inte ett natio-

nalspråk.  

Det här aktualiserar åländska frågor. Det har bland annat sagts att det här 

är ett argument för att vi ska ha en egen representation så långt som möjligt 

när det gäller utrikesfrågor som berör Åland och en parlamentsplats. Jag 
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hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden kan bena ut frågorna och klargöra 

vad landskapet har gjort och vad man bör göra.  

Herr talman, för det andra gäller det EU-processen. Lissabonfördraget var 

en lång dags färd mot natt, som det heter i en nyländsk pjäs, jag tror att det 

tog ett och halvt år i lagtinget, men det är också historia. Helt och hållet är det 

inte i den här perioden, men de framsteg som har gjorts när det gäller prin-

cipdokumentet, talerätten och subsidaritetskontrollen visar att det behövs ett 

ihärdigt arbete, men att det också finns resultat att redovisa.  

När det gäller parlamentsplatsen så skulle jag vilja nämna en sak som 

självstyrelsepolitiska nämnden närmare kunde titta på. Här i lagtinget och 

också i utskottsbehandlingen, har det varit väldigt mycket tal om förhand-

lingarna om parlamentsplatsen och då har man också ofta blandat ihop de 

nationella förhandlingarna med förhandlingarna på EU-nivå. Förhandlingar-

na på EU-nivå var faktiskt under perioden juni 2007 till 30 december 2007. 

Efter det så hade man gjort upp inom EU om fördelningen av parlaments-

platserna. Det här var inte alla medvetna om, jag vet att jag frågade lagtingets 

dåvarande talman hur förhandlingsprocessen går till och hon sade då att so-

cialdemokraterna börjar i januari 2008.  

Efteråt är det alltid för sent, det är det vi måste lära oss att i de kommande 

EU-förhandlingarna ska man vara med när förhandlingarna förs och inte 

ropa på förhandlingar efteråt. Då var dåvarande lantrådet Roger Nordlund 

med på toppmötet i oktober och kunde där delta i diskussionerna. Från lag-

tingets och landskapsregeringens sida i framtiden så måste man vara med 

över hela fältet och inte tro att förhandlingar betyder att man far till Helsing-

fors och knackar på statsministerns dörr och säger ”huomenta” eller vad det 

kan vara och ber att få förhandla. Så går det inte till. Det är en lång process, 

det involverar tjänstemannanivåerna och politiska nivåerna. Där måste, om 

jag får säga det från talarstolen, Åland överhuvudtaget lära sig hur systemet 

fungerar bättre. Det gäller också ministerrådet där man i den här processen 

har sagt att om vi inte får vara med på toppnivå vid inre bordet är det noll in-

flytande. Det stämmer inte alls, de flesta besluten tas långt på förhand, förrän 

det kommer till toppnivån.  

EU-processen bör vi gå vidare med större medvetenhet och ökad kunskap, 

men vi har sett av redogörelsen här att det har nåtts framgångar. 

När det gäller sjöfarten var det också en diskussion. Där är det viktigt att 

påpeka att den tonnageskattereform som nu är föreslagen, inte i och för sig är 

till nytta för passagerarsjöfarten. Det finns inte heller några åländska rederier 

som direkt kan dra någon större nytta av det. Vad den säger är att Finland 

och Finlands regering är beredda att gå in med en tonnageskattereform och 

en tonnageskatteregim som gör det möjligt att flagga in fartyg, som gör det 

möjligt att etablera nya rederier. Om rederierna i riket i första hand gynnas så 

gynnas hela landets sjöfartspolitik. Här ska Åland naturligtvis haka på. Jag 

ser, som har varit med i många år och sett dessa reformer sedan början av 

1990-talet och sedan tonnageskattelagen från 2001, att sjöfarten möjligen 

kan få en vändning i Finland och därmed också naturligtvis på Åland.  

Den väsentliga slutsatsen om man ska ta det här historiskt, om jag får göra 

en liten utvikning, är alltså när Åland ändrade sjöfartspolitik 2001. Tidigare 

skulle man ha ett eget register, man skulle ha en egen sjöfartspolitik, egna sy-

stem. Det är möjligt att det kan bli så i framtiden, men då var det tvärstopp. 

När Åland då ändrade strategi och gick in för att vi gemensamt med riket 
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skulle utforma en sjöfartspolitik som var konkurrenskraftig i ett EU-

perspektiv blev det framsteg också för passagerarsjöfarten. Idag har vi ett sy-

stem som fungerar. Det man ska notera när det gäller tonnageskatten är att 

Sverige inte har det och antagligen inte kommer att genomföra det. 

En annan fråga som också nämns här i meddelandet är att för passagerar-

fartygen så leddes anskaffningsreservering som kan vara av intresse. Där har 

Åland varit med i flera år och försökt trycka på. När det gäller cabotage här så 

har det lyckats till slut att få ca 300 000 i stöd för närmast Fjärdvägen. Prin-

cipen för cabotage, alltså inrikestrafik, gäller i sjöfartspolitiken.  

När det gäller skattegränsen finns det all anledning att bevaka den hela ti-

den. Skattegränsen har också sin andra sida, att taxfreesystemet, med möjlig-

het till skattefri försäljning, är en av de viktigaste ekonomiska baser för Åland 

idag och kanske 10-20-30 år framåt. Det får man inte riskera, den skattefria 

försäljningen. Att säga att det är osunt alkoholpolitiskt och överhuvudtaget 

en osund hantering, men ekonomiskt är vi helt beroende, helt i händerna på 

det. 

En viktig konstitutionell sak är grundlagsreformen och den roll som grund-

lagsutskottet i riksdagen har, den roll som presidenten har och eventuella 

framtida författningsdomstolar. Här måste man klart betona Ålands roll, att 

vi är bundna till ett eget parlament, alltså lagtinget och ett eget system som är 

kopplat till presidenten och inte till riksdagens grundlagsutskott. Här i salen 

har det också sagts att grundlagsutskottet är den yttersta uttolkaren av vår 

lagstiftning, men så är det inte, så ska det inte få bli och det gäller för oss att 

bevaka det. 

Herr talman, sedan finns det saker som är aktuella just nu som den här re-

dogörelsen inte säger så mycket om. Vi har för det första lotterilagen, en yt-

terst knepig sak. Där måste man försöka se det i ett långsiktigt perspektiv för 

att vi ska ha en lotteriordning i Europa som möjliggör för oss att bedriva spel 

i alla former. Vi har frågan om demilitarisering och neutralisering, jag tycker 

att lagtinget har gjort framsteg i den frågan och vår landskapsregering sär-

skilt i och med att utrikesministeriet tog initiativ till en deklaration genom 

ambassadörernas möte i Bryssel 2 december. Den lade en mera formaliserad 

grund för det som vi försökte eftersträva. Vi har också diskuterat utvidgade 

rättigheter för Åland att delta och verka i internationella avtal och det här är 

också, om man får använda det här för socialdemokraterna ifrågasatta ordet 

process. Det är ändå så att det knappast är någon i regeringspartierna som 

tror att man, som jag sade tidigare, far och knackar på hos Vanhanen och sä-

ger att nu ska vi ha internationella avtal fullt ut för Åland. Process är ett vik-

tigt ord, det betyder stegvisa framsteg och ett ihärdigt arbete får man väl 

översätta det till. 

Herr talman! För att avrunda detta så kan man säga att redogörelsen så-

som den är utformad och såsom den har varit utformad är bra, man måste 

överväga om den inte direkt skulle gå till självstyrelsepolitiska nämnden för 

ett betänkande. Visserligen har vi redan på den här korta tiden idag sagt väl-

digt kloka ord om den här redogörelsen, men debatten ska grundas på hur 

självstyrelsepolitiska nämnden bedömer utvecklingen och där tar in de fram-

tida tyngdpunkterna. Vi har alltså språket, sjöfartspolitiken, grundlagen och 

förvaltningsreformen samt skattefrågorna. Skattefrågorna berör också natur-

ligtvis dubbelbeskattningsfrågorna. Det är behörighetsfrågan, vad Åland ska 

ha för system, som är det viktiga. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Ltl Olof Erland nämnde i sitt anförande Europaparla-

mentsplatsen för Åland och på vilket sätt arbetet för att uppnå resultat 

borde gå tillväga, eller snarare borde ha gått till väga. Jag uppfattade 

inte riktigt kontentan av resonemanget, var det så att ltl Erland menade 

att det här borde skötas på nationell nivå och inte på en internationell 

nivå. Var det rätt uppfattat? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Nej, det var det inte. Jag var ganska summarisk när det 

gäller den nationella delen. Om jag minns lagutskottets betänkande rätt 

så kopplade vi ihop den nationella och den europeiska delen, de hör allt-

så samman. Genom att sätta press på den europeiska nivån så kan vi 

också tvinga fram en nationell plats, det var en del av strategin. Det vik-

tiga i det här, som jag sade, är att när vi efter 13 december 2007 talade 

om förhandlingar, om parlamentsplatsen, då gällde det enbart den na-

tionella nivån, för förhandlingarna på EU-nivån var avslutade då. Det är 

det vi måste komma ihåg och ta lärdom av i nästa steg. När det blir nya 

förhandlingar på EU-nivån ska vi vara med från början och inte efteråt 

på hemmaplan säga att vi gärna vill förhandla. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det blir lite ihop blandat med historia och framtid, men vi 

ska komma ihåg att nuvarande landskapsregering har tillsammans med 

Finlands regering format ett principdokument där man har gått med på 

att parlamentsplatsens lösning ska sökas på internationell nivå, inte på 

nationell nivå. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om man säger att man har gått med på det så har lagtinget 

inte gjort det utan det är regeringens dokument där man har sagt att 

man vill förhandla på EU-nivå. Det kan man kanske förstå, för inget par-

ti vill lämna ifrån sig någonting överhuvudtaget till den delen. Vad vi 

sade i lagutskottet och i lagtingsdebatten var att genom att föra diskus-

sionen på EU-nivå kan man också få en press på nationell nivå. För att 

ta ett enkelt exempel, om det är så att Finland riskerar att bli av med en 

plats, men kunde få behålla den om Åland får en plats, då har man alltså 

kopplingen mellan EU- och nationell nivå. Regeringens principdoku-

ment är regeringens, och det är vackert så, men det är inte det som vi 

behöver omfatta. Vi ska naturligtvis ha högre ambitioner. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! En efterhängsen hosta har hållit mig borta från den här talar-

stolen alltför länge, så jag hoppas att kollegorna har överseende om min röst 

inte bär som den borde i samband med detta anförande. Jag kan passa på, 

herr talman, och konstatera att det faktum att mina kollegor i centergruppen 

saknas i salen beror inte på att de har läst mitt anförande på förhand, det vill 

jag också poängtera inledningsvis.  
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Skämt åsido, det är ett viktigt dokument vi har framför oss när vi diskute-

rar det som har hänt av självstyrelsepolitisk vikt under den senaste perioden. 

Den här redogörelsen ger oss möjlighet att diskutera smått och stort, det som 

har varit värt att ta upp i landskapsregeringens redogörelse. Av det som har 

diskuterats tidigare idag är det intressant att se det nya vad gäller beskatt-

ningssidan, dvs. att landskapsregeringen har försökt formalisera diskussio-

nerna med finansministeriet i Helsingfors. Den fråga man ställer sig är om 

detta är ett resultat av lagtingets uppmaning till landskapsregeringen att ak-

tualisera den formella rätten för landskapsregeringen, att alltid närvara vid 

dubbelbeskattningsdiskussioner i kraft av vår behörighet. Det skulle ha varit 

intressant om finansministern kommenterar den sidan, med tanke på histo-

riebeskrivningen.  

I övrigt vad gäller allmänna reflektioner, om jag går lite på djupet, så av-

snittet punkt 2 i självstyrelselagen anser jag personligen att det skulle ha varit 

en fördel om landskapsregeringen skulle ha beskrivit lite mera i detalj. Varför 

detta parlament vägrade att acceptera den första revideringen av självstyrel-

selagen när det gällde konsumentrådgivningen. Kanske självstyrelsepolitiska 

nämnden bör förtydliga turerna och i sin tur vad vår mycket behövliga vägran 

gav upphov till för korrigeringar av praxis i riksdag. 

Under kapitlet svenska språket finns det alltid en orsak och verkan. Om vi 

först tar och berör problemet med att landskapsregeringen får alltfler hand-

lingar i finsk språkdräkt, vilket strider mot självstyrelselagen, i alla fall enligt 

den mening vi här på Åland hyser vad gäller behovet att respektera vår 

svenskspråkiga status, så har jag inte sett att landskapsregeringen eller något 

annat organ i detta parlament skulle uppmärksamma det att justitieom-

budsmannen, Paunio hette hon 2008, kanske hon har bytts ut nu, ansåg att 

det är finska språklagen och inte självstyrelselagen som avgör huruvida hand-

lingar tillställs Åland på svenska, vad gäller utredningar och andra produkter 

av ett beredningsmaskineri i Finland. Det här förbiseendet, att vi inte har ob-

serverat det tidigare får jag ta på mig själv, men det är en intressant reflektion 

som vi behöver göra i det faktum att en av de högsta övervakarna av det juri-

diska systemet överlag i Finland anser att språklagen i Finland har företräde 

framom självstyrelselagen till denna del. Jag kan citera direkt ur JO:s beslut: 

”Däremot är det enligt min åsikt tolkningsbart om ett betänkande eller en 

annan handling sänds på remiss är en sådan i självstyrelselagens 38 para-

graf avsedd skrivelse eller annan handling som utvecklas mellan land-

skapsmyndigheten och statens myndigheter och som för Åland ska översät-

tas till svenska”. Det här är ett problem som vi naturligtvis omedelbart bör 

åtgärda i form av en revidering av självstyrelselagen, om det faktiskt är så illa 

ställt. Det här betyder det faktum att den svenskspråkiga befolkningen i Fin-

land och nu även ålänningarna, ska nöja sig med att avgöra framtidsfrågor på 

basen av korta sammanfattningar, ofta resuméer av mycket komplicerade ju-

ridiska frågeställningar. Nu har jag förstått att det finns inlämnat av två före-

trädare för Ålands framtid, klagomål om den här sidan. Ett av dem har vi läst 

om i Ålandstidningen i somras 2009 och i övrigt finns ett inlämnat också vad 

gällde justitieministeriets hantering av  en konvention om minoritetsfrågor 

som bara kom i finsk språkdräkt hit. Så här får vi det prövat på nytt. 

Är det så att vi får bakslag, dvs. att vi ska nöja oss med att omfattande ut-

redningar ”bara” finns i finsk språkdräkt och ska behandlas av landskapsre-

geringen krävs det nog åtgärder från detta parlaments sida. När det gäller 
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språkdelen i övrigt i landskapsregeringens redogörelse noterar vi kollektivav-

talsfrågan. Där har jag inte nöjt mig med att ta del enbart av det konstateran-

de att det finns problem utan det finns alltid en bakgrund till det hela. Hur är 

det möjligt att kollektivavtalet i Finland, som enligt grundlag har två natio-

nella språk, inte finns i svenskspråkig utformning annat än ett femtontal av 

hundrafemtio avtal som ska tillämpas bl a på Åland.  

När man söker vidare i systemet hittar man en lagframställning av Fin-

lands regering år 2000 som i sig inte säger någonting om att inte kollektivav-

talen inte bör finnas på svenska, men å andra sidan säger den framställning-

en inte heller att den måste finnas på svenska. Man har lämnat en öppning i 

lagstiftningen där det nästan är välvilja som skulle styra hanteringen av det 

svenska språket. Det som är riktigt illa när man forskar vidare är att grund-

lagsutskottet, detta lilla viktiga utskott som jag känner en viss hatkärlek till 

med tanke på hanteringen av Åland genom tiderna, faktiskt uppmärksamma-

de språkbiten. Det är smått remarkabelt när utskottet konstaterade att det 

räcker med att det hålls information på finska och svenska tillgängliga för alla 

om ett sådant kollektivavtal. Den lösning som regeringen har gått in för i sin 

proposition innebär att de allmängiltiga kollektivavtalen endast publiceras på 

det språk som de upprättats på. Då vet alla i republiken Finland vilket språk 

ett kollektivavtal upprättas på. Det är märkligt att grundlagsutskottet, detta 

högsta folkningsorgan när det gäller grundlagen enligt egen mening i alla fall, 

anser att man uppfyller de språkliga rättigheterna i grundlagens 17. 2 genom 

att inte ha denna typ av bindande avtal tillgängliga på annat än finska. Det är 

exceptionellt, mycket har jag läst från detta utskott, men det här tar faktiskt 

priset med tanke på grundlagens vikt i andra sammanhang.  

Här anser jag, herr talman, att självstyrelsepolitiska nämnden bör diskute-

ra den här sidan av rättssäkerheten i Finland och därmed på Åland i detta 

sammanhang. Jag gläder mig åt att vi enhälligt har klubbat en åländsk budget 

för nästa år som innefattar även en beredskap att ta initiativ till finska staten 

ifall det uppstår behov.  

Nu har det skett en del förbättringar tack vare, mycket i alla fall, riksdags-

ledamot Elisabeth Rehn. Hon har varit aktiv i dessa frågor på senare år. Hon 

har lämnat två budgetmotioner i riksdagen och nu har även justitiekanslern 

och delvis justitieministeriet har backat upp åsikten att allmänt bindande kol-

lektivavtal, i och med att de är jämförbara med lag, ska de också finnas i 

svenskspråkig utformning. Det här är någonting som nämnden bör ta på 

största allvar. Vi bör också kalla hit ansvarig minister i Finland till nämnden 

för direkt hörande i sakfrågan. Det är så pass allvarligt när arbetarnas rätts-

säkerhet och arbetarskydd på detta sätt hanteras bristfälligt. 

Herr talman! Den säkerhetspolitiska delen är intressant i redogörelsen. 

Här ska jag beröra två delområden, dels de finska marinbesöken på åländska 

vatten och dels bristen när det gäller att hantera Åland i Finlands säkerhets- 

och försvarspolitiska redogörelse. Jag tänker inte i det här sammanhanget gå 

in på den åländska gränsbevakningens status, det är som en del av det militä-

ra systemet i Finland. Jag tror att kollegan Roger Jansson återkommer till 

den frågeställningen, men oavsett är det nödvändigt att vi diskuterar hur vi 

ska hantera gränsbevakningens status i ett läge där Ålandskonventionen ut-

tryckligen förbjuder en permanent militär vistelse på Fredens öar och vi har 

ett läge där vi vet att från nittiotalets mitt är det en militarisering av gränsbe-

vakningen, som också framkommer av de betänkanden som riksdagens olika 
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utskott processade fram i samband med den senaste säkerhetspolitiska redo-

görelsen.  

När det gäller respekten för Ålandskonventionen i övrigt kan jag inte låta 

bli att i detta sammanhang beröra det jag tänkte beröra redan i fjol, men av 

någon anledning inte gjorde och det är fartygsbesöken på åländskt vatten. 

När man tittar bakåt i tiden är en standardformulering, som vi kan kalla det, 

som lyder så här: ”Antalet besök föranledde inga åtgärder eftersom de kan 

betraktas som sedvanliga besök”. Det här är en rad, en mening som vi åter-

finner så långt som jag orkar läsa tillbaka i självstyrelsepolitiska redogörelser 

till mitten av nittiotalet ungefär. Naturligtvis ställer man sig frågan att har det 

faktiskt skett en sådan remarkabel förändring på detta område att alla dessa 

marina besök sker inom ramen för den åländska tolkningen av Ålandskon-

ventionen? Ni kommer ihåg diskussionen som fanns på nittiotalet att man 

inte skulle vistas på åländska vatten längre än ett dygn, det var förhoppning-

en från åländsk sida. Man skulle inte heller angöra kaj, dvs. besöka åländska 

hamnar och stiga iland i och med att Ålandskonventionen uttryckligen talar 

om att man ska ha rätt att temporärt besöka och ankra i åländska vatten. Jag 

säger inte att landskapsregeringen har skrivit fel i redogörelsen, utan snarare 

har vi väldigt tyst accepterat tolkningen av Ålandskonventionen till denna 

del. Jag anser, herr talman, att även denna fråga bör noga dammas av och se 

vad vi tyckte och tänkte i början av  1990-talet.  

Nuvarande kommissionstjänsteman Niklas Fagerlund skrev och presente-

rade en utredning 1994 där han mycket föredömligt gick igenom Ålandskon-

ventionens anda och mening. Slutresultatet visade att inget i konventionen 

talar för den tolkning som den finska marinen har hävdat, dvs. rätt att vistas 

längre än ett dygn och ha rätt att gå iland osv. där vi hade besök av besätt-

ningen och andra som ställde till en hel del uppmärksamhet under nittiotalet. 

Frågan är, herr talman, om det inte är dags att ta en ny diskussion om det sä-

kerhetspolitiska aspekterna. Vi ställer oss frågan om vi inte med tanke på 

konventionens fortlevnad och respekt borde hitta en ny och bättre skrivning 

som landskapsregeringen alltid kunde använda sig av i det fall det sker besök 

i åländska farvatten, som inte står i överensstämmelsen och den tolkning som 

vi från åländsk sida hävdar. Detta vill jag ha sagt eftersom det är en viktig bit. 

Vi kräver respekt för vår status på alla sätt.  

När det gäller den säkerhetspolitiska biten i övrigt så välkomnar jag liksom 

ltl Olof Erland naturligtvis det uttalande som Finland gjorde i Coreper den 3 

december. När man studerar Ålands status, diskussionerna om hur den på-

verkas av det som händer i vår omvärld, så är min tolkning den att i och med 

att Finland flera gånger poängterat Ålands status i internationella samman-

hang under senare år, tack för att vi har tryckt på och krävt det, så vill jag 

hävda att Åland nu har uppnått statusen som permanent regim, dvs. som 

landskapsregeringen har skrivit att det är en sedvanerätt, men att den är så 

stärkt av allt som har hänt att vi kan säga att den är för evigt stadfäst i det in-

ternationella samfundet. Det är ett viktigt framsteg för oss. 

Till sist herr talman, vill jag kommentera med några ord, ltl Erland uppe-

höll sig i svenska språkets framtid i Finland och vi delar alla den oro som ltl 

Roger Jansson nämnde tidigare i samband med ett annat ärende vad gäller 

den språkliga sidan. Är det så nu att landskapsregeringen eller lagtinget i nå-

got sammanhang kommer att bli involverade i diskussionerna om att svenska 

språket skulle förändras, på så sätt att man skulle slopa statusen som natio-
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nellt språk och istället ersätta svenska språket med minoritetsstatus, är det 

någonting som vi från åländsk sida med kraft måste ropa nej till. Ser man på 

de internationella konventioner som styr bl a det språkliga är dessa tyvärr till 

sin art alltför luddiga och i synnerhet övervakningsmekanismerna, som är 

kopplade till dessa konventioner är direkt svaga i och med att de är enbart av 

politiska art. Vill man sänka det svenska språket i Finland förändrar man sta-

tusen från nationellt språk till minoritetsspråk. Det är viktigt, med tanke på 

att det nämns från landskapsregeringens sida en oro för vad som händer med 

det svenska språket till följd av reformer på bl a finska sidan. Det finns skäl 

för nämnden att ta en diskussion om det här och poängtera detta. Vi har ett 

gemensamt intresse av att svenska språket ska fortleva i Finland och då får 

inte den svenskspråkiga befolkningen vidta åtgärder som direkt undermine-

rar den framtida ställningen.  

Finansminister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen anser det nödvändigt för självstyrel-

sen att ha systematiserade kontakter med finansministeriet. Vi har 

många brännande frågor som är viktiga på det ekonomiska planet för 

Åland där finansministeriet utgör beröringspunkter mellan Åland och 

Finland och säkert kommer det att dyka upp många frågor i framtiden. 

Konkreta frågor som ställdes av ltl Harry Jansson var huruvida lagting-

ets behandling av det nordiska avtalet för att undvika dubbelbeskattning 

hade påverkat processen. Det blir en omöjlig fråga för mig att svara på. 

Landskapsregeringen och lagtinget hade gemensamma diskussioner och 

det är en annan part som möjligen har gjort bedömningar, men det kan-

ske inte är det väsentliga, vem som kan ta åt sig äran av detta. Huvudsa-

ken är att vi har skapat ett system. De saker som är viktiga för Åland 

kommer att kunna behandlas och beredas i framtiden. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Ska vi uppfatta redogörelsen så att detta är resultatet av 

lagtingets uppmaning att det skulle vidtas formella åtgärder utgående 

från självstyrelselagens möjlighet att agera. Är detta resultatet? Man har 

inte aktualiserat en formell process via högsta domstolen utan detta är 

det praktiska resultatet av förhandlingar med finansministeriet?  

Finansminister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nej, det har inte aktualiserats en sådan process. Den situa-

tionen kan möjligen uppstå ifall detta systematiserandet, som också in-

går i arbetet på nordisk plan med skatte- och avtalsfrågor, ifall det skulle 

leda till en situation där landskapsregeringen har intresse av frågorna, 

inte får delta. Det finns inte en sådan situation just nu. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Okey vi får återkomma till detta när finansministern har 

möjlighet att ytterligare kommentera detta. Jag hoppas verkligen att 

landskapsregeringen känner att man inte accepterar ett nej i framtiden 

när landskapsregeringen visar ett aktivt intresse. Det spelar ingen roll 

att det finns småpåvar på olika ministerier. Är det så att landskapsreger-

ingen anser att de ska vara med så ser man till att man är med. Jag utgår 
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från att det är sista gången vi behöver läsa om bekymmer med att tas in 

på de rätta arenorna för politiska diskussioner. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Harry Jansson frågade om landskapsregeringen och 

lagtinget reagerar om Finland på något sätt skulle införa att svenskan 

blir ett minoritetsspråk. Det är ju just det som håller på och hända. För 

några år sedan var det en sådan process som började rullas upp. Nu är 

diskussionen på finskt håll tämligen marginell när det gäller det här, 

men för mig är det väsentligaste i praktiken. Det finns hot när det gäller 

det svenska språket. Då måste man aktivera språklagen, man måste ak-

tivera språkrådet på hemmaplan, men man måste också bevaka Ålands 

ställning under den förutsättningen att distriktsindelningen i förvalt-

ningen och språkanvändningen är annorlunda. Det är väldigt mycket en 

systematiserad språkpolitik som redogörs för här i meddelandet och 

spåkrådets roll osv.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Min kommentar till den delen när det gäller det svenska 

språkets utarmning i Finland bygger på landskapsregeringens skrivning 

under avsnittet 7 i redogörelsen. Det är i högsta grad aktuellt att fortsät-

ta diskutera en förändring av svenskans status. Nästa vecka i Helsing-

fors anordnas det ett seminarium av kulturfonden med svenska folk-

tinget som arrangörer, där man tar en första öppen diskussion om man 

skall förändra svenskans nationella status. Det har gjorts en utredning 

som kommer att presenteras av pol.dr. Myyntti i samma veva och därför 

har jag undersökt detta. Vi ska på absolut inget sätt medverka till en så-

dan förändring av svenska språket. Därför nämnde jag det här, i övrigt 

delar jag den oro som finns vad gäller svenska språkets framtid. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den här debatten, på basen av redogörelsen som vi nu plikttro-

get håller varje år, börjar kännas till sin form mer och mer överspelad. Det är 

ett gammalt instrument för att regering och lagting ska kunna dryfta i lite fri-

are former det som rör landskapets författningsenliga rättigheter på ett gans-

ka trevligt sätt, men debatten blir lite ointressant för att inte säga att det blir 

mest favoriter i repris eftersom det ska handla om det som varit haver. Det 

här är bara som det är, men jag tror att det för lagtingets del är tid att ersätta 

den här debatten med något annat.  

Redogörelserna växer år för år och det visar väl ganska mycket att vi lever i 

en allt mera integrerad värld. De viktiga frågor som rör Åland rör aldrig 

Åland ensamt utan det finns alltid en part antingen på nationell nivå, på nor-

disk nivå eller på europeisk nivå eller för att inte tala på FN-nivå. Det är av en 

viss pliktskyldig känsla som man går upp i talarstolen för att diskutera ären-

det. Det är klart att frågorna, envar i sig är mycket intressanta och jag tänkte 
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spinna vidare på svenska språket som behandlas under olika rubriker i redo-

görelsen.  

När språkrådet tillkom var det efter en ganska lång process där den förra 

regeringen avgav ett så kallat språkpolitiskt program till lagtinget. Beslutet 

blev att rådet skulle tillsättas. Det har inte verkat så länge, men man ser att 

aktiviteten ändå har varit tydligen ganska hög vad gäller antalet möten. Det 

är väl inte rätt tid att utvärdera själva rådets arbete. Det som jag fortfarande 

tycker är en stor brist är att rådet inte har någon representant från ÅHS. Det 

här tror jag att vi också diskuterade senaste gång.  

För mig och för socialdemokraterna är den kanske viktigaste frågan att 

man ska kunna få vård på svenska i riket. Det får vi nu inte något riktigt be-

sked om med de här beskrivningarna. Det skulle vara bra om regeringen kan 

svara på hur det fungerar.  

I samband med att självstyrelsepolitiska nämnden behandlade det språk-

politiska programmet och förslaget på ett språkråd kan man i nämndens be-

tänkande läsa att ÅHS vid den tidpunkten, under 2008-2009 eventuellt bor-

de det vara klart, skulle ingå avtal med remissjukhusen i riket. I dessa avtal 

skulle man också avtala om språkkrav och bestämmelser. Det här är avgöran-

de för att bedöma om den här frågan har gått framåt. Det är kanske inte nå-

gonting som regeringen är insatt i, men om det finns något svar på de frågor-

na är det väldigt värdefullt för då skulle man kunna ställa krav på ett helt an-

nat sätt på remissjukhusen.  

Det är två saker som är viktiga, det är att patienter blir bemötta på svenska, 

alltså de som har det önskemålet, och att de dokument och journaler som 

skickas mellan remissjukhusen och Ålands sjukhus begrips av de läkare som 

vi har här i Mariehamn. Det är en viktig fråga.  

Språkrådets ställning har man diskuterat och om det skulle finnas en sär-

skild lag om det. Det säger regeringen ingenting om, det kunde vara intres-

sant att höra vilken åsikt man har i den frågan.  

Ifråga om språket så nämns naturligtvis under utbildningsområdet, språk-

frågan. Det viktigaste är förstås utbildningsrätten inom svenska högskolor 

och nu går ju inte redogörelsen inte så långt att man får läsa slutet på den hi-

storien, men vi vet alla att det gick bra till slut även om det krävdes en hel del 

arbete. Här har vi skäl att rikta ett stort tack till generalkonsuln och general-

konsulatet i Mariehamn. Det har visat sig att generalkonsulatet kan ha en av-

görande betydelse vad gäller frågor av den här karaktären.  

Det har hänt också under tidigare perioder att generalkonsuln aktivt har 

deltagit i lösningen av olika konkreta politiska frågor. Så kan det säkert fort-

sätta, men för min del visar det här på att vi borde ha ett mera etablerat insti-

tutionellt samarbete med Sveriges regering. Socialdemokraterna har föresla-

git en liknande lösning som den man har mellan Danmark och Sverige i Öre-

sundsområdet.  

Det var ganska trevligt för mig att läsa i det språkpolitiska programmet att 

där fanns just en sådan målsättning, nämligen främjandet av utökade kontak-

ter med Sverige inom handel, vård, utbildning och kultur. En sådan här lik-

nande delegation som man har runt Öresundskommittén skulle fortgående 

diskutera och föra en dialog om de här praktiska svårigheterna som upp-

kommer på grund av att vi ändå lever i två olika länder. Jag tror inte att den 

ensam klarar av alla frågor utan det är viktigt att Ålandskontoret i Stockholm 

är involverat och kanske är en fungerande institution i det här sammanhang-
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et, men det är också givet att generalkonsulatet fortsättningsvis i ett sådant 

system skulle ha en viktig roll. Så här skulle jag önska en utveckling. Nu är 

det väl så att när förslaget kommer från socialdemokraterna så skall det väl 

motarbetas eller osynliggöras i det längsta tills någon fiffikus på den borgerli-

ga sidan tar upp samma sak. Den som jag har fått stöd av är faktiskt talman-

nen i den här frågan så om det skulle kunna gjuta lite olja på vågorna så kan-

ske den här frågan kunde utvecklas oberoende varifrån den kommer. 

Det står också under utbildningen om den nordiska språkkonventionen. Vi 

har haft ganska omfattande diskussioner om nämnden huruvida konventio-

nen borde skrivas för att den skulle beakta Ålands självstyrelse. Det finns re-

dovisat här och det är i och för sig någonting som vi alla i lagtinget vet, men 

vad hände sedan, frågar man sig. Har det hänt någonting?  

Sist, herr talman, om svenska språket, nämns här kyrkomötet och då talar 

man mest om kyrkornas kulturhistoriska skydd och museiverkets och musei-

byråns ansvar. Det som har hänt vad gäller språket är att kyrkomötet har be-

slutat att för de åländska församlingarna gäller inte vid anställande av kyrko-

herdarna och övriga personal samma språkkrav vad gäller finskan som i övri-

ga riket. Det borde noteras när man en gång går in på området. 

Det, herr talman, om språket. Sedan är jag lite besviken på Ålands repre-

sentation i kommittén som ska se över grundlagen. Det var ett himla ståhej 

om Ålands representation. Ena dagen skulle riksdagsledamoten vara med och 

andra dagen skulle vicetalman Gunnar Jansson vara med och tredje dagen 

skulle ingen vara med och fjärde dagen blev det väl så att vicetalman Gunnar 

Jansson representerar Åland och riksdagsledamoten har en viss insyn i arbe-

tet. Det är bra, men vi har inte fått någon information. När vi begär det får vi 

till svar att ordförande Taxell har sagt att man inte får berätta om någonting 

som händer där. Det är väl klart att man inte ska skriva insändare och prata 

så mycket i offentligheten vad som diskuteras, men hela processen gick ut på 

att lagtinget eller åtminstone självstyrelsepolitiska nämnden, kontinuerligt 

skulle kunna få någon information om vilka diskussioner som förs och sär-

skilt de som berör Åland, i den mån diskussionerna om presidentens makt 

och förändringar ifråga om det, berör Åland. Där har det tydligen inte funge-

rat. Det borde finnas en kanal som gjorde att vi var medvetna om vad som 

händer i den kommittén. Inte är det någon idé att ha representation om det 

sitter någon människa där som är som en mussla ifråga om åländska angelä-

genheter. 

Till sist, till det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och hela den processen 

som vi har pratat om idag. Lagtingets majoritet beslöt att Ålands inflytande i 

internationella avtal skulle säkerställas. Om regeringen inte kan göra det så 

ska man pröva den berörda paragrafen i självstyrelselagen i högsta domstol. 

Nu skriver regeringen att man har systematiserat sina kontakter med riket, 

som minister Perämaa sade. Det står så här: ”Landskapsregeringens delta-

gande i skatteavtalsförhandlingar bestäms in casu”. Det är första avvikelsen 

från den diskussion lagtinget förde i den, om jag inte kommer helt fel ihåg, så 

var kravet permanent plats i det som kallades den nordiska skattegruppen, 

men här ska det bestämmas in casu med tanke på landskapets faktiska intres-

sen. Vem är det som bestämmer det. Det är oklart. Detta gäller även sålunda 

förhandlingar som rör det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Agendan för 

den så kallade nordiska skattegruppens möten diskuterades genom på för-

hand för att möjliggöra för landskapsregeringen att vid behov bereda ställ-
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ningstagande i tid innan mötet. Herr talman, jag tycker att det är långt ifrån 

de krav som lagtinget och stora utskottet beställde i samband med dubbelbe-

skattningsavtalet. Det är också svårt att se hur det här fungerar i praktiken.  

Det visade sig att det inte fanns någon permanent skattegrupp. Nu borde 

man ha ett annat system där Åland ges möjlighet att konsekvent uttala sig i 

sådana här internationella avtal just på grundval av den här bestämmelsen i 

självstyrelselagen. Det är inte meningen, som jag uppfattar det, att det ska 

vara någon riksmyndighet som ska bestämma när vi får uttala oss, utan nog 

ska vi uttala oss när vi själva bedömer att det är av avgörande betydelse för 

självstyrelsen, men det förutsätter att vi har kontinuerlig information om vad 

man sysslar med bland annat ifråga om den nordiska dubbelbeskattningsut-

vecklingen. Den frågan måste nog självstyrelsepolitiska nämnden följa upp 

och då blir det väl att gå igenom diskussionen ännu en gång. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Att få vård på sitt modersmål är en väsentlig del av vården. 

Jag har inte detaljkunskap i regelrätta avtalsresultat, men jag vet att det 

pågår konstruktiv aktivitet och dialog mellan ÅHS och de närliggande 

sjukhusen i den östra regionen. Jag vet att man till exempel tar svenska 

kurser och en stor delegation har också varit hit på plats för att bekanta 

sig med den åländska sjukvården. Det ligger ett stort intresse i att kunna 

serva ålänningarna på svenska. Vården utom Åland är värd 7-8 miljoner 

euro i alla fall. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är trevligt att höra, men det är sist och slutligen avta-

len som är de viktiga. Det är fortfarande oklart huruvida de här avtalen 

har ingåtts med remissjukhus och huruvida det finns klart avtalat om 

rätten till vård på svenska. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag uppskattar mycket att ltl Sundback lyfter frågan och 

framgången kring tillträdet till svenska högskolor för våra åländska stu-

derande. Jag delar till fullo den uppskattning som här har uttalats för 

det svenska generalkonsulatet och den svenska generalkonsuln och allt 

arbete som har gjorts därifrån för att hjälpa till att det här ärendet skulle 

få det lyckliga slut som det har fått.  

Jag kan också informera lagtinget och ledamot Sundback om att i 

morgon kommer landskapsregeringen att lämna ett remissvar på hög-

skoleverkets förslag på hur det här ska genomföras i praktiken. Även det 

har gått mycket smidigt och vi är nöjda med det förslag som har lagts ut 

så det har varit en kär uppgift.  

När det gäller frågan kring de olika kompetenserna, när det gäller 

finska språket för våra ledande kyrkoanställda, har vi engagerat oss. Jag 

får återkomma i andra repliken. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Hur man hittills har löst problemen av den karaktär som 

redovisas för med högre utbildning i Sverige kräver en utveckling av de 
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gemensamma samarbetsstrukturerna med Sverige. Det kan inte vara 

primärt generalkonsulns uppgift att lösa dessa frågor åt oss även om det 

naturligtvis är väldigt tacknämligt och vi uppskattar i det här speciella 

fallet att hjälpen kom. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ingalunda är det svenska generalkonsulatet som har skött 

landskapsregeringens uppgifter, men vi har samarbetat på ett fantastiskt 

sätt och hjälpts åt och tagit, både från generalkonsulatets och regering-

ens sida, alla tillfällen i akt att jobba för att få frågan i rätt riktning. Det 

är det här samarbetet och den här draghjälpen och de insatser som har 

gjorts parallellt med det som landskapsregeringen har gjort som vi vill 

uttrycka vår uppskattning för. Självklart är det landskapsregeringen och 

vicelantrådet i det här fallet som har fört förhandlingarna med den an-

svariga ministern på den svenska sidan. Politiker ska resonera med poli-

tiker.  

När det gällde frågan varför de nya särskilda kompetenskraven för 

åländsk kyrkopersonal i ledande ställning inte finns med, är det så att vi 

från landskapsregeringens sida har arbetat och engagerat sig i bakgrun-

den till den här frågan och har tagit alla tillfällen och olika forum till 

vara för att hjälpa till att den här frågan ska gå i rätt riktning, men det är 

inte vår förtjänst och det är inte heller vi som har genomfört det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om man skulle vara så där strikt ifråga om kompetensen 

så finns det nog andra saker här som inte borde ha nämnts. Det är inte 

ett problem, men man kunde av kompetensskäl ha nämnt om det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Systematiken i samarbetet med finansministeriet och 

landskapsregeringen ligger i att vi har överenskommit om att man en 

gång per kvartal träffas på tjänstemannanivå och vid sidan av det de po-

litiska kontakter vi har med den politiska ledningen i finansministeriet. 

Vi träffas regelbundet för att diskutera sakfrågor i förhållandet med 

landskapet och finansministeriet. Vi har några synnerligen viktiga frågor 

att behandla som skulle vara viktiga för vår ekonomi. Det är pensionärer 

som flyttar från Sverige och fortfarande betalar sin skatt till Sverige, vi 

har sjömän på de utflaggade fartygen och framför allt nu frågan om till-

lämpningsföreskrifterna till tullkodexen som vi har lyft fram som vi vill 

att någon jämte oss skall driva och nå en lösning. 

Ltl  Barbro Sundback, replik 

Ja, om vi koncentrerar oss på det första intresset, pensioner och sjö-

mansinkomster, är det inte något nytt. Det fanns i diskussionerna kring 

samarbetsavtalet. Frågan är vad man tänker göra och när? Det har gått 

år igen nu sedan frågan debatterades. Problematiken finns, men vi vill 

se resultat. 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det vill vi alla gärna se, men för att man ska kunna nå till 

ett resultat i en fråga där flera parter är involverade, göra avtal om några 

saker måste man skapa en situation där man kan föra den diskussionen 

också. Frågan om pensionärerna från Sverige har diskuterats i fem eller 

tio år här i lagtinget, men om man inte har ett sätt och ett forum att föra 

diskussion når man säkerligen inte resultat. Vi håller på att bygga upp 

en sådan situation så att vi kan föra diskussioner. Sedan vill vi alla givet-

vis nå resultat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är väl processen som vi får vänta på då innan det blir några kon-

kreta förslag, men det finns en systematik i avtalet med särskilda 

bilagor, t ex mellan norra Sverige och Finland, Torneå-Haparanda-

området, det finns Öresundsexemplet. Jag förstår inte att regeringen 

inte kan komma upp med ett sådant förslag och föra fram det. Finland 

är som jag ser det, skyldig att föra fram det och det finns inget argument 

emot det, men om man nu vill sitta på flera kaffemöten och prata så lär 

vi inte kunna göra någonting åt det i lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! För mig är den årliga redogörelsen en källa till stort intresse och 

det är en fin gammal tradition, som jag gärna vill att lagtinget fortsätter med. 

Det är bra att vi numera har remiss av den, förut gick den direkt till självsty-

relsepolitiska nämnden, nu kan vi ha en inledande bred självstyrelsepolitisk 

debatt som bas för behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden. Det är ett 

bra instrument och en bra behandlingsordning, jag ska med intresse delta i 

nämndens behandling av de olika frågorna. Här i remissen vill jag gärna ta 

upp olika, kort och långt, åtta stycken punkter delvis berörda redan. 

Den första gäller självstyrelselagen. Det faktum att vi hade en proposition 

här med förslag till ändring som vi inte godkände är inte motiverad, som le-

damoten Harry Jansson namngav, och det är en brist i meddelandet. Det 

borde det ha varit, varför godkände inte lagtinget det. Det kan naturligtvis 

självstyrelsepolitiska nämnden komplettera. 

Punkt nr 2 är det svenska språket, den allmänna redogörelsen under 3.1 

där jag noterar att landskapsregeringen i första meningen skriver att det är 

allt vanligare att förslag till propositioner kommer enbart i finsk språkdräkt. 

Det här är en nyhet som har accentuerats under 2000-talets första hälft, den 

var inte särskilt problematisk under 1990-talet, men nu har det blivit så. Det 

är mycket bekymmersamt. Vi har i den här redogörelsen resonemanget kring 

regionförvaltningsreformen i Finland som påverkar språkutvecklingen nega-

tivt, vi har gränsbevakningen som jag ska återkomma till som gör det, vi har 

lotterilagstiftningen där mycket av verksamheten har skett hittills på ett 

främmande språk för oss och sedan har vi den synnerligen stora frågan om 

grundlagen och dess revidering, ett arbete som också sker enbart på finska 

språket och som berör varje ålänning och självstyrelsen dessutom. Sedan 

hade vi ledamoten Harry Janssons information om JO-uttalandet. Det är 

mycket hela tiden som kommer över oss.  
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Det skulle vara väsentligt att vi kommer vidare i frågan med självstyrelse-

lagen som ramlag, för att den vägen komma dels till en större behörighet till 

självstyrelsen så att vi slipper de här språkliga problemen och dels får den 

mindre kontaktytan med Helsingfors, som jag var inne på tidigare och som 

väl har accentuerat väldigt tack vare EU-medlemskapet. Det var en efterbörd 

av EU-medlemskapet som ingen riktigt uppfattade att skulle komma och som 

är kanske det mest negativa som vi har med EU-medlemskapet. Det kan vi 

inte skylla Europeiska unionen på för det, jo förresten vi kan göra det efter-

som de inte godkänner regioner som medlemmar förstås. Det är inte bra 

skött från finsk sida. I Finland nästan applåderar man att man får hantera 

även självstyrelsefrågor som hör till självstyrelsens behörighet tack vare EU-

medlemskapet.  

För det tredje ska jag säga några ord om språkrådet. Landskapsregeringen 

avslutar med att skriva att språkrådet fortsätter att följa utvecklingen och 

rapporterar årligen om svenska språkets ställning till landskapsregeringen. 

Rapporterna skulle vara värdefulla för oss 30 lagtingsledamöter att på ett 

lämpligt sätt ta del av, så jag hoppas att landskapsregeringen kan finna en 

form för hur vi kan ta del av rapporteringen. Det är mycket en lagtingspro-

dukt att språkrådet har kommit till och därför bör man kunna följa med det 

på lämpligt befunnit sätt, men jag har ingen modell för det. Däremot har jag 

ett resonemang kring att det vore kanske dags att lyfta frågan om att lagstifta 

om det här språkrådet. Landskapsregeringen tenderar redan att ge de uppgif-

ter som de inte har när det gäller myndighetsutövning eller när det gäller 

makt i dessa frågor. Enda sättet att göra det på ett korrekt sätt är att lagstifta 

om en sådan kompetens. Nu har man enbart detta av landskapsregeringen 

fastställt reglemente och det betyder att hela ansvaret ligger fullständigt på 

landskapsregeringen när det gäller frågorna. Man kan inte skjuta över någon-

ting på språkrådet egentligen, av ansvaret, det kan man bara göra via lagstift-

ning. Jag är för min del beredd att diskutera lagstiftning när det gäller språk-

rådet efter att vi har haft en inkörsperiod. 

För det fjärde, herr talman, översynen av grundlagen. Ltl Sundback var 

inne på samma resonemang som jag har fört när jag har läst det här. Det är 

det faktum att vi jobbar ganska hårt från lagtinget och självstyrelsepolitiska 

nämnden för att pressa på landskapsregeringen för att få en ordentlig repre-

sentation i kommittén. Vi alla i oppositionen stödde också vicetalman Gunnar 

Janssons plats i det. Vi kom överens när vi jobbade med frågan i självstyrel-

sepolitiska frågan att nämnden skulle vara bollplanket och plattform här på 

Åland för det här arbetet och vi skulle få en fortlöpande avrapportering. Ty-

värr har vi inte fått det utan det sägs att arbetet är hemligt. Det får vara hem-

ligt, men det får inte vara så hemligt att inte självstyrelsemyndigheternas 

högsta organ, lagtinget, kan hållas någorlunda vettigt informerad om det så 

att man kan ta ställning till de frågor som är avgörande för självstyrelsens 

framtid, när grundlagen ska revideras, det är flera frågor som är det. Jag be-

klagar att det blev så här. Nu håller arbetet på att avslutas och det blev en be-

svikelse till den här delen, vi blev helt utestängda trots att vi gjorde vårt för 

att vi skulle vara representerade. 

För det femte, fru talman, har vi arbetat med den demilitariserade zonens 

gränser där landskapsregeringen på sidan fyra i sju punkter redogör för de 

resultat som den gemensamma gränsarbetsgruppen kom fram till. Man har i 

riket haft ett informellt nätverk av tjänstemän, skriver landskapsregeringen, 
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och landskapsregeringen har varit utestängd från det arbetet. Jag har sagt det 

i självstyrelsepolitiska nämnden och jag säger det här att det här är väldigt 

olyckligt och lantrådet har delat den uppfattningen att det är viktigt att man 

kan vara med framöver. Alldeles särskilt eftersom det här ärendet har gått i 

stå. Någonstans i utrikesministeriet har man stoppat arbetet och man arbetar 

nu efter en annan modell än det som ömsesidigt har kommit överens om mel-

lan självstyrelsen och justitieministeriets arbetsgrupp.  

Det blir egentligen en nionde punkt, ser jag här nu som jag skjuter in ge-

nom att ledamoten Harry Jansson var inne på det. När det gäller fartygsbesö-

ken är det klart att det bör anges i varje redogörelse de här två åsiktsskillna-

derna mellan riket och landskapet, åsiktsskillnaderna när det gäller tolkning-

en av begreppet ankra i konventionen, som Finland tolkar att man får lägga 

trossarna i land var som helst i princip. Den uppfattningen delar vi inte själv-

styrelsepolitiskt, vi är alltså inte överens. Det andra är längden på fartygsbe-

söken som enligt vår tolkning inte får vara mer än 24 timmar medan den 

finska tolkningen är 48 timmar. Det bör anges att de inte är att betrakta som 

sedvanliga besök ur självstyrelsepolitisk synpunkt, de som tar i land eller de 

som stannar över 24 timmar.  

Över till Finlands säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Landskaps-

regeringen skriver i fjärde stycket att” landskapsregeringen framförde vida-

re att det finns skäl att belysa hur det på ett konkret plan ska garanteras att 

eventuellt Nato-medlemskap för Finland inte påverkar Ålands demilitarise-

rade status”. Det här är alldeles korrekt men det är också den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken som påverkar Ålands demilitariserade och 

neutraliserade status och också dagsläget, det förhållande man har idag med 

partnerskap for peace och det Nato-avtal Finland har bilateralt i förhållande 

till Nato och det mycket intima förhållande som Europeiska unionen har till 

Nato redan idag. Vi är i praktiken nästan Nato-medlemmar, det enda som 

skiljer är att vi inte sitter runt borden och bestämmer. Vi har ytterligare en 

tredje dimension och det är det nordiska försvarssamarbetet, Stoltenbergs, 

var det elva eller tolv punkter som till delar nu håller på och diskuteras mel-

lan de nordiska länderna, hur man ska kunna genomföra vissa punkter av 

dem. Det kommer också att påverka Ålands demilitariserade och neutralise-

rade status.  

Vad som är bekymmersamt under stycket är försvarsutskottets i riksdagen 

skrivning. De avslutar med i citatet nere på sidan 5 att ”det är bra att klar-

lägga hur Ålands särställning ska beaktas i olika slag av framtida militära 

krissituationer för att myndigheterna ska ha en adekvat beredskap”. Den 

adekvata beredskapen betyder alltså en militäroffensiv beredskap, kort ut-

tryckt. Mitt intresse är och kommer att vara i självstyrelsepolitiska nämnden 

hur lantrådet tolkar skrivningen, som aldrig har förekommit tidigare vad jag 

vet åtminstone, och hur landskapsregeringen avser att respondera. Jag tycker 

inte att den behöver resultera i något negativt, men om inte landskapsreger-

ingen responderar på den, får igång diskussioner med försvarsministeriet och 

statsministern för att stämma i bäcken istället för i floden så kommer tankar-

na bakom skrivningen att bli mycket bekymmersamma. Vi vet visserligen att 

Finland redan gör det här, man har en totalplanering för det åländska försva-

ret och, jag återkommer under gränsbevakningen lite till de frågorna, man 

har en väldigt aktivitet under ytan. När man får sådana här stödskrivningar 

från riksdagens försvarsutskott så kommer aptiten att växa. Det har jag spe-
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cialstuderat under så många år och man kan säga att jag nästan har forskat i 

det och jag vågar därför säga det jag säger.  

När det gäller utrikesutskottets skrivningar i riksdagen är de bra, precis 

som landskapsregeringen konstaterar. De hänvisar inte till militära krissitua-

tioner i sitt betänkande utan till icke-militära krissituationer. Det här har jag i 

andra sammanhang sagt att är viktigt att man för diskussioner om t ex ett ter-

roristanfall på en passagerarfärja eller en kryssningsbåt som går i den 

åländska skärgården. Hur klarar vi det? Inte har vi någon egen beredskap, det 

måste skötas tillsammans med riket. Pandemier och annat är precis likadant, 

men det är under någorlunda kontroll, när det gäller diskussionen. 

För det sjunde vill jag säga när det gäller Finlands internationella avtalspo-

litik är återigen den här ramlagsdiskussionen väsentlig och central. Jag hop-

pas att behandlingen av initiativet i lagutskottet ska inse att även en sådan 

här fråga, om den internationell avtalspolitiken, skulle lösas i ett sådant paket 

på ett rimligt sätt. Vi behöver bara studera den danska utvecklingen för Fär-

öarna och Grönland så förstår vi att det passar väl in i ett sådant paket.  

Sedan, fru talman, för det åttonde och sista, eftersom kollegan Ehn kom-

mer att tala om punkt nr 11 utbildningsområde, ska jag avsluta med gränsbe-

vakningsväsendet. Genom att jag i en replikväxling med lantrådet kunde föra 

en kort diskussion om den nya punkten 10 3 i skattefrågor, tonnagebeskatt-

ningen, så är det gränsbevakningen kvar. Vi har tidigare i lagtinget vittnat om 

det och jag har berättat om mina erfarenheter från rikspolitiken när det gäller 

kontinuerligt genom åren förnyad lagstiftning både för det militära försvaret 

och för gränsbevakningssystemet, så det ska jag inte upprepa. Politiskt och 

praktiskt går gränsbevakningen alltmer mot militarism och en militär organi-

sation. Det är klart att man vill hålla den civil formellt så länge som det bara 

är möjligt eftersom man då har lättare att hantera demilitariseringen och ne-

utraliseringen, alldeles särskilt neutraliseringen kanske.  

Det börjar bli dags när den finska gränsbevakningen mer och mer drar ner 

och drar in de traditionella servicefunktionerna till Åland och Ålands folk att 

ta upp den allvarliga frågan om vad det ska bli i framtiden. Vårt förslag redan 

2001 var att självstyrelsen ska ta över gränsbevakningen. Det är min fasta 

övertygelse att det bör vara vår målsättning och gränsbevakningen själv och 

den utveckling som sker där, motiverar det allt starkare efter hand. Folk har 

hänvisat till kostnadsfrågan, inte har vi råd med det och självstyrelselagen är 

klar på den punkten, tar vi över gränsbevakningen så tar vi också över peng-

arna så att vi kan betala det. Sedan är det en annan sak hur stor volym man 

behöver ha.  

Vi betalar idag rätt mycket för den frivilliga sjöräddningen i landskapet. 

Det är klart att det borde kombineras med sjöbevakningen. Vi betalar idag 

betydande summorna för den åländska polisen, men har inte funktionerna 

väl utvecklade i skärgården. Det här kunde vara ett sätt att göra det på för vi 

kan inte fortsätta med den linje som alltmera väljs nu att skärgårdspolisiära 

frågor ska skötas av gränsbevakningen, av en finsk myndighet som inte ens är 

polis. Det går inte att ha det på det sättet. Vi måste ha styrning över vår egen 

polisverksamhet. Det är en av grundpelarna i självstyrelsesystemet att vi har 

en egen polis och då får det inte ske en sådan här utveckling som har varit 

hittills. Det finns många skäl till att starta diskussionerna om övertagande av 

gränsbevakningen. Det kunde kanske också få dem att tillfälligt stoppa upp 

den negativa utveckling som nu är.  
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Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! I likhet med föregående talare tycker jag också att den självsty-

relsepolitiska redogörelsen om vi kallar den för det, är intressant och det har 

varit en intressant debatt. Det är roligt att det är så många som har tagit del 

av den. Under förra mandatperioden var det stundtals bara lantrådet och jag 

som diskuterade dessa frågor. Däremot tänker jag inte gå igenom alla punk-

ter nu för jag har möjlighet i självstyrelsepolitiska nämnden, där jag nu är 

medlem, att diskutera detta så nu ska jag ta upp en punkt, som också lantrå-

det nämnde i sin första presentation, om jag kallar det för det. Det gäller 

svenska språket. Hon nämnde att det hela tiden finns anledning att åter-

komma till det och det är sant. De flesta talare har också berört det och det 

tyder på ett engagemang. Det är också bra att vi har våra garanter från svens-

ka generalkonsulatet på plats, det sätter jag speciellt stort värde på. Däremot 

när man tittar runt i lagtingssalen så blir man lite orolig med de tre ledamö-

terna, men förhoppningsvis dyker någon ytterligare upp.  

När det gäller svenska språket är det också intressant om vi kan diskutera 

åtgärder för att förbättra situationen. Det som nämndes om ramlagen är för-

stås någonting som är viktigt. Jag tänkte försöka föra in en ytterligare aspekt. 

Tittar man på det som sägs i redogörelsen så sägs det att det blir allt vanligare 

att förslag till propositioner enbart är i finsk språkdräkt. Det ärende vi hade i 

måndags när det gäller den nya finska räddningslagen, som jag också infor-

merade om, var medborgardiskussionen. Det är en lagstiftning som berör 

medborgarna i högsta grad och med den delade behörigheten berör det också 

ålänningarna i hög grad, men medborgardiskussionen var enbart på finska. 

Den avslutades före man överhuvudtaget fick lagen översatt till svenska. Det 

säger en hel del, det är inte frågan om annat.  

Det sägs att den negativa utvecklingen på språkområdet ställer krav på 

landskapsregeringen att ytterligare intensifiera bevakningen. Det är inte bara 

att bevaka och följa med utan det gäller också att agera. Som lantrådet med 

flera vet så när det gäller språkrådet hade jag en helt annan vision och det 

uppfattade jag att ursprungsvisionen var, dvs. att det skulle vara ett politiskt 

organ där man skulle ha en politisk kraft bakom. Istället har det blivit ett sak-

kunnigt organ, ett sakkunnigt organ som har väldigt många och tunga ar-

betsuppgifter utan att man har dess mera resurser. Det sägs att till språkrå-

dets uppgifter hör främst att följa utvecklingen, men det är inte enbart att föl-

ja utvecklingen utan man måste också agera.  

Om man går tillbaka till texten så nämns avsaknaden av de allmänna kol-

lektivavtalen i svenskspråkig översättning. Det är ett problem som många 

gånger har dykt upp, men det är bara ett exempel av många, många som be-

rör ålänningarna i deras vardag, dvs. regelverk som man ska leva efter, som 

man har stor nytta av att veta vad det står där, men som inte finns överhu-

vudtaget på svenska. Jag håller med det som sägs här att statsrådets justitie-

kansler faktiskt uttalade ett stöd för det, men vad leder det till. Det relatera-

des också till statsministerns besök här i maj ifjol och så sägs det att statsmi-

nistern utsände 26.6.2009 ett brev. Nu vet jag inte om det är hundrade gång-

en, men åtminstone varje gång en statsminister är hit till Åland så förs det 

upp och det går ut ett brev, det har nästan gått rutin i det, men vad leder det 

till? Det har inte lett till någonting hittills.  

En sak som det vore intressant för de närvarande att diskutera, är de möj-

ligheter som finns i 22 paragraf i självstyrelselagen att man har initiativrätt 
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till finska riksdagen. Det nämnde jag i en debattartikel tidigt här på hösten i 

Vasabladet. Jag noterade också i budgeten på sidan 15 att landskapsregering-

en tar upp det. Det är bra; ”vid behov kommer landskapsregeringen att inför 

lagtinget föreslå ett initiativ till riksmyndigheter i enlighet med 22 paragraf 

självstyrelselagen”. Där tycker jag att man kan stryka vid behov, det behovet 

finns och jag hoppas att man från landskapsregeringens sida kan börja jobba 

med det redan nu. 

En sak till, fru talman, tänkte jag ta upp för att få en annan aspekt på det. I 

november medverkade jag i Stockholm i ett språkpolitiskt seminarium som 

ordnades av språkförsvaret, men det var också många från den finlands-

svenska sidan, Reino Lenqvist, Björn Sundell, Ida Asplund, Andrea Reuter för 

att nämna några, och jag medverkade i det här. Jag gick igenom i mitt anfö-

rande varför Ålands framtid grundades, när de tankar som vi förde fram om 

språket i början avfärdades som extremt och skrämselpropaganda. Jag 

nämnde också de tre utredningarna som Ålands statistik- och utredningsbyrå 

har gjort som helt och hållet bekräftar de slutsatser som vi hade då och som 

jag upplever att kanske de flesta åländska politiker tar till sig nu. Det jag ock-

så har noterat är att flera ledande politiker på Åland har börjat fundera: Vad 

gör man den dag det inte mera går att kommunicera med Finland på svenska, 

vad gör Åland riktigt då? När det gäller de finlandssvenska vännerna fanns 

det en stor insikt om det problem svenskan i Finland står inför, det är inte 

frågan om annat. Det hänvisas till den snäva historieundervisningen som 

framställer den svenska tiden som ett kolonialt tidevarv. Det föredrogs tanke-

smedjan Magmas utredningar, som bl.a. visade att majoriteten av finnarna 

vill tala engelska med finlandssvenskarna istället för svenska osv. Det fanns 

också spännvidden mellan den traditionella finlandssvenska försiktigheten, 

att man inte skulle reta upp finnarna i onödan och att allt nu är frid och fröjd, 

till att vissa med bestämdhet sa att det inte håller att huka sig längre, nu mås-

te vi göra någonting. Det som är intressant för Åland i det här sammanhanget 

är att Åland som en språkpolitisk livboj framhölls väldigt ofta, det sades rent 

ut att Åland har en nyckelposition om svenskan ska klara sig i Finland.  

Det är ett språkpolitiskt seminarium nästa vecka igen i Helsingfors som 

ordnas av Finlandssvenska folkting och jag funderar på om jag skulle ha möj-

lighet att närvara på det. När det gäller seminariet i november ville jag gärna 

föra in diskussionen på den centrala roll Sverige har om man ska lyckas klara 

upp det här. Det skulle vara intressant för oss att börja jobba med det, för i 

den parlamentariska språkkommittén som fanns var man ganska tuff, som 

jag många gånger har sagt, jag tror att det var Ålands framtids Max Sirén, 

som mycket drev på arbetet och fick övriga med. Där skulle man direkt vända 

sig till Finlands regering och också Sveriges regering, men det har man aldrig 

kommit vidare med.  

Det skulle vara viktigt att vi här på Åland skulle försöka medverka i ett lite 

större perspektiv, försöka fungera som en brobyggare och få Sverige att inse 

vilken roll man har, om svenskan ska klara sig i Finland och få dem från finsk 

sida att se att det här faktiskt är någonting som skulle vara till nytta för oss. 

Det är någonting som skulle vara bra om vi skulle få det på plats. Jag kommer 

att prata för det här i självstyrelsepolitiska nämnden när det blir så dags. Det 

skulle vara intressant att höra hur övriga ser på det nu. 
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Fru talman! Jag kommer att få möjlighet att fortsätta diskussionerna i själv-

styrelsepolitiska nämnden. Jag ber om ursäkt, ltl Ehn, jag ska inte bli så lång-

randig, men det är några kommentarer med anledning av de anföranden som 

har varit hittills som jag skulle vilja lyfta fram. 

Först var det frågeställningen kring fartygsbesöken och den bristande re-

spekten, jag tror att det var ledamoten Harry Jansson som frågade om land-

skapet numera har tyst accepterat det system som har blivit och om det också 

har varit en omtolkning av regelverket och den överenskommelse som finns 

sedan långt tillbaka i tiden med regeringen. Landskapet möter regelbundet 

och får information från militärmakten. Varje gång vi träffas så påminner vi 

från landskapets sida om att vi är oeniga på den här punkten. Det har att göra 

med längden på vistelsen av fartygen i åländska vatten, det har att göra med 

att ankring kontra att ta i land. Det finns alltså en klart uttalad åsiktsskillnad 

mellan landskapet och försvarsmyndigheterna. Det här påminner vi om varje 

gång.  

När vi talar om den sedvanliga, standardformuleringen kan man förstås 

fundera på, men det finns ett system som också numera är utvidgat till över-

flygningar av militära plan. Ska det förekomma kommer det alltid ett medde-

lande till landshövdingen och som också överförs till talman och lantråd så 

att vi ska ha kontroll på besöken. Det finns alltså ingen omtolkning, de har 

inte släppt greppet, vi upprepar det vid de regelbundna möten som förekom-

mer.  

När det gäller den säkerhetspolitiska redogörelsen har det lyfts upp till lite 

olika vinklingar. Jag tycker och flera har nämnt det, att det är viktigt att un-

derstryka den deklaration som hölls av den finska ambassadören i Bryssel. 

Den var verkligen viktig. Det var en deklaration som utformades av utrikes-

ministeriet. Deklarationen tog också in det som vi från åländsk sida alltid har 

hävdat att är väldigt viktigt i det här sammanhanget, nämligen preambeln  i 

Ålandsprotokollet. Det har funnits, om man tittar tillbaka i historien, lite oli-

ka nyans på hur man ser på preambeln och preambelns status. Genom att ut-

rikesministern och utrikesministeriet uttryckligen lyfte in preambeln i dekla-

rationen så lyfter man upp den på internationell nivå och gav den en stark 

ställning. Det här är viktigt med alla utvidgade samarbetsformerna som vi 

förstås från landskapets sida oroar oss för när det kommer utökat samarbete 

på EU-nivå, när man diskuterar Nato-medlemskap, att hela tiden heter det 

demilitariseringen neutraliseringen. Det har, tycker jag, blivit mera klarlagt 

både från riksdag och regering att Ålands status ska kvarstå. Det är alldeles 

fastslaget att det har vunnit sedvanerätt, men nu har också preambeln lyfts 

upp på internationell nivå och det är starkt, uppfattar jag det som. 

Alla har uppehållit sig kring språkfrågan, den kan man få många olika 

vinklingar på och det tror jag att vi också får i nämnden i den fortsatta dis-

kussionen, men språkrådet har flera tagit upp och dess status eftersom det 

inte finns en lagstiftning som grund för språkrådets verksamhet. Den har vi 

som sagt diskuterat tidigare i lagtinget. Då har vi sagt att språkrådet måste 

först ha möjlighet att komma igång, vara verksam ett tag, sedan skall det gö-

ras en utvärdering och då skall man också göra en bedömning huruvida vi går 

in och lagstiftar. Det är någonting som kommer att finnas skäl till. Det är 

först andra året nu som språkrådet verkar, det är egentligen första hela året 

som språkrådet kommer med sin rapport för här inom februari. Språkrådets 
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rapport för 2009 ska avges inom februari, det betyder att nämnden har möj-

lighet att få tillgång till rapporten. Det efterlystes att också lagtinget skulle få 

ta del av rapporten. Via nämnden finns alla möjligheter att lyfta in den i be-

handlingen och gå igenom den.  

När det gäller vård på svenska frågade ledamoten Sundback huruvida det 

har tecknats avtal med finska sjukhus. De uppgifter som jag kommer ihåg 

utan att i detalj har kontrollerat det, är att man omförhandlade avtalen och 

man lyfte in språkets ställning. Det finns i avtal, men sedan handlar det också 

om att följa upp och kontrollera att det här efterlevs. Till den delen vet jag att 

språkrådet noga följer detta och ser att man ska ha system som gör att man i 

praktiken faktiskt får vård på svenska, att man i vårdsituationen när man all-

tid är i en ganska jobbig situation, ska kunna kommunicera på sitt moders-

mål, det är väldigt viktigt.  

Det finns väldigt mycket som jag skulle kunna kommentera, men jag tror 

att diskussionen i nämnden får föra vidare i detaljdiskussionerna. 

När det gäller gränsbevakningsväsendet har det också lyfts upp av några 

talare. Det här är en fråga som verkligen är aktuell och angelägen och där vi 

faktiskt nästa vecka redan kommer att ha diskussioner både med inrikesmi-

nistern och också med ledningen för gränsbevakningsväsendet i landet. Den 

utveckling som nu sker, när man gör omorganisationer som gör att man 

minskar på resurserna, betyder också att det blir en ohållbar situation här på 

Åland. Det är därför viktigt att vi väldigt noga följer det här och bevakar de 

åländska intressena. Det är en fråga som under en ganska snar framtid kom-

mer att diskuteras.  

Fru talman, jag tror att jag stannar här. Det finns många goda frågeställ-

ningar som kunde kommenteras, men vi får återkomma. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman och tack fru lantråd för informationen. Jag hoppas att 

det där om hälso- och sjukvården håller. Vi ska följa upp det i nämnden. 

En liten svaghet i regeringens hållning är de säkerhetspolitiska frågorna 

och hur man förhåller sig till besöken. Om man, som lantrådet säger, 

inte har ändrat inställning utan man har en annan uppfattning än man 

har på rikssidan och hur konventionen ska tolkas när det gäller fartygs-

besök inom den demilitariserade zonen, så ser jag inte att det sker nå-

gon utveckling om man ständigt upprepar att man har en annan upp-

fattning än motparten. Det är att föra något slags ställningskrig istället 

för att aktivt komma med någon lösning. Vi måste nog börja diskutera 

lösningar och inte bara betona det som skiljer oss åt. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Det finns definitivt skäl att följa upp vården och språkpro-

blematiken i vården, att nämnden också följer det. När jag satt i nämn-

den så jobbade vi ganska mycket med frågan och vi hade goda diskus-

sioner med ÅHS. Det har tagits ett steg vidare, men den praktiska ut-

vecklingen har ändå blivit att svenskan försvinner och det gör det också 

svårare, men avtalen torde finnas. Jag säger igen att om jag kommer 

ihåg det rätt så omförhandlade man avtalen och man förde in det här 

med svenska språket väldigt tydligt, hur det ska efterlevas. 
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När det gäller fartygsbesöken är jag övertygad om att ledamot Sund-

back under sin tid som talman också var med på mötena, där man varje 

gång lyfter upp besöksproblematiken och fartyg, att det här är inte för-

enligt med vår tolkning av konventionen och man har olika syn på det. 

Det här har försiggått sedan början av 1990-talet och det är inte en all-

deles lätt problematik att komma vidare från, men det är viktigt att vara 

tydlig med att vår tolkning är densamma, den har inte ändrats. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Visst är det viktigt att göra motparten medveten om att man 

har en annan uppfattning, men det leder ju ingen vart om man inte 

lyckas uppnå någon slags diskussion för att komma vidare. Jag kan vil-

ligt erkänna att det inte var min strategi som talman att betona det som 

skiljde oss åt. Å andra sidan anser jag att det inte ligger på talmannens 

bord att höra den säkerhetspolitiken utan det är också regeringens an-

svar.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Faktum är att det varje gång förs diskussioner om situatio-

nen och vi framför våra synpunkter. Om man sedan inte når fram till ett 

helt acceptabelt resultat är en annan sak. Det är nog också så att kontak-

terna brukar talmannen och lantrådet hålla tillsammans. Det ligger i 

både lagtingets och landskapsregeringens intressen att bevaka dessa 

frågor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Lantrådet berörde som hastigaste språkrådet. Som lantrå-

det vet hade jag den uppfattningen, och det var inte bara Ålands framtid, 

utan det var också flera andra partier, som trodde att en fortsättning på 

den parlamentariska språkkommittén skulle tillsättas politiskt, men det 

blev inte så. Jag tror att det är väldigt viktigt om man ska lyckas med 

dessa frågor att man får ett politiskt engagemang och en politisk kraft 

bakom detta. Min uppfattning var när man gjorde om språkrådet till ett 

mera tandlöst organ var det ett sätt av landskapsregeringen att bli av 

med en besvärlig fråga. Språkrådet var ju nästan utan resurser i början, 

om jag kommer ihåg rätt tror jag att anslaget var 10 000, vi motionerade 

om att det skulle höjas och jag tror att det har höjts lite. Man lägger väl-

digt minimala resurser på självstyrelsens grundfundament. Jag får åter-

komma i nästa replik. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Fru talman! Jag är inte säker om jag kommer ihåg det alldeles rätt, men 

jag undrar om det inte har funnits en deltidstjänst knuten till språkrådet 

ända från start, åtminstone en betydande sekreterartjänst som jobbade 

med att både förbereda och verkställa. Jag vet att vi hade en diskussion 

om det här med huruvida det skulle vara ett sakkunnig organ eller ett 

politiskt språkråd. Man kunde säga att hela lagtinget fungerar som en 

kontroll av den språkliga verkligheten. Det gör man i sina grupper. Det 

sakkunniga organet har rollen att verkligen gå in i detalj och följa lag-
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stiftning och titta att saker och ting efterlevs i enlighet med regelverket. 

Det är en liten annan vinkling.  

I en fortsatt process, ltl Sundback, där det blir en utvärdering kom-

mer lagtinget förstås att vara involverat och då kommer diskussionen 

upp igen. Vad ville vi? Hur blev det? Hur vill vi gå vidare? Det kommer 

att utvecklas i samråd med lagtinget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det som är intressant är hur vi vill gå vidare. Jag tycker att 

den här debatten har visat att det finns ett intresse för den här frågan, 

jag tycker också att det från landskapsregeringens sida finns en lite änd-

rad insikt, en förändring och det är väldigt, väldigt positivt. Man kan all-

tid i dessa sammanhang i lagtinget stå och prata vitt och brett om svens-

kan, men den är så pass viktig att man borde ha en instans där man kan 

samla upp det politiska resonemanget och driva det med kraft vidare. 

Där undrar jag nu om lantrådet kan se om man på något sätt kan få till 

stånd en förändring av det här. Det arbete som nu utförs i nuvarande 

språkråd är det inget fel med, men man behöver lyfta upp det en nivå. 

Mig veterligen har de sekreterarkrafter man har haft skött uppdraget på 

sidan av andra arbetsuppgifter. Jag tycker att resurserna har varit mi-

nimala i för mig i alla fall, dessa oerhört viktiga frågor. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jo, det är så att man kan tycka att det är minimala resurser, 

men i dessa tider där allting är väldigt snävt så har vi ändå försökt upp-

rätthålla de personalresurser som språkrådet förfogar över. Där har vi 

faktiskt inte gått in och skurit någonting trots att vi har varit överallt och 

dragit ner på kostnaderna i väldigt många delar av vår verksamhet. Att 

lyfta upp, säger ledamoten Anders Eriksson, jag ser att vi behöver jobba 

på många olika nivåer. Det behöver inte vara så att en politisk nivå be-

höver vara högre än sakkunnig organet för det kan vara ett parallellt sy-

stem eller det kan vara något system där politiker ingår. Jag är inte helt 

främmande för den tanken, men samtidigt ser jag att t ex nämnden väl-

digt starkt är ett råd där man kan diskutera dessa frågor. Jag tycker ock-

så att språkfrågan ofta kommer upp när jag för diskussioner med nämn-

den. Det finns olika möjligheter redan idag. Men som sagt jag tycker 

fortsättningsvis, precis som när vi tillsatte språkrådet att man måste ge 

dem några år för att sedan kunna titta på hur det blev och hur vi vill gå 

vidare. En ordentlig utvärdering innan vi tar steg vidare. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Några saker kring den här redogörelsen som vi nu diskuterar och 

det rör framför allt utbildningsområdet, men jag kommer också att slinka in 

på någon annan del i slutet av mitt anförande.  

När det gäller utbildningsområdet har det konstaterats att en stor fram-

gång gjordes när det gäller att även i fortsättning för de åländska studerande-

na slippa in i det svenska högskolesystemet. Man lyckades med stor hjälp 

framför allt från det svenska generalkonsulatet på Åland. Man fick också reg-
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lerna på ett bra sätt. Det visar hur ett brett politiskt samarbete kan leda till 

goda framgångar. Vi var ju många som tillsammans jobbade med frågorna 

och ryckte i de trådar som vi hade möjlighet att rycka i. Det visar att i de frå-

gor, som vi i lagtinget är ense om och har som ett gemensamt mål, bör vi ock-

så utnyttja alla de kontakter som finns så att vi på bredast möjliga sätt kan nå 

framåt. Det här jobbade regeringen väldigt bra på och även vi här i lagtinget 

som hade möjlighet att vara med och påverka den biten. 

Jag vill lyfta fram en sak, man får inte bara luta sig tillbaka i stolens ro och 

tro att i och med det här beslutet har vi räddat upp situationen för all framtid. 

Det är nämligen så att det för tillfället pågår en stor gymnasiereform också på 

den svenska sidan, som kommer att påverka deras gymnasiesystem ganska 

radikalt. Man går in för att göra en hel del förändringar vad gäller hur mycket 

av tiden som man läser av olika ämnen. Här gäller det för oss att vara på vår 

vakt när det gäller den här biten. Just den här möjligheten till tillträde till 

högskolorna enligt det här arrangemanget som vi har nu, bygger på att vi har 

en väldig likhet i våra två utbildningssystem. Man läser ungefär samma saker, 

det är någorlunda jämförbart och sedan kan man söka på samma grunder. 

När man tittar på uppbyggnaden av den nya gymnasieskolan i Sverige så upp-

täcker man att man har gjort ganska stora förändringar vad gäller framför allt 

inriktningen på naturvetenskap och språk. Här tror jag att det är extra viktigt 

för landskapsregeringen att följa med vad som där händer och hur det här 

kan påverka vår gymnasieskola.  

Jag vill här lyfta fram det att vår studieförberedande gymnasieskola, dvs. 

Ålands lyceum och studentlinjen, kommer att ha en alldeles särskild utma-

ning, eftersom man å ena sidan ska anpassa sig utgående från det svenska sy-

stemet och å andra sidan har man studentexamen och hur studentexamens-

provet kommer att vara uppbyggt och som kommer att styra detta ganska 

långt. Jag hoppas att vi i framtiden också ser en väldigt tydlig uppföljning av 

det här så att vi kan fortsätta, så att säga, skörda den frukt som vi nu har 

byggt upp ett system för. Jag vill höja ett varningens finger för att det sker 

väldigt mycket på det utbildningspolitiska området under den borgerliga re-

geringen. 

Den andra biten som jag vill lyfta fram är det som tas upp på sidan 9 i re-

dogörelsen om den nordiska språkkonventionen. Jag tror att det skulle vara 

väldigt viktigt att landskapsregeringen är aktiv i ett lite tidigare skede. När 

den nordiska språkkonventionen blev aktuell i Nordiska rådet visade det sig 

att landskapsregeringen inte hade tagit ställning till själva sakfrågan i det 

skedet. Det ledde till en ganska konstig situation för oss i delegationen, för vi 

fick, när vi skulle ge ett utlåtande på det här, vända oss till landskapsreger-

ingen för att först få ett utlåtande från dem, samtidigt som det här var en frå-

ga som man hade skött på ministerrådssidan ganska långt och genom för-

handlingar mellan regeringarna. Jag tror att det skulle vara viktigt för framti-

den, när vi kommer i en sådan situation att kommunikationen fungerar på ett 

bra sätt mellan både den parlamentariska sidan och ministerråds sidan. Jag 

vet att det pågår diskussioner mellan regeringen och delegationen i Nordiska 

rådet, men det här är någonting som visar på vissa brister. 

Till sist, herr talman, vill jag lyfta fram det och fortsätta på det som leda-

moten Roger Jansson var inne på, det här med tankarna på sjöbevakningen 

och eventuellt övertagande av den behörigheten. Den passar väldigt väl in i 

den diskussion vi har haft de senaste dagarna kring befolkningsskydd, 
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skyddsrum och så vidare. Räddningstjänst som sådan är ett begrepp som 

man borde hålla samman så långt det bara är möjligt, framför allt i ett litet 

samhälle som Åland. Nu har vi behörigheten över den kommunala rädd-

ningstjänsten som finns i land, dvs. det som sköts av brandkåren, men där-

emot finns inte den här behörigheten gällande befolkningsskyddet och det 

finns inte heller gällande sjöräddningen. Jag tror nu att när man ska gå vida-

re och diskutera frågorna borde man koppla greppet helt och hållet.  

Ledamoten Roger Jansson var inne på att om det händer ett terroristan-

grepp eller någon annan typ av större olycka kommer vi att stå inför ett di-

lemma. Det dilemmat är alltså det att vi inte på Åland har byggt upp en led-

ningsfunktion för räddningsverksamheten, som är sådan att vi har fullständig 

kontroll över den. Nu har vi en ledningsverksamhet som finns för brand- och 

räddningsverksamhet, en ledningsverksamhet som finns för sjöräddningsvä-

sendet via sjöbevakningen och sedan har vi de här som nuddar vid varandra, 

dvs. befolkningsskydd som kan komma ifråga vid t ex ett terroristangrepp så 

kan man i vissa fall kanske komma in på de bitarna. Däremot har vi inte den 

övergripande ledningen helt och hållet klar för oss. Jag tror att det skulle bli 

lättare om vi hade hela området i vår behörighet. Precis som ltl Jansson var 

inne på kommer vi inte att klara detta själva utan det kommer att krävas ett 

samarbete gentemot de finländska myndigheterna i det här. Det här skulle bli 

väldigt mycket tydligare om räddningstjänsten var väldigt avgränsad och vi 

visste vilket område som vi har ansvar för och sedan kunna föra organisatio-

nen gentemot den finska organisationen. Den diskussionen faller väldigt, väl-

digt väl in i det som vi har diskuterat de senaste dagarna. Tack herr talman! 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag kan garantera ledamot Johan Ehn att vi har goda och 

nära kontakter med den svenska regeringen och högskoleministern på 

tjänstemannanivå. Vi har väldigt stor nytta av att vi har goda och inarbe-

tade rutiner och gott samarbete och att högskoleverket så väl känner till 

det åländska studiesystemet. Det tycker jag att visar väldigt tydligt i det 

förslag till hur systemet skall fungera från hösten. Det visar att man tack 

vare det nära samarbete som alltid har varit och den kunskap som finns 

i högskoleverket så finns det väldigt få problem att införa det att vi ska 

ha meritpoäng för våra studerande också. Däremot finns det i framtiden 

säkert orsak att titta över läroplanerna. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag inledde mitt anförande med just den biten, jag tror 

inte att det inledningsvis är något problem, snarare tvärsemot att man 

har säkrat framför allt den här närtiden . Det jag ville lufta i mitt anfö-

rande var just den följande delen. Jag vill nu bara försäkra mig om att i 

debatten lyfts in just dessa bitar, det gäller att hela tiden hänga med. 

Precis som ministern var inne på, att vara beredd att kunna anpassa lä-

roplanerna utgående från vilka krav som kan komma framledes. Det är 

viktigt att vi redan i det här skedet är på det klara med, när det gäller 

den studieförberedande utbildningen, en konflikt gällande att vi är 

knutna till ett väldigt starkt finskt studentexamenssystem samtidigt som 

vi ska se till att våra studerande slipper in en svensk skola som utvecklas 

på sitt sätt. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag nämnde om läroplanerna, framför allt inom utbild-

ningsområdet och inom den studieförberedande utbildningen, där man 

kan hitta det som man kallar för ”områdesstudier” i underlaget som vi 

har fått nu. Där kan det finnas skäl för oss att anpassa oss och kanske 

fördjupa oss på vissa områden så att man lyckas få meritpoäng på mer 

än, vilket är fallet för oss idag nämligen, dvs. de traditionella matematik, 

språk och modersmålet. Det är någonting som vi ska titta på vidare.  

Det är så att vartefter utvecklingen sker inom den svenska skolan så 

kommer vi också att följa med den. Däremot är jag inte fullt lika orolig 

som ledamoten Ehn över att det finns en konflikt i att man skriver stu-

denten efter gymnasieutbildningen. Det kan man också göra i våra yr-

kesutbildande skolor, de som börjar första året nu. Jag ser det som ett 

separat mogenhetsprov som man avlägger vid sidan av de studier man 

bedriver.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jo, det finns säkert den möjligheten att se det på det sättet 

också , det beror på i hur stor utsträckning man sedan låter slutprovet, 

studentexamen, styra själva inriktningen på läroplanerna. Det ser man 

ju hur det har varit framför allt i gymnasiet. Det är vår studieförbere-

dande utbildning, Ålands lyceum, där styrs väldigt långt läroplanen ut-

gående från studentexamen och innehållet i den, för att på bästa sätt, 

naturligtvis, förbereda de studeranden som vill skriva den också ska 

kunna göra det med så gott resultat som möjligt. Jag tror nog att man 

bör ägna det en tanke framåt, jag säger inte helt klart att det kommer att 

bli ett problem, men däremot ser jag att det kan finnas, vi vet att studie-

systemen i Sverige och i Finland ser annorlunda ut. De är inte likadant 

uppbyggda, man prioriterar olika saker och då hamnar vi i det läge vi nu 

ligger, att försöka hitta en väg framåt som ger de studerande största 

möjliga valfrihet framåt. Det har vi hittills lyckats med, men jag vill ock-

så försäkra mig om i debatten att det här lyfts fram även i fortsättning-

en. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Det är ett bra dokument som vi har fått till lagtinget och som 

kommer att behandlas närmare i självstyrelsepolitiska nämnden. Under tiden 

som gått medan verksamhetsåret för redogörelsen har förflutit, så har vi ock-

så haft i nämnden olika informationer. De är väldigt värdefulla, särskilt för 

oss som sitter i oppositionen, och jag har också upplevt att landskapsreger-

ingen har varit lyhörda och tagit till sig av de åsikter som har förts fram. Jag 

vill också påstå att oppositionspartierna har varit aktiva i de olika ärendena, 

men också att landskapsregeringen har varit lyhörda och tagit de åsikter, som 

vi har fört fram och tagit dem till sig och fört det vidare.  

Vi kan se spår av olika sådana åtgärder också i redogörelsen. Alldeles sär-

skilt kan vi se det under fjärde punkten Översyn av grundlagen. En sådan 

diskussion uppstod nämligen ifrån oppositionens håll och på initiativ av op-

positionen att man gärna ville att en ålänning skulle vara med och det har 
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också blivit resultatet. Jag ser fram emot den fortsatta behandlingen. Det 

brukar vara ont om tid från landskapsregeringens sida när vi har våra möten 

och det är också därför bra att vi kan föra den här debatten också i salen. Det 

är visserligen en redogörelse, men jag ser också att det finns en möjlighet för 

framåtsyftande diskussion och också åtgärder.  

De viktigaste punkterna, som jag åtminstone ser det och vi ser det från vår 

grupps sida, är det svenska språket, översynen av grundlagen, Lissabonför-

draget, alla de säkerhetspolitiska frågorna, alldeles särskilt utbildningsfrågan 

som också ltl Johan Ehn på ett föredömligt sätt lyfte.  

Vad gäller det svenska språket är det bra att man också nu från landskaps-

regeringens sida, alldeles särskilt ifrån lantrådets sida, har uppfattat situatio-

nen såsom den i dag föreligger. Det har ibland varit en diskussion om att det 

är en konfrontationspolitik när man framhärdar i att poängtera vikten av att 

alltid hävda det svenska språket från åländsk sida. Det är bra att vi åtminsto-

ne, som jag uppfattar det för dagen, är eniga i den frågan.  

Vad beträffar kollektivavtalen skulle det vara väldigt intressant, vi får sä-

kert en redogörelse för det, men hur det idag fungerar och vilka konkreta 

kontakter man har haft. Någon sade tidigare här att det ofta resulterar i att 

resultatet av en träff man har haft, någon har varit hit eller någon av oss har 

varit dit och så resulterar det i en skrift, men själva efterlevnaden av det do-

kumentens intentioner är kanske lite svalare än vad man initialt går in för.  

Överlag tycker jag att lagtingets svansföring i språkfrågorna borde bli lite 

högre. Självstyrelsepolitiska nämndens roll borde vara den att vi intensifierar 

arbetet och att man tar en form av ett helhetsgrepp om språkfrågan. Vi har en 

mellanrapport från språkrådet och med anledning av det meddelandet för 

2009 borde man intensifiera arbetet och hålla en egen mässa. Jag hoppas på 

talmannens initiativ i frågan som för upp det på agendan så att det också får 

en högre status.  

Grundlagen och översynen av den, där skulle det också vara bra om man 

får någon form av mellanrapport. Man har sagt från gruppens sida att det är 

dess ordförande, Christoffer Taxell, som uttalar sig i ärendena, men det kan-

ske vi får höra i självstyrelsepolitiska nämnden. Det är alldeles särskilt stor 

vikt för självstyrelsen på vilket sätt arbetet tar sin form.  

När det gäller landskapets inflytande i EU var det väldigt intressant som ltl 

Olof Erland sade att lagtinget inte har gått med på den formulering som land-

skapsregeringen tillsammans med Finlands regering har formulerat beträf-

fande principdokumentet. Man säger att man ska söka en lösning vad beträf-

far EU-parlamentsplatsen på internationell nivå. Kan man tolka det så att 

majoriteten här i salen inte står bakom den skrivningen i principdokumentet? 

Det är en intressant reflektion och i så fall kanske det finns en anledning för 

självstyrelsepolitiska nämnden att omformulera det.  

En reflexion och ett konstaterande från vår sida är också att man säger att 

man fortsättningsvis vidhåller kravet på en parlamentsplats i europaparla-

mentet. Idag ter sig kanske det kravet lite marginaliserat eftersom vi idag 

också kan konstatera att vi inte ens har en politisk vilja från finsk sida att ens 

hitta den åländska flaggan. Det ter sig lite märkligt att man sedan däremot 

skulle arbeta för en egen parlamentsplats och att man dessutom skulle ge den 

från sina egna. Trots det skulle det vara intressant att veta på vilket sätt man 

arbetar rent konkret, på vilket sätt man för diskussionerna idag. 
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Vad beträffar 7.2 när landskapsregeringen talar om hur vår folkrättsliga 

specialstatus ska garanteras, om eventuellt finländskt Nato-medlemskap. Där 

borde också självstyrelsepolitiska nämnden arbeta för att man får en ny för-

dragstext vad beträffar det säkerställandet. 

När det gäller det ekonomiska systemet och beskattningen pratar man ock-

så om att landskapsregeringen har berett en revidering av underlaget för av-

räkningsgrunder. Det skulle vara väldigt intressant att höra vilka kontakter 

man har haft på politisk nivå. Vi vet att man har kontakter på tjänstemanna-

nivå, men här tror jag att det är väldigt viktigt att man har också på politisk 

nivå. Vi har sett i många andra avseenden att det kanske inte finns juridiska 

hinder, men det finns dock politiska och ibland kan det till och med vara 

tvärtom.  

Landskapsregeringen säger att man har inlett beredningen av ett skatte-

meddelande. Vi har efterlyst det från salens sida och då uppstår spontant en 

fråga: När kommer det meddelandet att komma? 

En sak som är viktig för det framtida Åland och som vi många gånger här i 

debatten har poängterat, är utbildningen. Idag vet vi att vi har med många 

aktiva människors medverkan fått en reform, vi har ett säkerställandet av det 

förfaringssättet vi har idag när de åländska studerande söker sig till Sverige 

för fortsatta studier. Vi har också den, om vi vill kalla det för problematik, 

men vi har åtminstone de fakta som vi står inför eftersom en gymnasiereform 

har redan tagits i Sverige. De var precis som ltl Johan Ehn tidigare framförde 

att det här kräver sin egen mässa, att man vet från åländsk sida vad som är på 

gång. Frågan har jag tagit initiativ till i ett flertal tidigare tillfällen och jag har 

tyvärr inte fått det bekräftat att man har det här på gång inom den egna för-

valtningen. Vi vet vad det har för betydelse för våra studerande eftersom in-

tagningen, behörigheten för fortsatta studier i Sverige, nu kommer att ändras. 

Man kommer att ha en grundläggande behörighet och det är som det har va-

rit, men dessutom, det är inte istället utan dessutom, för flertalet utbildningar 

har man särskild behörighet, där man också kräver särskilda kurser och sär-

skilda förkunskaper. Det finns att läsa på VHS hemsida där man också näm-

ner att utländsk gymnasieutbildning kan ge särskild behörighet, men det är 

alltså inte sagt. Den särskilda behörigheten och de särskilda förkunskaperna 

kan alltså ge olika meritpoäng som inalles kan uppgå till 2,5 poäng. Skalan 

kommer alltså inte att sluta vid 20 som den har gjort tidigare utan den kom-

mer att vara 22,5 poäng. Vi måste ha klart för oss vad det betyder när man 

går ut yrkesskolan eller Ålands lyceum och att man kan ha den här möjlighe-

ten att påpeka att man har särskild behörighet, eller att den utländska gym-

nasieutbildningen i sig är en särskild behörighet.  

Det vi också har diskuterat här är en form av samlad kompetens. Vi har 

värderat, åtminstone här i debatten som har förts i lagtinget, att inte bara en 

teoretisk kompetens borde ligga som grund för fortsatt studier och det kom-

mer nu gymnasiereformen i Sverige att ge möjlighet till. Man kommer att 

värdera den reella kompetensen, det är personens samlade kompetens oav-

sett hur den har införskaffats. Det kan vara arbetsliv, föreningsliv, personal-

utbildning eller kurser eller utlandsvistelser eller någonting annat. Det är 

väldigt intressant och det är någonting för studievägledarna på Åland att sät-

ta sig in i och kunna informera våra studerande vad det är som gäller. Vi ska 

också veta att våra egna studerande säkert också är ganska alerta och själva 
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kan ta till sig informationen, men det finns också sådana som behöver hjälp 

med vägledningen.  

När det gäller den 15 punkten Miljö och säkerhetspolitik är det en intres-

sant inställning, den man har gjort från landskapsregeringens sida när det 

gäller dragningen av naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland, alltså 

Nord Stream. Där får man alltså den uppfattningen när man läser texten att 

man är relativt, om inte positivt, inställd till den. Där kommer jag åtminstone 

i självstyrelsepolitiska nämnden att anföra min egen hemkommuns ställ-

ningstagande i det som jag tycker att var bra mycket bättre än det som land-

skapsregeringen har avgivit. Den finns att läsa på Lemlands hemsida, kom-

munstyrelsebeslut från 7.4 och där man ställer sig väldigt tveksam, om inte 

säga negativ, till det här och där man hänvisar till att förbrukningen av fossila 

bränslen ökar på bekostnad av förnyelsebara energikällor. Man säger också 

att det här inte är något som stöder en hållbar samhällsutveckling. Det är åt-

minstone vad landskapsregeringen har utgett sig för att hålla, en hög profil 

när de gäller hållbar utveckling. Tyvärr kan man inte spåra det i den här 

punkten. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller vårt arbete och hur vi följer utvecklingen i 

den svenska gymnasieskolorna och den svenska utbildningspolitiken 

förstår jag inte vad ltl Lindholm efterlyser. Det är någon fråga hon inte 

har fått svar på. Vi följer kontinuerligt, har regelbundna möten, både på 

tjänstemanna och politisk nivå, för att följa den utveckling som sker 

inom den svenska högskolan och den svenska gymnasialstadieskolan 

och också inom den svenska grundskolan. Vi har också diskuterat den 

svenska kommande lärarutbildningen där vi t o m har blivit inbjudna 

och har fått frågan om vi kan hjälpa till med synpunkter och goda råd. 

När det gäller meritpoängen är det just det som jag har tagit upp i de-

batten som vi ger ett remissyttrande på i morgon och som ser enkelt och 

bra ut i förhållande till våra studieformer. Det vi kan behöva titta på är 

just det här området, poängen i framtiden för specifika marknadsfö-

ringspoäng och liknande. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Ja, svaret vi har fått, åtminstone som jag uppfattade det 

från landskapsregeringens sida via utbildningsminister Britt Lundberg, 

är att man har kontakter med motsvarande, kanske tjänstemän huvud-

sakligen på den svenska sidan, men man har inte kunnat redogöra kon-

kret för på vilket sätt det kommer att ha eventuella följder för de stude-

rande på Åland. Vilka konkreta åtgärder har man vidtagit, på vilket sätt 

har t ex studievägledarna vid de olika gymnasieskolorna fått informatio-

nen. Är man uppdaterad? Vi kommer säkert att få svar sedan när vi pe-

netrerar den här frågan i självstyrelsepolitiska nämnden, men här i salen 

har jag inte hört att utbildningsminister Lundberg har redogjort konkret 

för hur det här hanteras idag. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är en självklarhet att informationen går vidare till stu-

diehandledarna och att studiehandledarna har en öppen dialog med de 

studerande så att de vet vad som gäller. Redan samma dag, t o m före 

beslutet hade fattats i den svenska regeringen, gick information ut till 

Ålands lyceums studerande, som är den största gruppen som söker till 

högskola, men även inom hela gymnasialstadiet har information gått ut 

och förs. I samarbete med högskoleverket har vi tre personer, från AMS, 

från Ålands lyceum och från utbildningsavdelningen, som är nära knut-

na till högskoleverket och kontinuerligt träffas för att följa upp och ge 

information. Det kräver inte i dagsläget några förändringar av det 

åländska studiestödssystemet för att våra studerande ska kunna söka 

inom meritfördelningssystemet i höst. Det är klarerat. Däremot, utveck-

lingen, om man också vill ha poäng i högre grad för annat än kärnämnen 

kommer vi att behöva jobba vidare med läroplanerna för att utveckla 

det. Och det kommer vi att göra för det är ett kontinuerligt utvecklings-

arbete. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Vi närmar sig kärnan i frågan, det kommer åtminstone lite 

mera information från landskapsregeringens sida. Det är helt klart att 

för hösten 2010 behöver inte de åländska ungdomarna på något sätt ha 

en annan behörighetsgrad, för det behöver inte de svenska ha heller. Det 

är för följande år 2011 och 2012 som de personer som fortfarande är i 

gymnasiet idag, som kommer att vara berörda av det. De är ytterst be-

rörda av det. Om det behöver ändras på någonting i läroplanen så måste 

man veta det redan idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller miljö- och självstyrelsepolitik har miljöby-

rån höjt profilen väsentligt, dels genom utlåtande om slutförvaring av 

kärnavfall, men också om Nord Stream. I maj gav landskapsregeringen 

ett tresidigt utlåtande om Nord Stream. Vi upprepade våra ställningsta-

ganden i december. Jag läser direkt ur landskapsregeringens utlåtande: 

”Naturgas är en icke-förnybar energikälla och investeringen kan inne-

bära förseningar när det gäller utvecklandet av förnybar och alterna-

tiv energi. Det är viktigt att det energisystem som utformas i samtiden 

är långsiktiga, miljömässiga och socialt hållbara”. Landskapsstyrelsen 

har tagit fasta på samma frågor som Lemlands kommun har gjort. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Ja det är bra om Lemlands utlåtande har gett spår i land-

skapsregeringen, men det går tyvärr inte att läsa det under 15 punkten. 

Där säger man att ”sannolikt ger ledningen upphov till ett behov av en 

större marin närvaro” och sedan fortsätter man att det mera är ur ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv och inte ur ett miljöperspektiv. Det är lite 
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svårt att läsa ut därifrån. Det får vi säkert också mera ingående informa-

tion om, men det man läser här ger inte vid handen att man är emot det 

här eller ser faror rent miljömässigt av en sådan här dragning. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Rubriken för stycke 15 är Miljö- och säkerhetspolitik. Utlå-

tande om Nord Stream, som miljöbyrån har lagt ner mycket arbete på, 

är ett omfattande utlåtande på tre sidor, som jag med glädje kan redogö-

ra för i självstyrelsepolitiska nämnden. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Sammanfattningen av det utlåtandet ser jag verkligen fram 

emot att läsa, om det är så att det går stick i stäv eller att det går i enlig-

het med den uppfattningen som vi åtminstone från min hemkommun 

har haft, att det här är inte särskilt bra för Åland om vi går med på.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag begärde egentligen replik till vtm Gun-Mari Lindholm, men 

det dök upp en sak till så därför begärde jag ordet. För det första när det gäll-

er parlamentsplatsen så har det kanske blivit en oklarhet att det är praxis do-

kument man talar om. Det är den finska regeringens eget beslut och i det be-

slutet står det att man ska arbeta för en parlamentsplats på internationell 

nivå. Det som lagtinget har sagt är att man ska fortsätta att på nationell och 

europeisk nivå hävda kravet på en åländsk parlamentsplats. Det är ett beslut 

som togs i slutet av november, början av december. Det är ganska klart att det 

är någonting som alla står bakom, att det här hänger ihop. Vi kan inte gå in 

och säga åt regeringen att de ska ändra i sitt dokument, jo säga kan vi göra, 

men det är deras bedömning och där har vi en annan syn. Därför, som jag 

sade tidigare, ska vi försöka skapa en press på europeisk nivå för att man ska 

lösa det på internationell nivå. Det kan vara en möjlighet.  

Den andra frågan som är betydligt större än tillträdet till högskolestudier i 

Sverige gäller hur utbildningen på Åland ska anpassas. Vi har sedan länge 

haft ett system där vi får tillgång till högskolestudier utan att vi betalar för det 

själva, eller att Finland betalar för det. Den principen ser ut att kunna fortsät-

ta. Samtidigt som man ändrar på gymnasiesystemet i Sverige  så ska vi se till 

att vi anpassar vår utbildning till det och det gäller främst högskolestudier så 

här långt.  

En helt annan fråga som kanske borde betonas mer, kanske inte direkt  i 

det här sammanhanget, men när de gäller gymnasiereformen är att den ut-

bildningspolitik man har i Sverige är inte särskilt bra när det gäller arbets-

marknaden, särskilt för ungdomar och för ungdomsarbetslösheten. Jag tror 

att det är så att Sverige har en av de högsta ungdomsarbetslöshetssiffrorna i 

Norden medan Danmark har väldigt lågt. Vad beror det på? Jo, det beror på 

det danska s k flexicuritysystemet, en kombination av flexibilitet och säker-

het, dvs. att när de gäller yrkesutbildningen finns det inslag av arbetsförlagd 

utbildning, avtalsläroutbildning osv. Det är det som i Danmark har gjort att 

man har så pass låg ungdomsarbetslöshet. Ungdomarna kommer så tidigt 
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som möjligt in och får kontakt med arbetslivet. Det kan också gälla studieför-

beredande studier.  

Vi har det stora problemet med avhopp från studierna och bristande in-

tresse osv. Det har visat sig att ungdomar i den ålder som hör till gymnasiet 

oftast stimuleras av arbetsplatskontakter och då borde man alltså utgå från 

att Sverige inte är det land, som man ska se på utbildningspolitiskt. Det har 

inte varit så, nu håller man på och ändrar där också och ser på ett annat sätt 

på arbetslivet. Där är en reform på gång till det bättre. Också på Åland borde 

vi tänka på att säkra högskolestudier, men också ordna vår egen utbildning 

för vår arbetsmarknad och för ungdomarnas åldersmässiga motivering och 

intresse. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! När man talar om den höga arbetslöshetsstatistiken för 

unga i Sverige, ska man tänka på att man räknar den från 16-25 år och 

då går de flesta i skola och utbildar sig. Så i Sverige räknar man in en hel 

del av dem som går i någon slags utbildningar också som arbetslösa. 

Statistiken i Sverige avviker i hög grad från de övriga nordiska och euro-

peiska länderna. Den höga siffran är inte jämförbar med andra länder. 

Det finns en särskild statistik på ungdomsarbetslösheten i Sverige. 

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, enligt min uppfattning är den jämförbar, den är inte likadan, men 

den är jämförbar. Ofta är det så att man räknar in de som är i utbild-

ningsåtgärder. Den danska modellen är mera den att man kommer in i 

den ordinarie arbetsmarknaden på ett enklare sätt därför att man i ut-

bildningen har en kontakt med arbetsmarknaden. Det är det, som jag 

ser det, är själva finessen. Jag ser då direkt vår yrkesutbildning, att den 

har inslag av detta, men just läroavtalsutbildningen, vuxenutbildningen, 

arbetsförlagd praktik osv. där har vi ett strategiskt inslag, eller kalla den 

för en process i utveckling. Där måste vi tänka på vår egen arbetsmark-

nad och inte bara tillfälle till högre studier i Sverige, som i och för sig är 

viktigt, men det finns också en annan aspekt på det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag delar inte riktigt den uppfattningen om det danska yrkesskolesys-

temet. Som jag har uppfattat det så har det mera att göra med det tyska, 

det bygger på det gamla lärlingssystemet, sedan har man en viss teore-

tisk utbildning. Det är precis som ltl Olof Erland säger att det gynnar 

ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden, men att den åländska yr-

kesutbildningen skulle ha sådana inslag håller jag inte med om. Nu är 

den mera byggd på att man går en teoretisk utbildning även om den är 

yrkesutbildande. Praktiktiderna är ganska begränsade jämfört med det 

danska systemet. Det är viktigt att särskilja de olika traditionerna och 

det är inte så lätt att jämföra, det vill jag påstå. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är inte lätt att jämföra, men det är nyttigt att göra det i 

alla fall. Man ser att det finns olika system. Det åländska utbildningssy-

stemet har haft starka inslag av det tyska, vi har haft lärlingsutbildning, 

lärlingslag osv., men sedan föll den bort av olika anledningar och sedan 
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kom den tillbaka och idag har vi läroavtalsutbildning och ett lärlingssy-

stem på kommande. Det är viktigt att alltid lyfta fram att det inte bara är 

studieförberedande utbildning på Åland och sedan högskolestudier i 

Sverige. Det är visserligen bra, men de är också en ganska omfattande 

braindrain. Kan vi lyfta upp yrkesutbildningen här och göra lärlings-

kombinationen, arbetsförlagd utbildning, har vi gynnat vår egen ar-

betsmarknad och därmed näringslivet och därmed ekonomin.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till självstyrelsepolitiska nämnden. 

Föredras 

5 Leaderprojekt 

Ltl Carina Aaltonens enkla fråga (EF 5/2009-2010) 

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger 

lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med an-

ledning av svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan an-

slutna 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 yttran-

den samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minu-

ter.   

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Leader är en särskild metod för landsbygdsutveckling som byg-

ger på lokal samverkan mellan näringsliv, ideella organisationer och offentlig 

sektor. Leader är ett EU-program som funnits sedan 1991 och som nu äntli-

gen har införts på Åland. Med hänvisning till 48 paragraf 2 moment i lag-

tingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen 

följande enkla fråga: 

På vilka grunder har landskapsregeringen tagit beslut om att man endast 

avser att betala högst 20 procent av kostnaderna för leaderprojekt istället för 

50 procent som tidigare utlovats och som betalas i leaderprojekt i både Fin-

land och Sverige. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Ltl Carina Aaltonen har ställt följande enkla fråga: ”På vilka 

grunder har landskapsregeringen tagit beslut om att man endast avser att be-

tala högst 20 procent av kostnaderna för leaderprojekt”. Det gäller två projekt 

som har kommit in med ansökan. ”Istället för de 50 procent som tidigare ut-

lovats och som betalas i leaderprojekt i både Finland och Sverige”. Ingen har 

utlovat något annat än det som står i landskapsregeringens LBU-

programmet. Där står det att högst 50 procent i offentligt stöd kan beviljas 

från landsbygdsutvecklingsprogrammet för leaderprojekt inom de åtgärder 

som enligt programmet skall förverkligas genom den s.k. Leadermetoden. 

Denna stödnivå slås fast i det av landskapsregeringen och av kommissionen 

godkända programmet.  

Vidare framkommer av programmet att ett investeringsstöd kan vara högst 

30 procent i skärgårdskommunerna, högst 20 procent i de nio landsbygds-
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kommunerna och högst 10 procent i övrigt, dvs. i Mariehamn. Denna nivå 

följer motsvarande nivåer som näringsavdelningen och allmänna byrån i öv-

rigt tillämpar för investeringsstöd i anläggningstillgångar och som fastställs 

av landskapsregeringen genom landskapsregeringens särskilda principdoku-

ment. I samband med att landskapsregeringen skrev landsbygdsutvecklings-

programmet valde landskapsregeringen att använda sig av den praxis som 

etablerats beträffande investeringsstöd till anläggningstillgångar och som ut-

arbetats under iakttagande av EU:s statsstödsregler.  

Landskapsregeringen har tidigare, för ett år sedan, besvarat en enkel fråga 

från ltl Gun-Mari Lindholm som gällde finansieringsstöd till fornföreningen 

Fibula, där landskapsregeringen redovisade för bakgrunden till principen att 

investeringar i anläggningstillgångar som genomförs av andra än företag eller 

offentliga aktörer stöds enligt samma stödnivåer som företagsinvesteringar.  

Leaderprojekt ska lämna in sina ansökningar om finansiering till den av 

landskapsregeringen godkända laggruppen. Laggruppen ska bereda och be-

handla ansökningar utifrån LBU-programmet samt därtill hörande EU-

regelverk och den av lag och landskapsregering fastställda utvecklingsstrate-

gi. I sin handläggning av ärenden ska lag vidare följa vad som föreskrivs i för-

valtningslag för landskapet Åland om god förvaltning och serviceskyldighet, 

allmänna krav på handläggning av ärenden, inkommande handlingar och 

parters rätt att få dela uppgifter. Efter att lag beslutat förorda finansiering el-

ler inte, skickas ärendet till landskapsregeringen för en teknisk kontroll av 

beslutet. Landskapsregeringen ska då ta ställning till om de utvalda projekten 

överensstämmer med relevant lagstiftning dit själva LBU- programdokumen-

tet tillhör. Utifrån detta fastställde landskapsregeringen stödnivån till 20 pro-

cent för de två investeringsprojekt som var aktuella. 50 procent i stöd kan be-

viljas för projekt som inte utgör investeringar i en anläggningstillgång såsom 

ungdomsprojekt, olika kulturprojekt eller projekt som syftar till att utveckla 

regional service, för att nämna några exempel.  

Finansiering kommer att kunna beviljas ända fram till programperiodens 

slut 2013 så ännu finns det gott om tid för intressanta projekt. Finansierings-

nivåer varierar från region till region och program till program utifrån vad 

som fastställts och godkänts i de enskilda programdokumenten. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag ifrågasätter starkt varför åländska ideella föreningar och 

kommuner som söker om Leadermedel missgynnas i jämförelse med motsva-

rande organisationer i både Finland och Sverige och inom resten av EU. Ing-

en annanstans jämförs ideella föreningar med företag. T ex i Åboland delar 

laggruppen ut stöd upp till 70-75 procent för investeringar som görs av ideel-

la föreningar. Det har man t ex gjort på Utö. Utö ligger ett stenkast från Kökar 

vars föreningar nu ska få högst 30 procent i investeringsstöd. Enligt svenska 

jordbruksverkets riktlinjer finns inte några hinder att bevilja ideella förening-

ar eller andra tydligt allmännyttiga aktörer investeringsstöd, om det är 

många som gynnas av projektet. Man säger även att man kan ge stöd till hår-

da investeringar, ända upp till 1,8 miljoner kronor. Inte på Åland.  

Leader kan och borde vara en av många injektioner som behövs nu i den 

här lågkonjunkturen. Leader är en form av samhällsbyggande, ett åtagande 

av föreningar, som görs gemensamt i den by eller den förening som man ver-

kar i. Resultat från andra områden i Norden visar att Leaderprojekten har 
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ökat sammanhållningen i byarna, höjt attraktionskraften i mindre gynnade 

områden och skapat sysselsättning och jobb. Tanken och styrkan hos leader 

var att laggruppen, alltså den lokala aktionsgruppen, skulle ta de ekonomiska 

besluten, nära aktörerna, subsidiaritetsprincipen ni vet, men nu gör land-

skapsregeringen precis tvärtom. Istället för att endast och enbart kontrollera 

lagligheten i besluten som laggruppen har tagit, går regeringen in och ändrar 

de beslut, och speciellt för de här två projekten som laggruppen har beviljat 

50 procent i stöd, det ändrar landskapsregeringen till 20 procent. Det innebär 

ett stort, stort nederlag för de ideella krafter som har planerat och sökt om 

leadermedel. Det är oräkneliga timmar frivilligt arbete som har gått åt bara 

för att göra ansökan. För Germundö Alpin, slalomklubben, är det en fråga om 

överlevnad, att överleva eller läggas ned. Var finns den politiska viljan, att 

hela Åland ska vara livskraftig och ha minst samma förutsättningar som våra 

närområden. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattson 

Herr talman! När man hör ltl Carina Aaltonen låter det som om vi inte har ett 

LBU-program, som är fastställt och framtaget av en landskapsregering. Nu 

ska vi helt plötsligt använda andra bedömningar än vad som står i LBU-

programmet som vi har. LBU-programmet sjösattes av den tidigare land-

skapsregeringen, där socialdemokraterna hade representation, och det är 

mycket enkelt att läsa vad åtgärd 3.22 förnyelse och utveckling av byarna in-

nebär i vårt LBU-program. Läser man där står det mycket klart och mycket 

tydligt att stödnivån, projekt kan få högst 50 procent i offentligt stöd från 

programmet.  De godtagbara kostnaderna ska vara rimliga och projektrelate-

rade och i enlighet med landskapsregeringens beslut. I projekten kan ingå 

stöd för kostnader av investeringskaraktär, investeringsstöd kan vara högst 

30 procent i skärgården, 20 procent i de nio landsbygdskommunerna och 10 

procent i staden. Hur skulle landskapsregeringen kunna bryta de av regering-

en själv och EU-kommissionen fastställda principerna i detta dokument? 

Menar ltl Carina Aaltonen att jag med berått mod skulle ha kört över min av-

delnings tjänstemän och brutit mot ett dokument som EU har fastställt. Me-

nar ledamoten Carina Aaltonen det för att hon tycker någonting? 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag menar att när man har gjort det här misstaget måste man 

gå tillbaka till Bryssel och göra en programändring och säga att vi ska inte 

missgynna de åländska föreningarna i jämförelse med andra områden. Det är 

många som har levt i den förvissningen om att det är möjligt att få 50 procent 

också för investeringar till en ideell förening. Det var ju det som den av reger-

ingen anställde Leadersamordnaren informerade alla åländska kommuner 

och föreningar om under 2008. Varför ändrar regeringen spelreglerna under 

pågående match? Nej, jag anser att den här regeringen inte håller sina löften 

utan att man slår undan benen för dem som har visioner att utveckla den 

åländska landsbygden och skärgården. Jag anser att man inte prioriterar lea-

derprogrammet på samma sätt som man gör när man kämpar för att höja 

jordbrukarnas kompensationsstöd så att de ska komma upp i samma nivå 

som dem i riket. Förutsättningarna för det åländska leaderprogrammet ligger 

långt, långt under det man har t ex i Nyland, Åboland och Österbotten. Jag 
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uppmanar alltså regeringen att göra en ändring i LBU-programmet så att 

ålänningarna inte missgynnas som nu.  

För tillfället ligger tio färdiga projekt i röret, 30-tal idéer finns om vad man 

skulle kunna göra, krossa inte engagemanget och viljan att utveckla lands-

bygd och skärgård. Det finns nog tillräckligt med stötestenar utan att reger-

ingens ovilja ytterligare ska bli ett hinder och en bromskloss. Stötta istället 

och uppmuntra till mer kreativitet och uppfinningsrikedom och samverkan. 

Jag vill verkligen att regeringen och näringsminister Mattsson tar sig en all-

varlig fundering på det här. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Vi kommer till pudelns kärna till slut. Det är en önskan från ltl 

Carina Aaltonen att vi ska ändra ett program till någonting som har varit känt 

sedan socialdemokraterna satt med i regeringen. Läste man aldrig det pro-

gram som framlades och skickades till Bryssel i den socialdemokratiska lag-

tingsgruppen? Medvetenheten om vad programmet innehåller torde ha fun-

nits även då, annars måste man få beklaga detta. Det står mycket tydligt vad 

det här ska leda till. Jag har haft en stark förhoppning om att vi ska få många 

fina och intressanta projekt, men om det gäller investeringar i fast egendom, t 

ex det ena projektet här är en byggnad som är att betrakta som ett gårdsslak-

teri som har byggts med andra EU-pengar, skulle vi då ha dragit gränsen att 

det här är ett investeringsstöd som ska göras med leader som är fullt motsva-

rande mot ett gårdsslakteri någon annanstans och som inte har tillgång till 

det här. Jag undrar om det ens är möjligt, inte såsom jag har läst det, jag kan 

inte lagrummet, men jag tror inte att vi kan börja tillämpa ett stödsystem som 

gör att man i princip lägger fram investeringsstöd bara man gör det i rätt 

form, som vida överstiger det som man med normala statsstödsregler har rätt 

att göra. Dessutom ett problem med slakteriet, lagtinget har väldigt nyligen 

antagit en lag där vi kan saluföra vilt från slakteriet. Vi får överväga och med 

den erfarenhet och de kunskaper jag har fått och fått beskrivna av finska lea-

derprojekt, finns det inte några investeringsstöd till fasta anläggningar som 

är högre än 20 procent. Det högsta tillåtna andra stöd som vi har är 50 pro-

cent har 60 procent i några regioner i Finland, men det utgör inte invester-

ingsstöd till fasta investeringar.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 

Fredagen den 15 januari 2010 kl. 9.30 hålls en frågestund. Plenum hålls samma dag, 

alltså 15 januari.2010 kl. 10.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.16.22). 
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Frågestund 

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 2/2009-2010) 

Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter enligt 39a § 1 mom. arbetsord-

ningen anmält att de önskar ställa en fråga: John Hilander, Carina Aaltonen, Jörgen 

Strand, Anders Eriksson, Gun-Mari Lindholm, Barbro Sundback, Roger Jansson, Mika 

Nordberg och Camilla Gunell. 

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 an-

mälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.  

Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande medlemmar-

na av landskapsregeringen. Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka 

högst en minut. För svaret på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan be-

svarats får frågeställaren yttra sig högst två gånger. Den medlem av landskapsregering-

en som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter varje sådant anförande. Samtliga dessa 

anföranden får räcka högst en minut.  

Andra lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen har inte rätt att 

yttra sig med anledning av den ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskus-

sionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.  

Ltl John Hilander 

Tack herr talman! Jag har en fråga till trafikminister Thörnroos angående 

landskapets vägar eller närmare bestämt gång- och cykelvägars skötsel och 

underhåll. 

I samband med utbyggnaden av vägnätet har det byggts och satsats väldigt 

mycket på gång- och cykeltrafik. Det har varit väldigt uppskattat. Efter hö-

rande i flera kommunerna så är just skötselfrågan av gång- och cykelbanan 

lite oklar. Jag skulle vilja höra vad ministern tycker om detta?  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Tack herr talman! Jag tycker att det är bra att initiativet ifrån landskapsreger-

ingen vad gäller gång- och cykeltrafikanter, den s.k. lätta trafiken, uppskattas. 

Det är bra. Det är också ett arbete som landskapsregeringen har arbetat med 

ett tag nu. 

När det sedan gäller själva underhållsbiten, om det är så att man uppvak-

tar från kommunerna sida och att det finns oklarheter, så ska vi självklart ha 

ett avstämningsmöte tillsammans med kommunerna och trafikavdelningen 

och klargöra vem som står för vad.  
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Ltl John Hilander 

Det låter betryggande att minister Thörnroos är medveten om att det finns 

oklarheter. Jag har förhoppningar på att detta kommer upp till diskussion 

med kommunerna. Jag tror att det går att lösa. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Självklart. Är det så att det i från landskapets sida, i kommunikationen till 

kommunerna, uppstår problem så ska vi gemensamt ta tag i det och vi ska 

gemensamt lösa problemen. Det är ju inte frågan om en laguppställning där 

landskapet står på ena sidan och kommunerna står på den andra sidan. Vi 

ska tillsammans arbeta framåt för Ålands bästa.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Carina Aaltonen.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till näringsminister Jan-Erik 

Mattsson. 

I onsdagens svar på min enkla fråga påstod minister Mattsson att det var 

socialdemokraterna som försämrar förutsättningarna upp för ideella före-

ningar att erhålla 50 procent i investeringsstöd. Det är inte sant. När social-

demokraterna och FS lämnade regeringen var LBU-programmet färdigt be-

rett. Den 13 december 2009 beslöt den här regeringen att föra LBU-

programmet för slutligt beslut till kommissionen. Det står här i programmet 

att det är 50 procent som gäller för investeringar. Man ger också landskaps-

agronomen fullmakt att förhandla med EU-kommissionen om programmet 

och beslut om tekniska ändringar, som inte påverkar sakinnehållet. Drygt 1 

1/2 för månad senare besluter vicelantrådet Britt Lundberg och Jan-Erik 

Mattsson under pleniföredragning att fastställa LBU-programmet och där 

görs de här ändringarna. Där införs de här försämringarna där man säger att 

investeringsstödet högst kan vara 30 procent i skärgården. Nu ville jag ha en 

förklaring av ministern. Hur kommer det här sig? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! När det gäller den där skrivningen så är mitt minne att LBU-

programmet fördes den 13 december 2007 av den här regeringen till kom-

missionen för godkännande i oförändrad form. Det är min uppfattning, mitt 

minne säger mig så. 

Ltl Carina Aaltonen 

Jaha, i oförändrad form? Här står det t.ex. att turistföretagare kan få upp till 

50 procent i investeringsstöd. När man sedan tar det slutliga beslutet 31 ja-

nuari 2008 då har det här förändrats.  

Sedan en annan sak som framfördes i onsdags; minister Mattsson säger att 

det inte finns några andra Leader investeringsstöd i riket än högst 20 pro-

cent. Det här stämmer inte heller. I Åboland kan man få upp till 75 procent 

investeringsstöd, i Österbotten 50 procent investeringsstöd och på finska 

fastlandet i övriga regioner upp till 90 procent investeringsstöd när det gäller 
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ideella föreningar. Varför för minister Mattsson fram de icke korrekta uppgif-

terna här inför Ålands folk och Ålands lagting? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Angående de icke korrekta påståendena så sade jag att det som 

Åland har 50 procent på kan variera från region till region i riket. Det har jag 

erfarenhet av och det vet jag. Det som är 20 procent investeringsstöd på 

Åland gäller i vårt Leanderprogram. Det kan inte göras annorlunda. Det som 

gäller för 20 procents investeringsstöd i riket kan inte vi göra någonting åt. 

Den förändring, som programmet har fått medan det fanns i Bryssel, det 

hade landskapsagronomen fullmakt att göra. Det är inte vi som har gjort de 

ändringarna. Det är kommissionen som inte har godkänt alla delar av vårt 

program i så fall.  

Ltl Carina Aaltonen 

Nej, det här stämmer inte. Visst kan man göra förändringar. Man kunde fara 

till Bryssel och ändra om kompensationsstöden och göra förändringar där. 

Varför skulle man inte nu kunna fara tillbaka till Bryssel och begära en pro-

gramändring när det gäller Leaderprogrammet? Att inte de åländska ideella 

föreningarna får sämre förutsättningar. Man har ju hela tiden trott att man 

skulle kunna få upp till högst 50 procent. I det ursprungliga LBU-

programmet, som socialdemokraterna var med och tog fram, stod det att man 

skulle kunna få upp till 50 procent.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Efter att LBU-programmet godkändes den 31 januari 2008 kan 

regeringen naturligtvis lämna in förändringsförslag. Det har gjorts på ett par 

små saker. Men när det gäller Leaderprogrammet har inte några sådana änd-

ringsförslag hittills gjorts. Vi har inte haft anledning att göra det. Om vi får 

anledning nu så ska vi väl överväga det. Men för föreningsarbete för ideella 

föreningar är 50 procent fullt möjligt att få på Åland . Det finns variationer i 

riket mellan olika regioner. Men jag har faktiskt inte hört talas om 90 pro-

cent. Men då gäller det inte investeringar. Det gäller ideellt arbete och apport 

av vissa saker som man kan få kostnadstäckande.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Jörgen Strand. 

Ltl Jörgen Strand 

Jag vill ställa min fråga till lantrådet. 

Herr talman! Lantrådet har i media sagt att kommunerna och organisatio-

nen kring det offentliga måste ändras. Det är en sak som jag absolut håller 

med om. Bekymret är att vi aldrig kommer vidare i den här frågan. Det är 

många enskilda som uttalar sig. Därför var jag glad att lantrådet uttalade sig 

att arbetet nu måste sättas i gång. Min fråga är; på vilket sätt kommer land-

skapsregeringen att dra i gång det här arbetet? När kommer det att ske? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det här är, som ltl Strand väl känner till, en väldigt svårt politisk 

fråga. I de olika politiska grupperingar finns ganska på många olika synpunk-

ter hur man ska utveckla den kommunala strukturen. I landskapsregeringens 

handlingsprogram, som ligger till grund för regerandet under den här man-
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datperioden, har vi skrivit att vi ska går vidare och göra vissa utredningar, 

särskilt när det gäller den sociala delen. Det är också en sak som finns med i 

årets budget, att man går vidare och tittar på hur den sociala verksamhet fun-

gerar i förhållande till att det är väldigt mycket krav som ställs på alla kom-

muner, också inom de smala sociala områdena.  

Om jag sedan skulle ställa mig mera som en politiker så tror jag att det är 

väldigt viktigt att den här debatten förs, förutom det som landskapsregering-

en gemensamt har format. Det är viktigt att jag talar för landskapsregeringen. 

Men partierna har anledning att verkligen lyfta upp frågan och börja visa upp 

sina modeller för hur man ser på en utveckling. Precis som ltl Strand tycker 

jag att det är viktigt att vi alla deltar i den här debatten och försöker föra frå-

gan vidare. Jag tror också att det här kommer att bli en väldigt stor fråga in-

för kommande val. 

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Vårt parti har lyft den här frågan jätte länge nu. Därför blev jag 

så glad när lantrådet kom ut och pekade med hela handen att nu måste nå-

gonting göras. Lantrådet sitter på den politiska makten. Därför hade jag för-

väntat mig att lantrådet skulle driva den här frågan också i landskapsreger-

ingen mycket hårdare än vad som antyds här. Jag vet att frågan är politiskt 

komplicerad. Skulle lantrådet kunna tänka sig att tillsätta en parlamentarisk 

grupp som sätter i gång arbetet, inte bara för den sociala sektorn, med mål-

sättning att ha ett underlag på vi går vidare kanske till nästa valperiod? Då 

skulle arbetet komma i gång, det är absolut nödvändigt. Tittar man på enskil-

da kommuner så kommer de inte att klara de utmaningar som man har inom 

äldreomsorgen och också inom andra sektorer. 

Min tilläggsfråga blir; är lantrådet beredd att idag ta upp frågan att tillsätta 

en parlamentarisk grupp som driver det här vidare? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Den specifika frågan ska jag fundera lite till på. Däremot vill jag un-

derstryka, det vet ltl Strand också, att när man inleder ett regeringssamarbete 

mellan flera grupperingar så har man lite olika inriktningar på sin politik. Då 

skriver man ett handlingsprogram, ett avtal som är avsett att gälla för man-

datperioden. Så har vi också gjort i regeringspartierna. Då gäller det för den 

här perioden. Däremot är viktigt att det förs framåtsyftande politiska diskus-

sioner. Jag ska fundera lite vidare på i vilken form man skulle kunna ha en 

bredare politisk diskussion mellan partierna, i en parlamentarisk grupp eller i 

något annat forum. Jag tycker det kan vara en bra idé just för att bereda inför 

kommande mandatperiod.  

Ltl Jörgen Strand 

Herr talman! Jag har respekt för att man har program. Jag tycker också att 

man kan revidera enskilda frågor i landskapsregeringens handlingsprogram 

utgående från att förutsättningarna förändras. Nu har förutsättningarna änd-

rats radikalt när det gäller ekonomin. Landskapet kan inte skjuta till mera 

pengar åt kommunerna. Därför tycker jag att man kan ta upp den här frågan 

till diskussion och revidera. Annars är jag rädd att det blir precis som med ut-

talandet om MISE; man sade att till årsskiftet skulle MISE frågan vara löst. Vi 

ser var vi är, det är mera kaos än någonsin. Det enkelt att, som politiker, kas-

ta ur sig enskilda saker. Men nu var det lantrådet, som leder Ålands land-
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skapsregering, som sade att detta måste göras. Min förhoppning är att lant-

rådet tar upp den här diskussionen och tillsätter en parlamentarisk grupp för 

att vi ska ett underlag för beslut kommande period, oberoende av vilka parti-

er som sitter i landskapsregeringen.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det är just så att lantrådet förstås sitter på flera stolar. Det är ganska 

vanligt också att lantrådet är partiledare. Det betyder att man också har vissa 

visioner för sitt parti och hur man tittar framåt. Det gäller både när det hand-

lar om MISE frågan och när det handlar om den kommunala frågan. Däremot 

har jag redan sagt åt ltl Strand att jag har en beredskap att öppna upp den här 

diskussionen redan under den här perioden. Jag ska fundera lite på i vilket 

forum och hur man kan föra diskussionen vidare mellan olika grupperingar 

för att se vad det kan finnas för gemensamma linjer i den fortsatta utveck-

lingen.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Anders Eriksson. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag har en fråga till näringsministern, om han har passligt?  

Vi vet att vårt EU-medlemskap resulterade i att vårfågeljakten försvann. Vi 

vet också att många kämpade väldigt hårt i början för denna urgamla tradi-

tion. Men vad händer riktigt nu? Finns det något politiskt engagemang hos 

dem som makten haver? 

 Jag vet också, och flera med mig, att Österrike hade motsvarande problem 

som Åland när det gäller jakten på Morkulla. Jakten blev förbjuden där. Ös-

terrike anlitade de främsta experter de kunde uppbåda och sände en prome-

moria till EU och meddelade att på basen av detta kommer vi att återinföra 

vårjakten. Troligtvis 2008 men åtminstone 2009 pågick jakten på dessa vill-

kor utan att EU, mig veterligen, har ingripit. Det här är ett arbetssätt som 

Åland också borde ta efter.  

För snart ett år sedan sände Ålands viltvårdare in en skrivelse till land-

skapsregeringen där man tyckte att man skulle översätta den här promemori-

an. Mig veterligen har man inte fått något svar. Min fråga är; händer det nå-

got överhuvudtaget? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Ja, det händer en hel del i den här frågan. Den här skrivelsen 

var på ju tyska. Vi har inte översatte den här promemorian. Med vi har tagit 

del utav innehållet i den. När det gäller vårfågeljakten, främst jakten på Gu-

ding och Svärta, har det genomförts två stycken höstinventeringar eftersom 

man åberopar att de ska vara möjliga att jaga på hösten. För att kunna bevisa 

det har vi gjort de här inventeringarna. Det har resulterat i, så långt jag och 

de flesta på Åland vet, att det inte finns några svärtor och gudingar att skjuta 

på hösten på Åland. Dessa fåglar finns enbart här på våren. Då återstår möj-

ligheten att vi kan få skjuta dem i litet antal under strikta förhållanden.  

För att komma till det läge, som Österrike anser sig hittills ha kommit med 

kommissionen, så har vi gett i uppdrag åt lantbruksuniversitetet i Uppsala att 

göra en utvärdering av dessa båda höstinventeringar. När den rapporten 

kommer, då befinner vi oss i samma läge som Österrike gjorde när man läm-
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nade in sin rapport. Huruvida vi tar till samma knep att vi då inför vårjakt på 

Guding och Svärta återstår att se. 

Ltl Anders Eriksson 

Det är riktigt som näringsministern säger att promemorian var på tyska, ös-

terrikarna har ju den egenheten. Det var ju, trots allt, ett år sedan som det 

begärdes att den skulle översättas. Mig veterligen är den inte översatt, det be-

kräftade näringsministern nyss. Men han sade att han hade tagit del av den. 

Det vore intressant att höra vilka huvudargument österrikarna hade.  

Sedan när det gäller inventeringarna som näringsminister nämnde, jag är 

inte någon större expert men jag tror att det redan var den förra landskapsre-

geringen som initierade det här projektet så att man också här skulle ha en 

vetenskaplig bas att stå på. Att man kunde påvisa att det inte finns någon an-

nan lämplig lösning än vårfågeljakten. Man måste enligt EU:s fågeldirektiv 

påvisa att det inte finns någon annan lämplig lösning, om det överhuvudtaget 

ska vara möjligt att fortsätta. Dessa inventeringar och också kommande ut-

redning, som näringsministern hänvisade till, tror jag att förra landskapsre-

geringen jobbade med. Varför har man inte kommit längre?  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Den förra landskapsregeringen tog väl antagligen initiativet till 

att inventeringen skulle göras. Jag är inte riktigt hundraprocentigt säker. De 

har utförts under hösten 2008 och 2009. Beställningen av utvärderingen 

gjordes här nu under hösten 2009, efter att den senaste inventeringen gjor-

des. Av naturliga orsaker har vi inte kommit längre i den här aktionen än så 

här. Den ena inventeringen gjordes hösten 2008 och den andra inventering-

en gjordes 2009. Den initierades förmodligen under hösten 2007 men det 

gjordes ingen inventering under 2007 och den måste göras under ett antal år, 

minst två, för att man ska kunna göra en slutlig bedömning. Den utvärde-

ringen är nu beställd. Vi har nog tyvärr inte kunnat jobba fortare än så här. 

Jag skulle gärna ha sett att det hade gått snabbare fram.  

Ltl Anders Eriksson 

När det gäller det sistnämnda har inte jag kunskaperna att jag kan se om när-

ingsministern har rätt eller fel. Jag vet att de här frågorna är komplicerade. 

Grundorsaken till att jag ställde frågan var att jag har upplevt att det är väl-

digt tyst. Man hör ingenting om de här frågorna. Också ute hos jägarkårerna 

är det en stor uppgivenhet, man har i stort sett gett upp. Därför tycker jag 

ändå att det finns motiv som talar för att man kanske borde sätta lite mera 

fart på den här processen.  

Det som jag frågade i min förra fråga, näringsministern hade tagit del av 

det österrikiska PM:et, det vore intressant att få del av det. Jag har inte läst 

PM:et för jag kan inte tyska. Vad var det riktigt för huvudmotiv för att man 

kunde agera på det sätt man gjorde? Jag tycker ändå, näringsminister Matts-

son, att det är lite svagt att man inte på ett år får promemorian översatt. Syn-

barligen har ju det varit ett framgångsrikt sätt att arbeta.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Huvudspåret i den promemorian är att man konstaterade att det inte finns 

någon annan lämplig lösning. Morkullan gick inte att jaga på den tid som 

kommissionen ansåg. Därför jagar man nu Morkulla på det sätt som man har 
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gjort tidigare, i princip under häckningstid, såväl som vi har jagat Guding och 

Svärta här under häckningstiden. 

Sedan vill jag förklara varför vi inte för så mycket diskussion om gudings-

jakten. Det är för att vi har en väldig fokus på all vår jakt. Vi vet att vi också 

har en propå från BirdLife Finland om vår skarvjakt. Vi är väldigt påpassade i 

de här frågorna. Vid årliga jaktmöten med jaktvårdsföreningarnas ordförande 

har alltid nuläget presenterats, det gjordes alldeles nyligen här i januari.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Min fråga går till lantrådet. Egentligen skulle frågan också kunnat 

ställas till kansliminister Roger Eriksson men eftersom lantrådet ytterst an-

svarar för självstyrelsens utveckling så väljer jag att ställa min fråga till lant-

rådet.  

Den av landskapsregeringen parlamentariskt tillsatta arbetsgruppen för 

översyn av jordförvärv, hembygdsrätt och näringsrätt gav sitt slutarbete till 

landskapsregeringen våren 2009. Vi har i media följt problematiken runt en 

del av dessa frågor. I en del av våra hemkommuner stöter vi på det här när vi 

ska ge vårt yttrande i jordförvärvsfrågor. 

Min fråga till lantrådet blir naturligtvis; vilka konkreta åtgärder med an-

ledning av det arbete, som överlämnades arbetsgruppen ledd av Gun Carlson, 

har lantrådet och landskapsregeringen vidtagit? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Utifrån betänkandet har det utarbetats ett mer konkret dokument 

som ska ligga till grund för hur vi i framtiden ska tillämpa särskilt jordför-

värvsfrågorna. Det är väl kanske där som det särskilt är problematiskt mot 

bakgrund av att vi alla känner till situationerna med bolagsbildningar där ett 

annat system tillämpas än när det gäller enskilda personers jordförvärvstill-

stånd. Det här dokumentet har landskapsregeringen haft på en överläggning. 

Det kommer att föras politiska diskussioner vidare utifrån det. Det bygger 

just på den parlamentariska gruppens betänkande.  

När den näringspolitiska debatten var här i lagtinget, med anledning av 

spörsmålet, var den här frågan upp, eftersom den också har en ganska stor 

näringspolitisk aspekt. Frågan har en viss betydelse för turistnäringen och 

den har en viss betydelse för glesbygdskommunerna. Då talade vi också om 

behovet att få in planeringsinstrumentet i det här systemet. Det är inte allde-

les enkelt att knyta samman de här två olika principerna. Det är en sak som vi 

håller på att fundera på. Jag sade då vid det tillfället att det kanske behöver 

vara en mer bred politisk diskussion kring de här frågorna. Nu har den par-

lamentariska gruppen gjort sitt betänkande men jag sade också då att man 

borde ha en bred diskussion i parlamentet. 

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Landskapsregeringen har med dagens lagstiftning möjlighet till in 

casu bedömning. Landskapsregeringen använder sig inte av den möjligheten i 

någon större utsträckning, för att säga kanske inte alls den möjligheten. Det 

har också framkommit i media att de ärenden som kommer att lämnas in nu 

kommer att bli vilande till en ny tillämpning kommer att börja tillämpas. Rät-
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tat hit. Det här ärendet har gått i stå i landskapsregeringen. Det är väldigt vik-

tigt för fortsättningen av hanteringen och tillämpningen att man sätter fart i 

det här arbetet och kommer till konkreta beslut när det gäller jordförvärvs-

reglerna, hembygdsrätten och näringsrätten. När kan man förvänta sig att det 

är arbete börjar löpa på ett annorlunda sätt än idag?  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det är just problematiken med in casu lösningar som vi försöker 

komma ifrån. Det ska finnas ett tydligt regelverk så att tillämpningen är klar, 

tydlig och transparent så det inte blir olika bedömningar från fall till fall. Det 

är väl det som är problematiken, när man tittar tillbaka i tiden att in casu be-

dömningar gör att det blir lite olika bedömningar som inte är bra på sikt. 

Man borde också komma till att regelverket är så entydigt att det inte överhu-

vudtaget skulle vara politiska bedömningar. De politiska riktlinjerna ska sät-

tas i regelverket. Sedan ska man kunna hantera alla ärenden på ett likvärdigt 

sätt.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Enligt mitt sätt att se det har inte problematiken varit in casu be-

dömningen, för den har man inte använt sig av. Det är mera den förordning 

som är ute från lagstiftningen som inte riktigt är uppdaterad enligt nuvaran-

de krav i vårt samhälle. Vi har också sett problem med efterlevnaden av när-

ingsrätten. Vi har inte fått ett tydligt svar hur man tillämpar den idag. Finns 

det faktiskt någon som ser till att det man har angivit i ansökan till närings-

rätten faktiskt efterföljs? Det skulle vara väldigt viktigt att det här arbetet  

fortsätter med fart. Det har snart gått ett år sedan betänkandet gavs. Det 

finns många som väntar på att en ny och annorlunda modern tillämpning ska 

börja ske. Det här är ett absolut högt prioriterat område för landskapsreger-

ingen, enligt vårt sätt att se det. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det här ärendet är väldigt viktigt. Vi håller på att bearbeta det och vi 

kommer att komma tillbaka till lagtinget på ett eller annat sätt. Granskningen 

av näringsrättsinstrumentet handlar om våra möjligheter till tillsyn. Den par-

lamentariska gruppen pekade också på att vi måste stärka våra resurser när 

det handlar om tillsynen över de här instrumenten. Det behöver vi förbättra 

och då kommer det också att krävas mera resurser. Vi har faktiskt inte de re-

surserna.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Sundback. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag har en fråga till minister Perämaa.  

Lagtinget har beslutat att de anställda ska permitteras eller att motsvaran-

de lönebelopp ska sparas in på annat sätt. Det här påverkar landskapets verk-

samheter på olika sätt. Det som oroar mycket både anställda, anhöriga och 

patienter är hur det ska bli inom sjukvården. Ska man permittera så betyder 

det direkta försämringar i sjukvården och kanske t.o.m. risker för dem det 

gäller.  

Hur ska detta gått till, minister Perämaa? Hur ska de gamla och sjuka och 

deras behov av vård och omsorg garanteras när man ska permitterar folk? 
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Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Fru talman! Det här är givetvis ingen lätt fråga. Jag tror att vi alla utgår ifrån 

det som ltl Sundback sade här sist, att vården och omsorgen för de äldre och 

dem som är i behov av vård ska garanteras. Inte ens i tider med sparkrav 

kommer man att rucka på detta faktum. Det som landskapsregeringen har 

sagt i sitt budgetförslag, som lagtinget har omfattat, är att man ska spara in 

två veckors lön i första hand via kollektiva frivilliga sådana avtal och sedan 

via andra frivilliga metoder såsom semesterpenningsledighet, tjänstledighet 

och i sista hand permitteringar. 

Åtgärderna, för att uppnå inbesparingarna, bereds i vår förvaltning och 

också på ÅHS som bäst. Det finns svårigheter. Skulle det visa sig, det tror jag 

att jag vågar säga för hela landskapsregeringens del, att vi hamnar i den si-

tuationen att omsorgen mot de vårdbehövande ställs emot inbesparingskra-

vet så då kommer omvårdnaden och omsorgen att gå före. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Man har sagt att man ska gå ut med närmare anvisningar om 

permitteringar. Om nu ministern menar allvar med sin omsorg om gamla och 

sjuka borde det inte i anvisningarna klart och tydligt framgå att man inte 

permitterar inom hälso- och sjukvården, utan här måste personaltätheten 

vara densamma. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Fru talman! För att klargöra avsikten för våra underlydande myndigheter, 

avdelningar och de som ansvarar för verksamhet i olika former så hade land-

skapsregeringen, redan under lagtingets behandling av budgeten, ett infor-

mationsmöte där vi beskrev de olika skedena och i vilken prioriteringsord-

ning man ska nå inbesparingarna.  

Det pågår också förhandlingar med fackföreningarna om att uppnå inbe-

sparingskravet genom frivilliga åtgärder. De förhandlingarna är inte slutför-

da. Därför kan man inte heller säga så precis, som ltl Sundbacks påpekade,  

att man ska frångå detta. Det finns olika sätt att uppnå det här. Det bereds på 

olika sätt. 

Återigen, landskapsregeringen kommer att trygga att inte enskilda männi-

skor som är i behov av omsorg i sista ändan kommer att stå till svars för de 

inbesparingskrav som vi ändå begär. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag tycker inte att det finns några sådana garantier. Man för lik-

som dubbla resonemang här. Å ena sidan ska det sparas överallt, å andra si-

dan ska man garantera gamla och sjuka deras rätt till vård och omsorg. Men 

det har inte landskapsregeringen gjort i sina anvisningar. Om det är personal 

borta, t.ex. på Gullåsen, så försämras omsorgen om de äldre. Personalen och 

de anhöriga upplever redan nu att det är för lite personal. Det här ser man 

som ett direkt hot mot verksamheten. Jag måste säga att jag inte litar på re-

geringen i den här frågan. Man borde vara klar och tydlig, annars är det här 

fortsättningsvis ett hot mot gamla och sjuka. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa 

Fru talman! Förutom mötet med att beskriva budgeten och det nuvarande lä-

get och också det som har förelagts i budgetsförslaget, så kommer landskaps-
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regeringen givetvis att framställa föreskrifter  för budgetförverkligandet, det 

arbetet pågår som bäst. I samband med det kommer vi ytterligare att precise-

ra de här sakerna. I den situationen kommer vi med all sannolikhet att veta 

något mera om hur förhandlingarna kan resultera i att eventuellt nå det på 

frivillig basis. Vi kommer sannolikt också att ha mera information om konse-

kvenserna.  

Vi har de facto en styrelse för ÅHS som just leder den verksamheten som 

ltl Sundback här beskrev. De kommer i sina förhandlingar att kunna ta del av 

konsekvenserna och sedan beskriva det vidare för landskapsregeringen.  

Vi fokuserar på kärnverksamhet, det har vi sagt och det kommer vi att stå 

fast vid. 

Talmannen 

Tiden är ute! Nästa fråga ställs av ltl Roger Jansson. 

Ltl Roger Jansson 

Tack fru talman! Jag ber att få ställa min fråga till lantrådet.  

När det gäller politiska frågor brukar lantrådet helt korrekt hänvisat till 

landskapsregeringens handlingsprogram. Där kan vi läsa, under rubriken 

självstyrelse, vad landskapsregeringen utlovar, jag citerar; ”under perioden 

inleds en översyn av självstyrelselagen” och jag citerar ytterligare; ”förslag 

till en åländsk konstitutionen utarbetas.” 

Nu har det gått dryga två år. Vad jag känner till så har inget av de här arbe-

tena startats upp, åtminstone inte med lagtingets eller självstyrelsepolitiska 

nämndens vetskap. 

Min fråga är huruvida landskapsregeringen avser att genomföra de här 

centrala punkterna i sitt handlingsprogram, i så fall hur och med vilken tidta-

bell? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Detta med självstyrelselagen står i årets budget att vi avser att till-

sätta en parlamentarisk grupp med det uppdrag att ta fram de frågor som be-

höver vara föremål för en revision i självstyrelselagen. Det är också diskus-

sioner om formen. Det har varit fler diskussioner kring ramlag och hur man 

skulle forma ett kommande system. Det är väl också en del som kommer att 

diskuteras i den här parlamentariska kommittén.  

Vi har också i kontakterna till regeringen i Helsingfors fört fram synpunk-

ter och krav på att det kommer att krävas någon form av partssammansatt 

kommitté eller grupp som ska titta på det här. Vi har också meddelat att vi 

kommer att ha en egen parlamentariskt kommitté som i första hand klargör 

frågeställningarna. 

En sak som särskilt har lyfts in i diskussionerna, som också finns med i re-

geringens principdokument, handlar om landskapet i förhållande till ingåen-

de av internationella avtal. Där finns det särskilt behov av att gå in i självsty-

relselagen, vilket regeringen också är välinformerad om. 

När det gäller konstitutionen så har det varit några möten med partiledar-

na i lagtinget där vi har diskuterat ett fortsatt arbete med att ta fram en kon-

stitution för Åland. Det har legat på is under hösten och det har att göra med 

resursfrågor. Det kommer att kräva ganska mycket resurser i form av sekrete-

rare och lagberedning och då måste vi välja en väg. Det  har legat på is och jag 
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kommer att behöva träffa partiledarna en gång till för att stämma av den frå-

gan. 

Ltl Roger Jansson 

Tack fru talman! När det gäller revidering av självstyrelselagen så har beho-

vet, under dessa två år som det här lagtinget har suttit, i allt flera frågor blivit 

uppenbara. Vi har en ganska lång politisk enighet om att den danska model-

len kunde vara intressant i sammanhanget. Det är viktigt att landskapsreger-

ingen, när man ska tillsätta en parlamentarisk grupp, någorlunda klart anger 

sin egen uppfattning om hur det här arbetet ska drivas vidare. Det problema-

tiska är att när vi från åländsk sida har inlett sådana här processer så har det 

tagit väldigt lång tid. Det tog alltså 20 år med självstyrelselagen nummer tre, 

från början av 70-talet till början av 90-talet. Därför är det viktigt att man 

kommer igång så fort som möjligt eftersom det tar så här lång tid, Rättat 

hit. och samtidigt ser man att det är relativt akuta behov på vissa punkter. 

När avser landskapsregeringen tillsätta den här parlamentariska gruppen? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Vi känner processer sedan tidigare som har sträckt sig över tiotals år 

innan man har nått i hamn. När det gäller självstyrelselagsändringen 1993, 

tror jag att man t.o.m. påbörjade på 70-talet, kanske ännu längre tillbaka i ti-

den. Det tar tid. Sedan kommer det också att bli en diskussion huruvida vi går 

in för att arbeta för en total förändring eller om man går in och reviderar till 

vissa delar. För det är vissa delar som är akuta, t.ex. att vi kommer vidare 

med internationella avtal. Landskapsregeringen har skrivit i budgeten att vi 

kommer att tillsätta en kommitté. Jag kommer inte här att säga någon tidta-

bell. Vi kommer att bereda det och så kommer vi att återkomma så fort vi 

bara hinner. 

Ltl Roger Jansson 

Tack fru talman! När det gäller konstitutionen är innehållet inte offentligt. 

Det finns en skiss där innehållet inte är offentligt känt. Personligen har jag 

fått ta del av vtm Gunnar Janssons skiss. Den innehåller många viktiga själv-

styrelseutvecklingsfrågor inom befintlig behörighet. Därför vore det väldigt 

värdefullt om man kunde hålla en större offentlighet i diskussionen om kon-

stitutionen som bör föregå ett lagberedningsarbete i sammanhanget. Skulle 

man kunna tänka sig att landskapsregeringen skulle öppna upp lite mera när 

det gäller frågan om den framtida åländska konstitutionen? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Just för att det ska vara öppet och för att man ska kunna föra dis-

kussionen vidare har jag bjudit in partiledarna till inledande diskussioner. 

Det finns visserligen, som ltl Jansson säger, en skiss på hur en konstitution 

kunde se ut. Utgångspunkten bör nog ändå vara, om man går vidare med det 

här arbetet, att man ska börja, från ett ganska gemensamt rent bord, att titta 

på de olika delarna. Så att inte allting är färdigt från något håll. Den här skis-

sen som finns har tillkommit i diskussioner med tidigare kanslichefer. Det 

har förts ett resonemang kring det här och man har också sett ett behov av att 

en konstitution skulle tillkomma. Den här frågan är kanske inte är väldigt ak-

tiverad just nu. Frågan finns kvar men den har, som sagt var, legat på is un-
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der hösten. Vi har helt enkelt inte haft tid och krafter för det just nu. Det 

kommer att kräva resurser. 

Talmannen 

Nästa frågan ställs av ltl Mika Nordberg. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till trafikmister Veronica Thörn-

roos. 

För cirka ett år sedan trädde en ny lag i kraft som gäller yrkeschaufförer. 

Det handlar om ett bevis på yrkeskompetens som personer som ämnar börja 

med yrket chaufför, för bussar och lastbilar, bör inneha. Det betyder att de 

som redan innehar kompetensen sedan tidigare och arbetar som chaufförer 

automatiskt skulle få själva grundutbildningen. Efter en femårsperiod skulle 

de ha tillgodosett sig en utbildning för fem dagar. Vad jag har förstått har det 

gått ett år nu och något tillfälle för fortbildning har ännu inte getts, vad jag 

känner till. Är de här någonting som trafikministern känner till? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Tack fru talman! Jag ska ärligt tillstå att hela ärendet och den efterfrågade 

utbildningen inte ligger topp tio för tillfället på trafikavdelningen. Det finns 

en del andra ärenden som har tagit upp en ganska stor tid. Orsaken till varför 

den här utbildningen inte har beretts känner jag inte till i detalj.  

Jag kan åta mig att sätta mig in i frågan och vid annat tillfälle informera 

ledamoten och även andra i lagtinget som vill ta del av den informationen.  

Ltl Mika Nordberg 

Tack talman! När det gäller den fortbildningen, är det så att det fortfarande 

inte har gjorts upp ett klart program för hur det här ska gå tillväga, så önskar 

jag att man skulle titta på vilka möjlighet man skulle ha att ha ett samråd med 

branschen. Det är nämligen så att undertecknad själv en gång har gått en ut-

bildning när det gäller den branschen. Det var väldigt mycket en skrivbords-

produkt. Under trafiktillståndskursen som jag gick var 90 procent, av det vi 

fick lära oss, bokslutshantering, vilket i sig är väldigt intressant men det kan-

ske inte är det som ändå är det viktigaste när man idkar trafik. 

Är detta en tanke som trafikministern skulle kunna omfatta att även invol-

vera branschen i uppläggandet av själva av kursprogrammet? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Tack fru talman! För det första skulle jag vilja säga att det här är en fråga av 

en operativ karaktär. Som jag tidigare sade så känner jag inte till den. Men 

vad jag kan anta här och nu är att det naturligtvis finns ett EU-direktiv eller 

något annat direktiv i botten. Då finns det också troligen där ganska väl stipu-

lerat vad som ska ingå i den här kursen. 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag tycker att det är naturligt att man 

i mål av möjlighet alltid har en dialog med berörda. Det är ju självklart me-

ningen med en sådan här kurs, som visserligen är påtvingad, att den ändå ska 

ge någonting. Finns det möjlighet, inom de ramar som direktivet ger, så ska 

man självklart utnyttja det. Så att det blir en vinnande situation för båda si-

dor i den här kursen.  
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Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag hoppas att det blir som trafikministern här beskrev det. Det 

skulle vara lite tråkigt när vi har fyra år kvar av den här perioden innan de 

bör ha gått ett femdagars kursprogram. Det skulle ju vara väldigt dåligt för 

hela branschen i övrigt om det måste stanna upp för man inser att nu har det 

gått fyra år, och det har inte anordnats några kurser hittills och så måste det 

göras på en vecka.  

Det skulle vara mycket bättre om de som omfattas av den här kompetens-

utbildningen skulle ha möjlighet att göra det under två tillfällen varje år, 

istället för att ta allt på en gång, vilket jag tror att kommer att bli problem för 

många som är i branschen. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos 

Tack fru talman! Det är ganska självklart det som ledamoten nu för fram. Om 

man ska gå på en mer eller mindre påtvingad kompletteringskurs och den 

anordnas en gång så är sannolikhet ganska stor att man inte kan delta i den 

p.g.a. andra åtaganden. Om det möjliggörs att ordna flera tillfällen så är det 

helt naturligt. Men jag kan inte här och nu stå och lova någonting, det vore 

inte riktigt seriöst, om man säger så. Men jag tar till mig till informationen 

och ska göra det bästa möjliga av det, självklart. Tack. 

Talmannen 

Nästa och för dagens sista fråga ställs av ltl Camilla Gunell.  

Ltl Camilla Gunell 

Tack fru talman! Jag önskar ställa min fråga till lantrådet. 

Nästa vecka ska landskapsregeringen ta ställning till en viktig politisk frå-

ga, nämligen om arrendet för Stornäset gällande golf. Det här ärendet har va-

rit uppe i lagtinget, med det visade sig att ärendet var lite berett innan det fick 

plats i budgeten, som sedan kom till lagtinget. Framförallt har det framkom-

mit att det finns ett utlåtande från samtliga berörda byråer, som starkt har 

avrått från ett arrende och en exploatering av det här markområdet. Hur re-

sonerar lantrådet i frågan gällande respekten för det utlåtande som ligger i 

förvaltningen som grund för kommande beslut och tjänstemännens syn  i frå-

gan?  Hur ska man respektera vad som står där innan man går vidare i pro-

jektet? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det landskapsregeringen har att göra är förstås att fortsätta i enlig-

het med det som ett enigt lagting har sagt. Att man har beredskap att sätta till 

marken för en högkvalitativ golfbana i Stornäset. Det var inte någon omröst-

ning här lagtinget, vad jag kan minnas. Jag tolkar det som att det finns ett 

klart uppdrag från lagtinget att man ska gå vidare men den här beredningen. 

Självfallet kan inte jag står här och föregripa beslutet som landskapsreger-

ingen kommer att ta. Inte heller kan jag föregripa den beredning som ligger 

till grund för beslutet. Den beredningen är ännu inte klar. 

Ltl Camilla Gunell 

Vad jag har förstått så var ärendet uppe på enskild föredragning redan i veck-

an och fördes då över till plenum för beslut. Det betyder ju att den beredning 

som fanns i ärendet, till vissa delar åtminstone, var klar redan i slutet av ok-

tober. Hur kommer det sig att man förde frågan till i lagtinget, för att få ytter-
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ligare direktiv i frågan, utan att det var faktamässigt berett inom förvaltning-

en   

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag tycker att den här diskussionen fördes i samband med budgeten. 

Budgeten gav besked till landskapsregeringen att man har beredskap att ge 

en viss del av marken till en golfbana. Det beskedet har vi fått från lagtinget 

och det kommer vi att titta på. Vi kommer också att fortsätta att titta på hur 

det är förenligt med andra intressen i området. Vad jag känner till så har 

ärendet inte varit upp till något beslutsfattande ännu. Det har varit överlägg-

ning. Ärendet har i alla fall inte varit till plenum. Vi har en beredning på gång 

där vi kommer att få ett underlag för det fortsatta beslutsfattandet.  

Ltl Camilla Gunell 

För mig finns det flera frågor i det här ärendet som är ganska intressanta. 

Tjänstemännens synpunkter har i det här fallet fullkomligt ignorerats hittills. 

Man har alldeles för tidigt fört hela frågan till lagtinget utan att det finns en 

faktamässig beredning. Jag tycker att den här nya regimen hanterar frågan 

och tjänstemännens roll på ett synnerligen märkligt sätt. 

Det står uttryckligen i handlingsprogrammet att skogarna ska värnas för 

framtida generationer. Hur stämmer den skrivningen överens med det som 

man nu tänker göra, nämligen att upplåta det här är värdefulla området för 

ytterligare inventering i syfte att bygga en golfbana? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Jag tycker ltl Gunell är lite väl tidigt ute. Kom igen när landskapsre-

geringen har fattat ett beslut på de beredningsmaterial vi har. Det vi har be-

sked från lagtinget att vi ska göra, det är att vi ska gå vidare att vi har en be-

redskap att titta på marken och en beredskap att också att lägga en viss del av 

marken på en golfbana. Den beredningen är inte klar, beslutet är inte fattat. 

Hur kan ltl Camilla Gunell föregripa det beslutet och komma med anklagelser 

mot landskapsregeringen som ännu inte har fattat beslut? Det är märkligt. 

Frågestunden slutar 

Talmannen 

Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag klockan 10.30. Frågestun-

den är avslutat. (Frågestunden kl. 10.29).  
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Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.1.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhål-

ler lagtingsledamoten Anders Englund på grund av deltagande i SLC:s styrelsemöte i 

Helsingfors. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009 

Finansutskottets betänkande (FU 4/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 11/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.1.2010. Godkänt.  
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Andra behandling 

2 Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland 

Stora utskottets betänkande (STU 2/2009-2010) 
Lagutskottets betänkande (LU 4/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2008-2009) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Stora utskottets betänkande handlar om ny ordningslagstift-

ning för landskapet Åland. Det är lagutskottets betänkande nr 4/2009-2010 

och landskapsregeringens framställning nr 18/2008-2009 som ligger till 

grund för betänkandet. 

Jag vill först anföra en rättelse. Det står i de papperskopior ledamöterna 

har, under rubriken ärendets behandling, att lagtinget den 11 december 2009 

har begärt in utskottets yttrande i ärendet. Det rätta datumet är den 9 de-

cember, så står det också på webben och i originalen. Det är förstås en pe-

titess men rätt ska vara rätt. 

Det var två orsaker till remissen till stora utskottet.  

För det första, i framställningens 4 § föreslås att förbudet att inta berus-

ningsmedel inte ska gälla intagande av alkoholdrycker i parker eller på någon 

annan därmed jämförbar allmän plats. Det här ändrades sedermera i lagut-

skottet och har gett mycket upphov till diskussion.  

Den andra orsaken för remissen till stora utskottet var den oklarhet som 

råder när det gäller utfärdande av nya hamnordningar. 

När det gäller det första, intagandet av alkoholdrycker i parker eller någon 

annan därmed jämförbar allmän plats, så föreslår lagutskottet så här: ” I syfte 

att begränsa antalet platser där alkohol konsumeras föreslår utskottet att 

detta undantag stryks.  

Jag har personligen uppfattat det som en alkoholpolitisk markering. Det 

här ledde till en livlig debatt och den fortsatte i stora utskottet som utmynna-

de i omröstning där utskottet, med rösterna 6-3, beslöt biträda lagutskottets 

synsätt.  

Nu hör jag till minoriteten så jag tänker inte orda dess mera om min åsikt i 

det här skedet. Vi pratade också om att viceordförande skulle ha presenterat 

betänkandet. Hon tyckte att jag bra kunde göra det, bara jag inte inlednings-

vis motiverade mitt personliga ställningstagande så mycket, så det ska jag 

inte göra. 

Jag kanske återkommer, efter den formella presentationen, med ett par 

tankar runt detta. 

När det gäller de oklarheter som råder när det gäller utfärdande av nya 

hamnordningar skriver stora utskottet så här i betänkandet: ”Utskottet har 

erfarit att det finns behov av lagstiftning som innehåller ordningsregler för 

hamnar. Utskottet föreslår att lagtinget hemställer om att sådan lagstift-

ning bereds.” Låt mig ge lite bakgrund till den här frågan. 

När det gäller behovet av ordningsregler för hamnar, i dagligt tal hamn-

ordning, så borde eventuella framtida problem regleras i annan lagstiftning, 

problem så som brand, renhållning, säkerhet mm. Vi hörde också sakkunniga 

för att försöka utröna vilka problemen skulle bli utan en skild hamnordning. 

Kanske utskottet inte riktigt fick behoven att framgå så där alldeles tydligt, 

http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2008-2009/FR18/stu0220092010.htm?docfile=http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2008-2009/FR18/fr1820082009.htm
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Men oaktat det, så vill Mariehamns stad få möjlighet att inrätta en dylik 

hamnordning. Inom ramen för den kommunala självbestämmanderätten an-

såg ett enigt utskott att vi ska tillmötesgå de önskemålen, vilket visade sig 

vara lättare sagt än gjort. Frågan blev snabbt oerhörd komplicerad lagstift-

ningstekniskt sätt. 

I framställningen föreslås att 11 § kommunallagen, enligt vilken fullmäkti-

ge kan anta en ordningsstadga för att främja den allmänna ordningen, ska 

upphävas eftersom den inte längre behövs i och med ordningslagens ikraft-

trädande. 

Stora utskottet har erfarit att nya ordningslagen i kombination med annan 

lagstiftning torde täcka de flesta områden som idag regleras i Mariehamns 

stads ordningsstadga, utom bestämmelser om uppgörande av eld i tättbe-

byggt samhälle som nu finns i ordningsstadgan. Utskottet anser att den pro-

blematiken lämpligen bör regleras i räddningslagstiftningen.  

Till betänkandet har därför också fogats en kläm i syfte att få frågan om 

uppgörande av eld reglerad.  

Herr talman! Tillbaka till hamnordningsproblematiken, efter att nuvaran-

de kommunallag trädde i kraft den 1.1.1998 finns det inte mera en laglig 

grund för utfärdande av särskilda hamnordningar. Den lagändringen innehöll 

dock övergångsbestämmelser som möjliggjorde att då rådande hamnord-

ningar fortsättningsvis gällde, men att det inte var möjligt att ändra eller ut-

färda nya.  

Utan att notera detta så utfärdade Mariehamns stad den hamnordning 

som gällt hittills redan år 2002. En hamnordning som således inte har haft en 

laglig grund. För att skapa en korrekt laglig grund skissade stora utskottet på 

en ändring av 11 § i kommunallagen lite i stil med följande: ”Kommunfull-

mäktige kan för kommunal hamn godkänna hamnordning, vilken innehål-

ler bestämmelser om hamnens användning och den ordning som ska iakttas 

på hamnområdet.” 

Efter det utbröt ett litet ställningskrig om det var möjligt eller inte för ut-

skottet att göra en sådan ändring. Det hävdades att ärendet utvidgades för 

mycket enligt någon sorts praxis. Vi vet alla att det är vedertaget praxis att ut-

skott inte ska ägna sig åt lagstiftningsarbete. Men går det inte att ändra up-

penbara fel utan att framställningen ska tillbaka till landskapsregeringen så 

tillkrånglas och fördröjs lagstiftningsprocessen väldigt mycket. Vi vet alla att 

det finns begränsade resurser på lagberedningen.  

Nå, nu blev det inte aktuellt att i detta skede gå till botten med det här. För 

nästa problematik stora utskottet ställdes inför var svårigheten att bedöma de 

kommunala ordningsstadgornas ställning inom normhierarkin. Den ord-

ningsstadga, som en kommun enligt kommunallagen § 11 hittills har kunnat 

anta och genom vilken bötesstraff kan föreskrivas, står i ett något problema-

tiskt förhållande till kravet på reglering genom landskapslag eller landskaps-

förordning. Kommunallagen § 11 är utan tvekan ett bemyndigande för en 

kommun att anta en ordningsstadga. Bemyndigandets föremål är således ett 

sådant som självstyrelselagen inte känner till. Samtidigt kan man konstatera 

att varken grundlagens § 8 eller § 80 stöder möjligheten att genom lag be-

myndiga en kommun att anta egna ordningsstadgor. 

Det här är ett resonemang som Markku Suksi för i sin publikation ”Ålands 

konstitution”. 
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Sammantaget hamnade utskottet rätt djupt in i direkt lagstiftningsarbete, 

så pass djupt att vi var tvungna att överge våra ambitioner att få möjligheten 

att utförda hamnordningar direkt löst i utskottet.  

Lagberedningen bör noggrant utvärdera situationen. Mot den bakgrunden 

föreslår stora utskottet i en kläm; ” att landskapsregeringen i brådskande 

ordning inkommer med lagförslag angående ordningsregler för hamnar.” 

Talman! I och med detta är min presentation av stora utskottets betänkan-

de färdigt. Låt mig avsluta med ett par personliga reflektioner över det som i 

dagligt tal kallas för vinförbudet i parker. Det krävs en genomtänkt och hel-

täckande strategi för lagstiftning ska bli logisk. Då är det intressant att få reda 

på vilken infallsvinkel landskapsregeringen har haft när man har utarbetat 

den här framställningen? Svaret finner vi på sidan 7 i allmänna motivering-

arna under punkt 6 landskapsregeringens förslag: ” I modernt samhälle upp-

kommer ett stort antal frågor som rör ordning och säkerhet. Var och en av 

dessa frågor kan i för sig påstås kräva författningsreglering. Det är emel-

lertid inte möjligt eller ens önskvärt att genom föreskrifter av olika slag re-

glera varje situation. En sådan detaljreglering kan lätt leda till att den av 

allmänheten uppfattas som ett onödigt tvång. Det leder i sin tur till att efter-

levnaden av reglerna kan upprätthållas med stor svårighet. Därför bör be-

hovet av föreskrifter alltid vägas mot intresset av att den enskildes hand-

lingsfrihet inte blir föremål för opåkallade inskränkningar.” 

Det här är enligt mitt synsätt den röda tråd som fanns i landskapsregering-

ens framställning. Den alkoholpolitiska markering lagutskottet gjorde går 

helt stick i stäv med den röda tråd som jag just redogjorde för. Det är en al-

koholpolitisk markering som inte heller medför något annat än att det gör 

skötsamma medborgare till brottslingar vid högtidliga tillfällen. 

Det framkom under resonemanget i utskottet att det här inte är något pro-

blem, det finns inte något behov av att dricka vin i parker. Men varför ska 

man då lagstifta? Om det inte är något problem och om det inte finns något 

behov? 

I valrörelsen pratade vi alla om att man ska minska byråkratin och förenkla 

för medborgarna, men den politiska verkligheten är ofta den rakt motsatta, så 

som i detta fall. Att du inte på torget i samband med tolvslaget ska kunna skå-

la i ett glas champagne, eller t.ex. när du firar din studentexamen ska du inte 

kunna höja ett glas champagne utan att få polismakten i nacken på dig. Det 

här är en fullständig onödig detaljreglering, herr talman.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! I syfte att minska alkoholkonsumtionen vill man begränsa an-

talet platser där man konsumerar alkohol. Det har lagutskottet skrivit i 

sitt betänkande. Vilka bevis har det framkommit i stora utskottets arbete 

angående lagutskottets resonemang? Om tillåtna platser av alkoholför-

täring begränsas så leder det till att den totala alkoholkonsumtionen går 

ner, vilka belägg har stora utskottet kommit fram till där? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den frågan kanske var mera var ställd till lagutskottet. Det har inte 

framkommit i stora utskottet några direkta belägg för det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Utskottsordförandes förtjänstfulla presentation vill jag 

ändå klarlägga med frågan om behov av hamnordningar. Frågan om 

hamnordningar kan inte i en sjöfartsnations som Åland bara vara en 

fråga för Mariehamn, så resonerade vi också i utskottet. Vi har privata 

allmänna hamnar, vi har kommunala hamnar och vi har framförallt 

landskapshamnar. På de områden där ordningslagen, som vi nu håller 

på att stifta, ev. inte täcker upp behovet av ordning och reda i dessa 

hamnar, så ska också det här uppdraget till regeringen omfatta sådant 

som går utanför kommunallagen, därför denna distinktion. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var en mycket, mycket bra komplettering från vtm Gunnar Jansson. 

Den där biten glömde jag faktiskt bort. Det är riktigt att det är ett annat 

regelverk som gäller för privata hamnar. Det har också hävdats under 

behandling i stora utskottet, som utkottsmedlemmen Jansson vet, att 

rikslagstiftningen när det gäller privat hamnar skulle gälla på Åland me-

dan andra hävdar att det inte gäller på Åland. Det hör till åländsk behö-

righet. Det här är en typisk fråga som man också på lagberedningen väl-

digt noggrant måste gå igenom. Det var ett förbiseende från min sida att 

jag glömde nämna det. Jag är tacksam för kompletteringen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag reagerade över slutsatsen över att man har 

kommit fram till att om man har färre platser och områden där man för-

tär alkohol så kommer inte alkoholkonsumtionen att öka. Det är intres-

sant att fråga vem man har frågat? Har man frågat experter eller har 

man själv dragit de här slutsatserna? De som jag har pratat med, som 

arbetar dagligen och är insatta och kunniga i de här frågorna, så finns 

det ingen som inte anser att det är bra att man har alkoholfria områden. 

Det är bra att man kan visa att man kan ta studenten utan man ska 

dricka sprit och berusa sig. Den berusning man får igenom sin examen 

är ganska stor i sig. Man kanske inte behöver förstärka det med alkohol. 

Det kan vara bra att man på nyårsafton visar sina ungdomar att man 

faktiskt kan gå ut på gatan och titta på raketskjutningen utan att springa 

omkring med en massa alkoholglas med sig. Det ska vara alkohol med 

hela tiden. Alkoholkonsumtionen tilltar i Finland, varenda ett år går den 

upp som en raket.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant, det har säkert sitt värde i sig, om man kan visa att man inte 

alltid behöver ha alkoholen med. Det håller jag med ltl Åke Mattsson 

om. Jag har noterat under årens lopp, när vi har debatterat de här frå-

gorna, att vi har grundläggande olika infallsvinklar på hur vi ska komma 

tillrätta med den här problematiken. Jag tror nämligen att ju mera för-

bud och ju mera mystik man skapar runt alkoholkonsumtionen, desto 

mera intressant blir det för ungdomar. Det är precis sant, det som ltl 

Åke Mattsson säger, att spritkonsumtionen bara ökar Finland när man 
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mer och mer försöker reglera och stränggera. Medan spritkonsumtionen 

gå ner i länder som Italien, Frankrike och Spanien där det är fritt och 

där det här spänningsmomentet inte finns. Vi har i grund och botten 

väldigt olika åsikter om hur vi ska kunna åtgärda de problem som vi ser 

lika på, att få ner alkoholkonsumtionen hos ungdomar. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Ids man och bryr man sig om att ta reda på varför det är på det här sät-

tet? Man får ganska snart svar på det. Det beror på att på att man i Fin-

land har gått över från att dricka vatten och mjölk till måltidsdryck till 

att dricka vin. I de länder som ltl Eriksson räknade upp har man tidigare 

druckit vin och nu övergått till att dricka vatten. Därför har alkoholkon-

sumtionen gått ner där. Där har man en tradition att dricka alkohol som 

en måltidsdryck i god samvaro. Medan vi här i Norden i princip uteslu-

tande har druckit alkohol för att berusa oss i umgängeskretsar för att 

umgås med folk, vilket är totalt främmande i de länder som ltl Eriksson 

räknade upp. Vi har ett helt annat alkoholmönster. Det har alltid visat 

sig att om man sänker skatten och ökar tillgängligheten så dricker folk 

mera sprit. Det finns ingen forskning som talar om det motsatta om man 

ids titta på forskningen. Men om bara sitter och lyssnar på hörsägen och 

jag vet inte var man har fått de uppgifterna att det inte skulle ändras, så 

då kommer man till de här slutsatserna.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att vi i grund och botten har samma målsättnings d.v.s. en ökad 

alkoholkonsumtion hos våra ungdomar är ett bekymmer. Hur kan vi 

stävja den på bästa sätt? När ltl Åke Mattsson säger att om man bryr sig, 

och ids så kommer man fram till det ena och det andra. Jag tror att vi 

behöver ha den respekten att vi bryr oss nog båda två, men på olika sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson tar upp en viktig princip vad 

gäller lagen, eftersom den innebär inskränkningar i människors frihet. 

Han har särskilt, tillsammans med några andra här, fastnat för begräns-

ningen att dricka alkohol. Däremot accepterar han i § 3 förbudet att föra 

oljud eller på något annat än motsvarande sätt störa. Det är en väldigt 

oklara bestämmelse. Han accepterar också att man förbjuder upprepade 

hotfulla gester, aggressiva rörelser, muntliga framförde hotelser eller att 

man på annat sätt uppträder hotfullt. Det accepterar ltl Anders Eriks-

son. Jag kan räkna upp en massa sådana här förbund som införs i lagen, 

som är omöjliga att övervaka. Men det har ltl Anders Eriksson accepte-

rat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, ltl Barbro Sundback, det har jag gjort. Det har jag gjort på 

de bevekelsegrunderna att man inte ska agera på ett sådant sätt att man 

skapar obehag för övriga människor, att man ska störa, hota eller någon-

ting sådant. Däremot ser jag inget hot i om man skålar i champagne vid 

speciella högtidliga tillfällen. 
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Det är ju också annan lagstiftning, polislagstiftning osv. som reglerar 

det här. Jag ser ingen motsättning, som ltl Sundback vill få det till, när 

det gäller att man inte accepterar det ena, att man hotar sina medmän-

niskor och i det andra fallet att man kan acceptera att man kan dricka ett 

glas vin eller ett glas champagne, så länge man sköter sig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är ganska inkonsekvent, men okej. Sedan 

den här bestämmelsen, som man håller kvar, det är inte ordningsmak-

ten som i första hand ska övervaka den, utan det är de som icke stör. De 

är de som inte dricker som ska anmälan till polisen att här förekommer 

hotfulla situationer eller sådant som är störande. Jag tycker att det inte 

är någon konsekvens i det resonemang som man för här på det lagliga 

principiella planet. Sedan förstår jag många människors tankar att det 

är så trevligt att ha picknick i parken i Mariehamn och dricka vin t.o.m. i 

Esplanaderna. Det är bara det att vi inte har en sådan kultur. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det här med inkonsekvens. Det jag försökte peka på hur 

man bygger upp en lag, såsom jag anser att är en god lagstiftning, är att 

man följer en viss en röd tråd. Det är vissa saker som man vill förbjuda 

och andra saker vill man inte förbjuda bara för sakens skull. När man 

skriver i landskapsregeringens förslag; ”en sådan detaljreglering kan 

lätt leda till att den av allmänheten uppfattas som ett onödigt tvång, 

det leder i sin tur till att efterlevnaden av reglerna kan upprätthållas 

med stor svårighet”. Men när lagutskottet, bara för att göra en alkohol-

politisk markering, plockar ut en liten detalj ur ett annars helt konse-

kvent lagförslag, det är då som inkonsekvensen infaller. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag tillhör, som framgår av handlingarna, en av reservanterna. 

Jag tänkte redogöra lite för de tankegångarna. Sedan tänkte jag övergå till lite 

mera allmänt kring stora utskottets betänkande. 

Till att börja med det som rör reservationen d.v.s. 4 § i ordningslagen an-

gående intagande av berusningsmedel. Redan i remissen lyfte jag och flera 

med mig upp det orimliga i att kriminalisera någonting som åtminstone jag 

gör bedömningen att får en väldigt liten effekt, om man jämför med vad 

många andra saker kunde få för effekt. Vi tillåter alkohol i vårt samhälle på 

många olika ställen. Vi tillåter det på kulturella evenemang och vi tillåter det 

på sportsliga evenemang. Vi pratar om att vi vill skapa olika typer av alkohol-

fria miljöer och det tror jag att vi alla är överens om att det vill vi absolut 

göra. Men frågan är på vilket sätt man ska skapa dessa alkoholfria miljöer? 

Jag tror inte att det här är rätt väg att gå, att gå in och kriminalisera männi-

skor som tar ett glas champagne nyårsafton eller vid en studentexamen eller 

någon annan typ av sådan här verksamhet. Jag tror att det finns få människor 

ute i samhället idag som upplever det som störande. Snarare tvärtom, man 

upplever det definitivt inte som störande.  
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Varför ska man då gå in och göra en sådan här sak? Visst, det kan säkert 

finnas ett symbolvärde i det hela. Jag är inte ute efter att skapa symboler i 

den här frågan. Jag vill faktiskt se att det får effekt då också. Jag tror inte att 

det här får en effekt. Jag har överlag svårt att tro att frågan med alkohol och 

att begränsa intaget av alkohol till största delen påverkas utgående från för-

bud. Jag tror att det handlar om att försöka skapa en annan mentalitet. Det 

behöver inte nödvändigtvis göras med förbud. 

Vi har redan idag en lagstiftning som säger att minderåriga inte får dricka 

överhuvudtaget. Går vi ut på stadens gator runt midsommar eller i juli en fre-

dag kan vi konstatera att det ser ut på ett visst sätt. Framförallt om man gick 

ut här i somras så kunde man konstatera att det var rätt mycket ungdomsfyl-

leri i åldern 15- 17 år. Man gick omkring och drack öl helt öppet. Det här kla-

rar polisen inte av att stävja i dagsläget, trots att de har den lagliga makten att 

faktiskt stävja det. Det är bara att gå fram och beslagta alkoholen.  Innehav av 

alkohol, när man är under 18 år, är förbjudet. 

Nu skulle man lägga på ytterligare en bit. Nu ska man också plocka alkoho-

len av vuxna människor som dricker under städade former.  

Jag tycker att landskapsregeringen har gjort ett bra övervägande i det här 

fallet. Det här ska kunna göras under ordnade former. När det inte stör andra 

människor och när det inte sätter säkerheten i gungning, i så fall ska man 

också gå in för att förbjuda den här biten.  

Det gör man i den andra lagstiftningen som ltl Sundback lyfte fram. När 

det övergår till att hota ordningen i samhället då förbjuder man det. Det är vi 

beredda att göra här också, 1 mom. punkt 4 säger att det är förbjudet att göra 

det. Sedan gör man det här undantaget som är ganska viktigt för att visa på 

vad ordningslagen ska innehålla d.v.s. den ska försöka hindra människor från 

att ha ett sådant beteende som är hindrande för andra människor. 

När man sedan ytterligare tittar på konsekvens och inkonsekvens. Jag 

nämnde om hur vi ser på alkohol under olika typer av evenemang. Man kan 

också konstatera att det tydligen är väldigt viktigt att förbjuda alkoholdrick-

ande i tätbebyggt område. Men däremot inte när det handlar om icke tätbe-

byggt område, då får man dricka på allmän plats. Jag förstår heller inte kon-

sekvensen i det hela. Så är lagen uppställd i dagsläget ltl Sundback. Du får 

läsa lagen på nytt om du inte tror mig. Det gäller i tätbebyggt område. All-

män plats finns överallt, varför skulle man annars att formulera sig så här: 

”Det är förbjudet att inta i berusningsmedel på allmänna platser i tätort 

och i fordon i kollektivtrafik.” Jag ska också förklara det här för ltl Sund-

back. Om t.ex. Sunds kommun väljer att ha ett nyårsfirande på Jan-Karls 

gården, som är att betrakta som allmän plats, så är det helt okej att t.ex. vid 

midsommarstången dricka sitt glas champagne tillsammans med 300-400 

andra personer. Men väljer man att göra det i Mariehamns stad så är det 

inte tillåtet. Här finns en inkonsekvens som man i så fall borde ha rättat till 

då också om vill eftersträva att få någon effekt av det hela. Jag hör till dem 

som inte tror att det får den här effekten. Jag tror att man ska satsa på åt-

gärder som får konkreta effekter på alkoholintaget. 

Herr talman! Vad gäller de andra frågorna är jag helt nöjd med stora ut-

skottets behandling vad gäller diskussionen kring hamnordningen. Som det 

framskymtade under debatten här i lagtinget så har vi nu också fått proble-

matiken beskriven på nytt i stora utskottet. Det behövdes för att åtminstone 

jag skulle förstå den här biten. Det som dök upp väldigt sent i den här be-
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handlingen handlade om den tredje klämmen som finns i stora utskottets 

betänkande. Den klämmen handlar om uppgöranden av öppen eld och 

framförallt inom tätbebyggt område. I dagsläget finns möjligheten att föra 

in det här i ordningsstadgan, att förbjuda den här biten eftersom det finns 

ganska stora problem med att göra upp eld i tätbebyggda områden. Vi kom 

fram till att det här är ingenting som i första hand borde ligga i ordningslag-

stiftningen. Det här borde finnas i räddningslagstiftningen. Det är där man 

kan gå in och göra de här förändringarna. Vi hoppas nu att landskapsreger-

ingen också tar till sig den här biten och ser till att vi i någorlunda bråds-

kande ordning kan ha ett förslag på vårt bord både vad gäller hamnordning 

och uppgörande av eld inom tätbebyggt område. Tack, herr talman.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Han reagerade verkligen starkt och hade omtanke för 

polisen och deras resurser i det här sammanhanget. Polisen behöver inte 

ingripa i sådana här situationer. Tittar man på vägtrafiklagen så finns 

det otaliga regler som det inte finns någon möjlighet att man kan följa. 

Man förväntar sig inte följa det t.ex. hur nära man kör bilen som är 

framför, man ska anpassa hatigheten när man möter ett fordon i mörker 

och när man bländar av och att man ska ha rätt hastighet så att man har 

sikt inom det område osv. Jag kan stå här i timtal och räkna upp regel-

verk som inte följs. Vi tog nyligen bestämmelser om reflexer när man 

vistas i trafiken. Man hade inte protester mot att det skulle vara svårt att 

övervaka, bötfälla och att det var resursbrist i de sammanhangen. När 

det gäller polisen så står det; ”polisens åtgärder ska inte medföra större 

skada och olägenhet än vad som är nödvändigt för att en uppgift ska 

kunna fullgöras”. Det ska vara motiverat i förhållande till brottet. Det 

här handlar kanske inte bara om dem som dricker. Jag tycker att det är 

bra att man inte behöver dricka brännvin överallt. Det handlar också om 

dem som sitter och super på parkbänkarna.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! De som sitter och super på parkbänkarna anser jag att 

man har full möjlighet att komma till rätta med, som landskapsreger-

ingen föreslog i lydelsen 4 §.  

Däremot diskussionen om vad man ska och inte ska förbjuda och stäl-

la det i relation till vad man kan övervaka så hör jag ändå till dem som 

tycker att man hela tiden måste göra bedömningen om det är rimligt att 

sätta in sådana saker i lagstiftningen som man inte klarar av att överva-

ka. Det sätter oss i en situation där det kan bli svårt att förklara för 

människor varför man ska följa lag och ordning om det inte är någon 

som följer upp det. Det är meningen, när man sätter upp lagstiftningen, 

att man ska se till att följa lagen och att det också finns någon som över-

vakar den. I det här fallet tycker jag att det är uppenbart att så inte 

kommer att ske. 

Säkert kan det också finnas andra fall och då får man också diskutera 

de bitarna vid dessa tillfällen. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Sedan får man väl kanske titta lite på vad det är för 

avsikt med den här lagen. Det är normerna ute i samhället. Man går ut 

och markerar att vi inte behöver dricka sprit överallt. Vi har ju här i lag-

tinget en grupp alkoholhökar som anser omedelbart, när det handlar om 

att man ska inskränka alkoholen, att det skulle vara någon slags hälso-

produkt som det är väldigt viktigt att man ska ha tillgång till i samhället 

överallt. Överallt där man vistas ska man alltid ha förutsättningar för att 

få dricka sin alkohol. Jag vill med det bestämdaste framhålla att det inte 

är någon hälsoprodukt. 

Ltl Ehn har tydligen en väldigt bestämd uppfattning om när det är 

störande alkoholbeteende. Men de som sitter på bänken har en annan 

uppfattning, polisen har en tredje uppfattning, jag har en uppfattning 

och också lagtingets talman har en helt annan uppfattning. Det här ska 

polisen försöka bedöma från fall till fall när det störande. När är det stö-

rande och när är det inte störande? Det är så otroligt viktigt att man ska 

få dricka alkohol. Är det så att man sitter och dricker vin på en filt så är 

det inte störande. Men dricker man öl på en parkbänk då är det störan-

de. Eller ska vi ha en alkometer där man mäter hur full man är? Man får 

inte dricka om man har 1,5 promille eller hur ska man övervaka det här? 

Det är för mig ofattbart. Polisen vet inte hur man ska övervaka det här. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Till att börja med så vill jag säga att det finns människor 

som alltid talar för att spriten ska flöda fritt och inte har några begräns-

ningar. Det är rätt intressant att han säger det i en replikväxling med 

mig. Han får gärna exemplifiera när jag vid något annat tillfälle har fört 

fram den åsikten. I den här frågan anser jag att effekten av det lagför-

slag, som nu ligger från stora utskottets sida, inte kommer att ha någon 

som helst betydelse för den totala alkoholkonsumtionen. Det kommer 

inte att ha någon betydelse på hur ordningen ute i landskapets offentliga 

rum ser ut. Jag tror heller inte att det kommer att ha någon avgörande 

betydelse för inställningen till alkohol i allmänhet. Snarare, om den har 

det, lite negativt. Exemplifiera gärna om det är så att jag vid något annat 

tillfälle har proklamerat att spriten ska flöda fritt. Det hade i så fall varit 

intressant att också se förslag i det lagstiftningspaket som nu kom till 

lagtinget om man kunde ha stränggerat det på andra ställen. För det 

hade vi möjlighet till.   

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det här utvecklar sig till en väldigt intressant debatt. Tror Ehn att poli-

sen faktiskt skulle ingripa i en situation på Ålands Lyceums gård t.ex. 

där ungdomar och deras anhöriga tar ett glas champagne? Eller att poli-

sen skulle bryta in på torget i Mariehamn och plocka bort flaskor på ny-

årsafton? Jag tror att det som ltl Johan Ehn lyfter upp som ett problem 

det är 15-17 åringar som är fulla. Tror Johan Ehn att deras konsum-

tionsmönster blir bättre eller sämre om också de vuxna, som förebilder, 

dricker champagne offentligt eller om de inte gör det? 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Jag kan enbart svara med en motfråga på den första delen. Varför lag-

stiftar man då? Varför förbjuda den biten? I utskottets behandling lyfte 

jag fram att man inte ska kriminalisera människor i onödan. Det skapar 

en konstig syn på lagstiftning. Vi kan inte ha en lagstiftning där man vet 

att det är en kriminell handling men man ska ändå tycka att det är okej 

att göra det. Från polisen, som är övervakande myndighet, till den som 

utför det här. Jag tycker att det är grundläggande fel sätt att lagstifta. 

Sedan vad gäller att vara förebild. Jag hör till dem som tror att det 

som är det tokiga det är när vi går omkring och är ordentligt berusade 

inför ungdomarna. Det är en dålig förebild. Men däremot att också kun-

na visa på att det går att dricka ett glas champagne vid ett festligt tillfäl-

le, det tycker jag inte är att vara en dålig förebild. Det tycker jag snarare 

är att vara en god förebild och visa på att man kan hantera det här på ett 

bra sätt. Annars är vi inne på en helt annan diskussion och då är det frå-

gan om alkoholens vara eller icke vara i samhället i så fall.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är framför allt viktigt att inte bara göra det här till en ungdomsfråga 

och handla om ungdomsfylleriet. Det handlar väl om alkoholen i sam-

hället i stort och på vilket sätt vuxna konsumerar och vilken typ av före-

bild vi är. Det är ju en fråga som vi pratar alldeles för lite om. Det blir till 

ett ungdomsproblem. Nog vet ju ltl Ehn och jag också att det finns 

mängder av normgivande lagstiftning, till exempel det här med att man 

måste använda hands free på telefonen när man kör bil. Bara det att 

man vet att det här inte är tillåtet så gör ju att man inte gör det. Jag tror 

ju inte att polisen skulle komma och ta fast en person om polisen såg att 

personen inte använder hands free. Men kanhända de gör det. Vi vet ju 

också att inte finns sådana resurser att utnyttja för att få fast alla. Det 

här handlar nog mer om vilka signaler som lagtinget vill ge till befolk-

ningen. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Jag är helt medveten om, herr talman, att det här är en svår fråga. Det är 

en avgörande fråga att bestämma sig för hur man ska gå vidare vad gäll-

er det här. Min maggropskänsla säger mig att i ett läge där man redan 

från början vet att det här är den paragraf, som nu blir formulerad som 

det förslag som stora utskottet har och som lagutskottet också hade, om 

den går igenom kommer det att leda till att man inte följer den. Då tyck-

er jag att man ska överväga väldigt noggrant huruvida man ska införa 

den eller inte. 

 Vad gäller mobiltelefon förbudet vid ratten så kan man läsa nästan 

varje vecka att det är folk som bötfälls för just det. Jag håller med om att 

det också är en av lagstiftningarna som är svåra att övervaka och som 

man kanske på nytt borde fundera kring om det var rätt beslut eller inte. 

Nej, jag tror fortfarande inte att vi uppnår det som är syftet med den 

här åtgärden, tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  



  

1136 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är klart att lagutskottets medlemmar förstår att 

det här är en brännande fråga. Spritkulturen är stark i det åländska 

samhället. Det var två saker som gjorde att vi besjälades av att göra nå-

gonting. Inte bara talmannens öppningsstal inför nuvarande sessionen 

utan det faktum att vi inser att vuxna måste uppträda som förebilder. Vi 

är inte förebilder om vi öppnar vinflaskor på badstränder eller om vi 

öppnar champagneflaskorna där våra döttrar och söner blir studenter 

etc. bara för att ta några exempel. Vad jag vänder mig emot i ltl Ehns re-

sonemang är att genomföra det här med de tillstånd som ges för kultu-

rella- och idrottsevenemang. Dessa evenemang är inrutade med de reg-

ler, rakt igenom. De här två bitarna får man inte blanda ihop.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Om jag börjar med det senare så har jag förstått att det som 

ändå är utgångspunkten både hos majoriteten i lagutskottet och stora 

utskottet så är det att man vill begränsa spritkonsumtionen. Ser man då 

var det eventuellt skulle göra största nyttan, så är det ju att man minskar 

på möjligheterna att komma åt alkoholen. Det brukar man också vara 

ganska överens om, de tillfällen som erbjuds att dricka sprit. I så fall är 

det just vid sådana tillfällen där det serveras alkohol och ges möjlighet 

att dricka vid tillfällen som inte, för mig åtminstone, är lika självklara 

som till exempel vid en studentexamen eller vid ett fyrverkeri i samband 

med nyårsfirandet. Jag ser nog att det finns kopplingar även om det se-

dan finns olika regelverk. Men om det är så att vi fixerar på målet att 

minska på alkoholkonsumtionen då måste man nog kunna göra den här 

kopplingen också ltl Jansson. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Min invändning baserar sig på att om det anordnas en kulturell tillställ-

ning eller ett idrottsevenemang så finns det ordningsvakter och det finns 

minst en person som har tentat alkohollagstiftningen. Man kan inte 

jämföra det med att vi vill ha slut på supandet i parkerna, eller hur? Det 

är som natt och dag. 

Vad gäller den allmänna biten, bakgrund och orsak till att lagutskottet 

tog tag i det här var att landskapsregeringens förslag var luddigt vad 

gäller avgränsningen, som ltl Mattsson redan har berört. Någon annan 

ska avgöra när jag eller någon annan har gått över gränsen. Vi vill lik-

som som politiker och lagstiftare lägga det här på enskilda medborgare 

att ta tag i det och ringa polisen. Jag tycker inte att det skulle vara bra 

lagstiftning att gå på landskapsregeringens linje i det här fallet.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Under behandlingens gång, om man tycker att landskapsreger-

ingens skrivning var för luddig, så har jag också öppnat upp för att dis-

kutera hur man kunde hitta andra framkomliga vägar. Det viktiga är att 

vi får en lagstiftning som fungerar. Jag gör inte samma bedömning, som 

ltl Jansson och som majoriteten hittills i behandlingen har gjort både i 

lagutskottet och i stora utskottet, att det här är för luddigt. Hela den här 

ordningslagstiftningen bygger faktiskt på bedömningar på ett x antal 

punkter. Ltl Sundback redogjorde för det ganska tydligt här för en stund 
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sedan. Det finns vid ett flertal andra tillfällen som man måste göra pre-

cis samma sak. Man kanske också borde ha gått in och reglerat på mot-

svarande sätt och helt förbjudit i så fall om man hade varit besjälad av 

en sådan tankegång. Jag hör till dem som inte vill ha en talibansk in-

ställning till spritlagstiftningen. Allt som sker inför öppen ridå är fult, 

men vad man gör på insidan, när man har s.k. ordnade förhållande, det 

är inget problem.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Det här kunde man förstå att skulle bli en intressant debatt. Det 

var väntat. Jag ville i alla fall som viceordförande i stora utskottet ge mitt stöd 

för ordförandes presentation av betänkandet. Det var helt korrekt presente-

rat. Jag vill också säga med en gång att vi är alla eniga om klämmarna som 

handlade om bristande regelverk för eldning i tätbebyggt område. Och vi var 

även eniga om det här med hamnordning som från början kanske var ett Ma-

riehamns önskemål men småningom utvecklade sig till att man behöver se 

över samtliga hamnar. Det var helt i sin ordning.  

Sedan hör jag till dem som röstade för lagutskottets betänkande när det 

gäller den nu diskuterade 4 § i landskapsregeringens förslag. Det gör jag utan 

att känna mig som en taliban. Men det finns många andra skäl till varför jag 

anser att vi kunde stöda lagutskottets betänkande. Det är så med all alkohol-

politik att det alltid är tre, fyra saker som är viktiga. Det är tillgängligheten, 

priset och attityder. Tillgängligheten är just det som vi nu diskuterar. Priset 

kan vi påverka när vi har egen skattebehörighet, inte före. Attityder hör ihop 

med acceptans, acceptans från samhället, skolan och föräldrarna. Attityder 

och tillgänglighet hör också ihop. 

När det gäller föräldrarnas ansvar så är det ändå föräldrarna som är de 

största attitydskaparna och har den största påverkan. I viss mån tyvärr har 

det att göra med tillgängligheten. Vissa föräldrarna tillåter sina barn att 

dricka och köper ut åt sina barn. Det finns många exempel där föräldrarna 

medverkar till tillgänglighen till sprit. Det är föräldrarna som ska skapa före-

bilderna och det är föräldrarna som ska sätta gränser. Det här är viktigt där-

för att ungdomarna förväntar sig att föräldrarna ska sätta gränser. Ungdo-

marna förväntar sig att föräldrarna ska bry sig om vad de gör. Det här halkar 

på något sätt förbi om vi bara godtar alla ändringar. Det här har det forskats 

mycket om. Man vet att föräldrars attityder till alkohol påverkar barns och 

ungas attityder och alkoholvanor. När vuxna engagerar sig och sätter gränser 

så blir också barns användning av alkohol mindre. Det här hör ihop, man 

kommer inte ifrån det. 

 Jag anser också att lagtinget har ett stort ansvar i den här frågan. Lagting-

et ska också sätta gränser. Lagtinget har också ansvar för de här frågorna. Vi 

har ansvar för barn och ungdomars utveckling. Vi kan inte frånta oss det an-

svaret. Därför måste vi ibland ta beslut som kan uppfattas som onödiga de-

taljregleringar. Okej, jag kan hålla med om att man tycker det. Jag kan förstå 

det. Jag tycker ändå att det är befogat, i det här fallet, att det är lagtinget som 

ska göra det. Vem ska annars stå för det här om inte Ålands lagting?  
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Som medlem i den parlamentariska kommittén tycker jag också att jag har 

ett stort ansvar i den här frågan. Här kan man annars lätt börja tala om dub-

belmoral som jag hörde ifrån salen. Jag har inga bekymmer med att ha dub-

belmoral i den här frågan. Vi har i alla fall ett ansvar. Det som man mest nu 

tillåter med det här regelverket, som reservanterna föreslår att skulle gälla, är 

att man får supa i parkerna. Det är så det står i lagen. Det står visserligen i 

första momentet i landskapsregeringens förslag att det är förbjudet att inta 

berusningsmedel på allmänna platser i tätort. Sedan står det i andra momen-

tet, som inte mera ska finnas enligt lagutskottets och stora utskottets majori-

tet, så här; ”det gäller inte heller intagandet av alkoholdrycker i parker eller 

på någon annan jämför plats. ”Först säger man att det är förbjudet i parker 

sedan säger man i momentet därefter att det är tillåtet. Det är nog en konstig 

sak som man inte såg förut men så är det.  

Att supa i parken skulle bli tillåtet om man skulle följa det som landskaps-

regeringen föreslog och det som några här vill. Det betyder att det blir tillåtet 

att supa på Lilla holmen. Där sups redan alldeles för mycket. Där har polisen 

mycket riktigt möjlighet att stoppa det eftersom det är många barn och ung-

domar under 18 år som super på Lilla holmen under sommarnätterna. Skulle 

det här bli regel nu, vilket jag hoppas, så har polisen ytterligare ett verktyg för 

att gå in och stoppa supandet på Lilla holmen. Då behöver de inte mera fråga 

efter åldern. Polisen behöver inte mera be om bevis på hur gamla de som sit-

ter och dricker är. De kan med stöd av den här lagen stoppa det. Jag vet att 

det är väldigt många ungdomar som introduceras i alkohol på Lilla holmen 

efter skolavslutningen och under sommarnätterna. Ni ska inte tro att stu-

dentexamen bara är det ögonblicket när ungdomarna kommer ut ur Ålands 

Lyceums dörr med champagneglas i händerna, som i och för sig är störande, 

tycker jag. Det är inte bara det, sedan fortsätter festerna och ingalunda bara 

med ett glas champagne.  

Man upprepar nu som ett mantra att det förbjudet att dricka ett glas 

champagne. Det är väl dubbelmoral om någonting om man tror att det slutar 

med ett glas champagne. Det låter så.  

Det som jag också undrar är hur reservanterna tänker när man talar man 

om Ålands Lyceum. Hur är det med alla andra skolor? De har också examina, 

de slutar också sina skolor. Är inte de lika mycket värda? Nej, då är det bara 

Ålands Lyceum som ska få fira.(Be om ordet, ltl Ehn, när det är dags, avbryt 

mig inte).  

Det finns många skäl till att det här ändå är ett bra förslag från lagutskot-

tet. Jag tycker nog att det finns många bra saker.  

Det är klart att man kan stöda sig på skrivningen som ordförande Anders 

Eriksson kallade den röda tråden i betänkandet från landskapsregeringen, att 

man inte ska ha onödiga detaljregleringar som inte kan efterlevas. Som vi 

hörde i replikväxlingen så finns det många paragrafer här som inte kan efter-

levas.  

Jag vill fortsättningsvis ge mitt stöd för lagutskottets och stora utskottet 

betänkande. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Helt kort bara så reagerade jag på attityder, att det 

inte var en attitydskapande lag. Det var därför jag begärde replik. Men 

ltl Carlsson förtydligade sig sedan senare och var inne på samma linje. 
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Enligt Anders Carlsson, en föreläsare som var hit och pratade om attity-

der, han hävdade att 80 procent av de attityder man har när man går in i 

puberteten så har man när man blir pensionär. Man ändrar väldigt lite 

sina attityder. Man börjar inte dricka sprit och blir alkoholist för att för-

äldrarna går och raglar i fyllan och ligger och spyr innanför dörren. Där-

emot om man ser att föräldrarna aldrig kan umgås med andra männi-

skor utan att flaskan ska fram på bordet och att man alltid dricker alko-

hol i alla positiva sammanhang, det skapar attityder att alkoholen ska 

vara med. Många av oss klarar det här men vissa av oss faller igenom. 

Det här är ltl Carlsson och jag väldigt eniga om. Jag tänkte bara göra ett 

tillrättaläggande.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag kanske inte förklarade ordentligt vad jag avsåg med at-

tityder. Det är den gamla regeln; ni ska inte göra som jag säger utan ni 

ska göra som jag gör, det är det som det handlar om. Föräldrarnas in-

ställning och användning av alkohol. Det är naturligtvis det som påver-

kar väldigt mycket och det börjar tidigt, alldeles för tidigt, det håller jag 

med om. Vi vill inte tro att barnen påverkas så tidigt som de gör. Barnen 

påverkas redan långt före skolåldern. Då får de en attityd till alkohol och 

användningen av alkohol, så är det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är givetvis som ltl Gun Carlson säger, att föräldrars at-

tityder påverkar ungdomars alkoholkonsumtion. Föräldrars attityder 

påverkar egentligen allt hos ungdomar, det är vi helt eniga om. Hon sade 

också att för att få ner alkoholkonsumtionen så är det pris och tillgäng-

lighet som är viktiga parametrar. När det gäller tillgänglighet så vin och 

champagne finns ju redan, det är inte några nya utskänkningsställen 

som kommer fram med den här framställningen. Det finns tillgängligt 

redan, frågan är bara var man får dricka det. Jag tycker att det där reso-

nemanget inte riktigt håller fullt ut. 

När det gäller detta med attityder säger ltl Gun Carlson att enligt 

framställningen så får man supa i parkerna. Det är ju någonting helt an-

nat än vad som står i framställningen, apropå attityder.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Jag tycker inte jag behöver kommentera det här med attityder. Jag är 

inte riktigt säker på problematiken i det resonemanget. I förslaget till 

framställningen står det uttryckligen i första momentet att det är för-

bjudet att inta berusningsmedel på allmänna platser. Det står vidare, jag 

lämnar bort första meningen; ”det gäller inte heller intagande av alko-

holdrycker i parker” vad är intagande av alkoholdrycker i parker om det 

inte är supandet i parker? Det är ju precis samma sak. Om du dricker ett 

glas, tio glas eller en flaska så är det ju samma sak. Man kan använda 

ordet supa för detta precis lika bra. Att supa brukar betyda att inta alko-

hol. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Synbarligen är det mycket känslor i den här debatten. Jag 

är inte känslomässigt berörd och det tror jag inte att ltl Gun Carlson hel-

ler är. Tittar man sakligt på det, när man börjar prata om att man får 

supa i parkerna, vad jag tycker att är viktigt är att medborgarna fortsätt-

ningsvis har möjlighet att ta sitt eget ansvar. 

Det är riktigt att det sägs i 4 § att det är förbjudet att inta berus-

ningsmedel på allmänna platser, men det sägs att det inte gäller inta-

gandet av alkoholdrycker i parker eller på annan därmed jämförbar all-

män plats. Då är det intressant att också läsa resten; ”så att intagande 

samt den vistelse på platsen och det beteende som hörsammat därmed 

inte utgör ett hinder eller gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin 

rätt att använda platserna för deras egentliga ändamål”. Det här är ju 

någonting helt annat än att man super, som ltl Gun Carlson uttrycker 

det. Så läser åtminstone jag lagtexten. Men det blir så här när man ryck-

er ut en liten detalj ur en i övrigt konsekvent lagstiftning, det håller inte 

ihop mera. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Oberoende av vad det står här så kan alltid poliserna 

ingripa om det blir störande av något slag. Det kan de fortfarande göra 

med det förslag som gäller. Det kunde de också göra med landskapsre-

geringens förslag. Ju mer man läser landskapsregeringens förslag desto 

konstigare blir det faktiskt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! För det första vill jag säga att när man läser reservationen 

angående detta med "till exempel vid studentexamen". Jag kan säga att 

jag sade till exempel i mitt anförande. Jag gjorde inte skillnad på sko-

lor och platser som då detta lagförslag, som ltl Gun Carlsson företräder, 

faktiskt nu gör. Därför att det är okej att göra det utanför tätort. Då gäll-

er inte resonemanget i övrigt om attitydskapande och att hålla tillbaka 

konsumtionsplatserna. Det här gäller specifikt sådana platser som med 

trafikmärkesskylt är skyltat tätort. På andra ställen, på andra offentliga 

allmänna platser är det fortfarande helt fritt att göra det som ltl Carlson 

kallar för att supa.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag kan använda uttrycket; inta alkoholdrycker, om det är 

bättre. Det ska jag försöka hålla mig till i replikskiftet. Säkert var det så 

att ltl Johan Ehn sade till exempel studentexamen. Men det har hela ti-

den alltid framförts att det är Ålands Lyceum och studentexamen som 

gäller, inte kanske just idag av ltl Ehn men i alla diskussioner tidigare. 

Men det spelar ingen roll för jag tycker att det inte behöver vara så. Det 

här är en ny trend som vi har fått uppleva de senaste åren. Det har inte 

varit allt för många år det här att man bjuder ungdomarna eller att man 

själv intar alkohol när ungdomarna kommer ut och har fått sin vita mös-

sa. Det är ändå det som det oftast handlar om. Det är en relativt ny trend 
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och det finns många andra nya trender. Frågan är om vi ska svälja alla 

nya trender? Ska vi gå i alla trendfällor som kommer?  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ltl Gun Carlson väljer i sin första replik att inte alls gå in 

på det som var min springande fråga i repliken, varför just bara tätorter? 

Varför gäller inte det resonemang, som man för här nu, på andra ställen 

än i tätorter? Har det inte samma effekt vad gäller attityder? Borde man 

inte i så fall ha fört samma resonemang genomgående om syftet är att 

förbjuda det här på allmänna platser rakt av, som är tanken väl? Varför 

väljer man att göra det enbart i tätorter? Det skulle vara intressant att få 

en djupare analys av. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det har inte jag något bra svar på. Jag kan tänka mig att de 

allmänna platserna och parkerna är betydligt vanligare i tätort än i 

landskommunerna. Det är väl därför man har gjort det här. Därför att 

det är på torget i Mariehamn som nyårsfirande är, som också har varit 

en del i det här. Inte har jag något bättre svar på det. Det är kanske en 

bra regionalpolitik kanske.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag kommer att ta upp många av frågorna i mitt anföran-

de. Landskapsregeringens förslag var ett genomtänkt, sunt och praktiskt 

arrangemang. Det som ltl Gun Carlson förespråkar, att det ska vara för-

bjudet vid skolorna i stan men tillåtet vid naturbruksskolan i Jomala, 

det är ju inkonsekvent om något. Det här har blivit en debatt som inne-

bär otrolig stark dubbelmoral. Vi lever på ett skatteuttag som går ut på 

att folk inte ska köpa en låda öl utan tio lådor öl. De ska köpa så mycket 

vin och sprit som de orkar bära. Men de ska inte dricka det så att det 

syns. Man ska dricka hemma för då är man förebild för sina barn om 

hur det ska gå till. Det är dubbelmoral utöver dess like. Jag återkommer 

till detta är mitt anförande. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Den här diskussionen om tätort kontra någonting annat 

det är ju någonting som har uppkommit nu. Det har inte berörts förut. 

Om det är nu är för att jag står här och pratar emot det kanske. Jag är 

kanske inte känd som den som brukar prata för tätorter i allmänhet. Jag 

vet inte, för det är helt nytt. Jag vet inte vad landskapsregeringen tänkte, 

men man talar om allmänna platser. Det finns faktiskt inte så hemskt 

många allmänna platser i landskommunerna. Det finns kanske någon, 

naturbruksskolans gård kanske är en allmän plats. Jan-Karls gården har 

nämnts, det är riktigt. Den som är missnöjd med det här skulle kanske 

ha sagt detta tidigare, för det här är en ny fråga nu som helt plötsligt 

kommer upp. Ingen har berört det tidigare.   
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag kan meddela att i stora utskottet där vi båda sitter så 

nämnde jag det flera gånger. Det bli förbjudet, inom tätortsskyltar men 

inte på övriga ställen på Åland, att exempelvis skåla i ett glas champagne 

på nyårsafton. Det är ingenting nytt som har kommit upp nu. Ltl Johan 

Ehn nämnde det också i debatten flera gånger, också när vi hade den 

första debatten, det inkonsekventa i att man som lagstiftare särskiljer på 

områden där lagen ska gälla. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag läser reservationen och kan inte se någonting av den 

problematiken här. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! För mig handlar det här lagförslaget mycket om ideologi. Cen-

tern, liberalerna och socialdemokraterna tror inte längre på frihet under an-

svar utan vill genom fler förbud begränsa den personliga friheten för ålän-

ningarna. Man vill införa fler och strängare förbud än vad som gäller t.ex. i 

Finland eller Sverige.  

Om den här lagstiftningen går igenom så kommer det nästa nyår blir i lag 

förbjudet för vuxna människor att skåla in det nya året med ett glas cham-

pagne på torget i Mariehamn. Det blir förbjudet att dela på en flaska vin vid 

en picknick på en badstrand i Mariehamn, men tillåtet någon annanstans på 

Åland. Det blir förbjudet att på traditionellt sätt fira en nybliven student på 

t.ex. Lyceets gård, men inte på naturbruksskolans gård.  

Det som vi inte har diskuterat alls här idag, det är att det även blir förbju-

det, för de av våra turister eller för den del ålänningar som kommer med egna 

båtar till småbåtshamnarna i Mariehamn, att dricka vin eller en öl till maten 

ute på däck. Man får däremot bjuda folk in i kabyssen och där kan man inta 

öl eller vin om man vill. Men är du ute på akterdäck på din båt i någon av Ma-

riehamns hamnar så bryter du mot lagen och polisen ska med detta hälla ut 

flaskan och ge dig en ordningsbot. 

Jag anser att det här förbudet till största delen handlar om dubbelmoral. 

Förbudet införs med den krystade motiveringen att man vill minska antalet 

områden där det förtärs alkohol och att man vill göra något åt det allvarliga 

drogproblem vi står inför på Åland.  

Logiken, eller snarare bristen på densamma, är att om vi kriminaliserar 

alla som sköter sig så kommer problemet med dem som inte sköter sig auto-

matiskt att lösas. Majoriteten anser att polisen bör sätta resurser på att böt-

fälla båtturisterna som på semestern fått för sig att det kunde vara en god idé 

att avnjuta en kall öl i samband med sin middag i solskenet. 

Det finns ju redan lagar och system som tar hand om de människor som 

stör omgivningen. Läs 3 §, där står det klart och tydligt att det är förbjudet att 

störa den allmänna ordningen genom att bl.a. föra oljud.  

Om den här lagen går igenom, oavsett om du sköter dig eller inte, så blir 

det förbjudet att dricka alkohol på en offentlig plats, exempelvis i ett hamn-

område i din egen båt. Men det blir tillåtet om du gör det dolt, om du går in i 
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båten kan du dricka hur mycket du vill, men är det på akterdäck så får du inte 

dela på en flaska vin.  

Du får dricka hur mycket du vill hemma. Vi uppmuntrar folk att köpa 

mycket för vi vill inte diskutera att ta bort skatteundantaget, för att på så sätt 

höja priset. Det borde vi göra om det är så att vi vill komma åt det verkliga 

problemet. Vi kriminaliserar vanligt folk som inte utgör något bekymmer och 

problem. Det begränsar deras frihet att bestämma stämma själva över sitt liv. 

Det vill centern, liberalerna och socialdemokraterna göra. Jag kan kanske 

förstå socialdemokraterna. De har haft en konsekvent linje och de tror att po-

litiker vet bättre om hur vanliga människor ska leva sitt liv. Men framförallt 

liberalerna kan jag inte förstå. Själva liberalismen gå ut på att man ska få be-

stämma över sitt eget liv, sin egen kropp och sin egen framtid. 

Detta förbud visar klart och tydligt att det finns stora skillnader på de olika 

åländska partierna. Det finns partier som anser att den vanliga ålänningen 

kan bete sig och låta eget sunt förnuft och frihet under ansvar råda. Och så 

finns det partier och politiker som anser sig veta bättre hur vuxna människor 

ska leva sitt liv.  

Det är dubbelmoral att vi förbjuder någonting som inte är ett problem. Vi 

uppmanar folk till att dricka dolt, drick hemma, drick i din stängda bil, drick i 

din stängda båt och drick där ingen ser dig. Du får köpa hur mycket du vill 

och hur mycket som helst. Alko har öppet sent på kvällarna, dagen före mid-

sommar och dagen före nyårsafton har de extra öppet. Fartygen säljer billigt 

åt alla ålänningar och turister som önskar köpa egentligen hur mycket man 

vill. Men drick hemma, drick dolt och visa det inte åt någon. Det är väl dub-

belmoral om någonting, tycker jag. Skulle det inte vara bättre att uppmuntra 

folk till att dricka förståndigt? Säga att det är okej att ta ett glas champagne 

om du vill fira något speciellt. Det är inget fel på att dela en flaska kallt vin 

tillsammans med din fru eller din man om ni vill i bada vid Nabbens bad-

strand eller Lilla holmen. Med den här lagstiftningen blir det förbjudet i stan, 

men det är tillåtet vid Möckelö havsbad. Det är en konstig lagstiftning, inkon-

sekvent och inte genomtänkt. 

Den här diskussionen, som ltl Åke Mattsson bland annat tog upp, att vissa 

lagar har förbud som man inte kan efterfölja. Det här är då en sådan lag. Vil-

ka lagar är det då som man ska följa? Vilka lagar ska polisen sätta resurser på 

att också befolkningen efterlever? Med det resonemanget kommer en vanlig 

medborgare aldrig att veta när saker och ting är viktiga att följa eller inte. Det 

här är uppenbarligen en lag som man eventuellt kan bryta mot på nyårsafton. 

Vi ska inte kalla in extra resurser till polisen på nyårsafton för att bötfälla 

folk. Eller varför ska vi inte göra det om det är det som är syftet med lagen? Vi 

borde väl sätta mer resurser till polisen för att efterleva lagarna som vi stiftar 

i den här församlingen. 

Problemet, som jag ser det, är dem som inte sköter sig. Problemet är ung-

domar, som ltl Johan Ehn tog upp, 15- 17 år som inte får och inte ska dricka 

alkohol. Där har vi ett problem, där behöver vi sätter resurserna. Vi löser inte 

problemen med att göra vuxna människor, som har ansvar över sitt eget liv, 

till kriminella. Från polisens sida är det inte möjligt att efterleva och begränsa 

den friheten. Landskapsregerings förslag var genomtänkt. De inser att det 

inte finns någon anledning till att förbjuda något som inte är problem, § 4 sä-

ger att det är förbjudet att dricka alkohol på allmän plats. Går man på Nyga-

tan i stan så får man inte inta alkohol. Men det är okej om man under för-
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ståndiga former, lugnt och sansat dricker en flaska kall mellanöl i en park el-

ler på en badstrand, om du inte medför olägenheter för någon annan männi-

ska. Så fort som du börjar bli högljudd och gestikulerar, som 3 § säger, då kan 

polisen komma och säga att nu har du druckit för mycket, nu har du gått över 

gränsen, nu har du inte kontroll över din egen kropp och ditt eget liv längre 

och du är en fara för andra. Då kan polisen göra någonting åt det. Det finns 

redan system för den som medför olägenheter för andra. 

Men att förbjuda bara för förbjudandets skull, som detta är, det tycker inte 

jag är en sund lagstiftning. Det är inte heller sund lagstiftning att förbjuda be-

roende var på Åland du befinner dig. Det är okej vid Jan-Karls gården, det är 

okej vid Uffe på berget och det är okej vi naturbruksskolan att skåla i ett glas 

champagne på t.ex. nyårsafton. Men det är inte okej inom Mariehamn eller 

centrum av Godby. Hur ska medborgarna veta var det inte gäller? När inte 

ens ltl Gun Carlson visste om att vad lagen innebär. Hur ska en vanlig männi-

ska förstå vad som gäller? Hur ska en turist veta att de grundläggande fri- och 

rättigheterna inte är likadana på Åland som de här i Finland och Sverige? För 

det är de inte. De är mycket strängare här. Här får du inte öppna en flaska vin 

på akterdäck på båten. Du måste gå in i båten. Drick alkohol men du får inte 

visa åt någon annan att du gör det. Den inställningen har vi på Åland, om den 

här lagstiftningen går igenom. Det är inte sunt, det är inte klokt och det 

kommer framför allt inte att kunna efterlevas från myndigheternas sida.  

Varför ska vi då sitt stifta en sådan lag istället för att uppmuntra folk att 

dricka förståndigt? Vi borde uppmuntra folk att dricka mindre. Vi borde 

uppmana folk att ta ett större ansvar. Men det gör vi inte, vi förbjuder punkt 

slut. Det är förbjudet, det finns ingen tolerans alls. Det är ingen skillnad på 

att dricka en flaska renat i parken jämfört med att dricka ett glas champagne 

vid studentexamen. Det är förbjudet, punkt slut. Är det ett sådant samhälle vi 

vill leva i? Vad blir nästa gräns? Blir det förbjudet att vara full på stan? Det 

vore ju ganska rimligt att det är nästa steg. Vi vill inte ha fulla människor på 

stan för det är dåligt för våra ungdomar att de får se en full människa. Du får 

vara full hemma hur mycket som helst. Farligaste platsen för kvinnor är i 

hemmet. Är det då bättre att folk dricker mera hemma? Absolut, om det är 

det man vill. Jag tycker inte det. Det är bättre att ge frihet under ansvar och 

visa att man kan sköta sig så är det inget problem. Sköter man sig ska man ha 

rätt att dricka ett glas vin, men om man inte sköter sig ska man också få straff 

för det.  

Jag hoppas verkligen att ni tar ert förnuft till fånga och inser att om ni går 

in för den här lagen så kommer det att medföra ännu större problem om hur 

det praktiskt ska efterlevas. Jag tror också att det kommer att få följder hur 

lagen uppfattas, vilket i sin tur också betyder ifrågasättande av andra lagar. 

Vilka andra lagar kan man tolka fritt själv? Vilka lagar kommer polisen att 

fälla mig för? Polisen er inte med milda fingrar om man pratar i telefon i bi-

len, då får man böter. Är det okej att skåla i champagne? Nej, förmodligen 

blir det inte så, om majoriteten får sin vilja igenom.  

Jag tycker man behöver sätta mera resurser till polisen för att de ska kun-

na efterfölja de lagar som parlamentet stiftar. Gör man inte det så är det dub-

belmoral. Vi kan väl inte i parlamentet stifta flera lagar som inte polisen ska 

se till att människorna följer. Det är dubbelmoral.  

Här talman! Jag lär väl återkomma. Jag kan sluta här.  
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 Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Det finns väldigt mycket att kommentera i det här an-

förandet. Jag får komma till det lite senare. 

Inledningsvis verkar det som om reservanten tycker det är ett stort 

problem att det står centralort. Då föreslår jag att man kommer med ett 

lagförslag där man stryker ordet centralort, så kan vi vara överens om 

lagstiftningen, om det är detta som är problemet. Samtliga, som jag har 

pratat med här, tycker det är okej att vi stryker centralort. Då behöver vi 

inte diskutera mer om den saken. Vi kan vara överens om att det inte 

borde vara med. Det ska gälla över hela Åland. 

Ordningsstadgan i Mariehamns stad har ju redan förbjudit alkoholen. 

Jag vet inte hur många gånger det varit aktuellt när man har suttit ner 

bajsad på parkbänken och vi har jagat folk härifrån tack vare ordnings-

stadgan. Här verkar det som om man har skillnad på folk och folk. De 

här fina människorna, som dricker vin i vinglas, det är de som ska få 

vara här. Människor som är lite smutsiga och har spriten i plastkassen 

de ska inte få vara här. Man ska inte få dricka sprit, man ska dricka vin. 

Det här är ingen ny lagstiftning som kommer från lagutskottet. Det har 

varit förbjudet tidigare. Men det är en ny lagstiftning att vi helt plötsligt 

ska tillåta drickandet. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Nej, jag tycker inte vi ska göra det förbjudet även utanför 

tätort. Jag tycker att förbudet inte borde finnas. Ltl Mattsson eftersträ-

var, att det ska vara förbjudet överallt för alla oavsett om de sköter sig 

eller inte. Vi har ju en ideologisk skillnad här. Ltl Åke Mattsson vill för-

bjuda mera. Han vet bättre hur farligt folk beter sig än vad de själva gör.  

Sedan till det här att det skulle vara tillåtet och förbjudet, det står ju i 

4 § att det är förbjudet. Men det är tillåtet på vissa platser under ordna-

de förhållanden, exempelvis på akterdäck i en båt vid MSF eller ÅSS 

gästhamn. Där är det tillåtet med den här lagen. Med Åke Mattssons 

förslag måste man gå in i sin båt och dricka den här flaskan vin, öl eller 

sprit. Är det sunt, ltl Åke Mattsson? Är det du eftersträvar och vill?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Som polis skulle jag aldrig ingripa hos någon som 

dricker vin nere i hamnen i sin båt, som har ett hemfridsskydd. Det här 

är en ny tolkning som jag inte har hört talats om förut. Jag har aldrig in-

gripit någon gång i en båt i en båthamn som är en offentlig plats. Där-

emot om man sitter på bryggan och dricker, då är det offentlig plats, så-

som jag har tolkat det här. Vi har ju regler och normer överallt. I trafi-

ken får man köra 40 km i timmen, polisen bötfäller inte förrän man har 

kört över en viss gräns. Vi har hur många regler och normer som helst 

som man bryter mot, till exempel att du ska stanna inom det område 

som du har sikt. Hur övervakar man detta? Man får inte köra för nära 

framförvarande fordon. Hur övervakar man detta? Det finns hur många 

lagstiftningar som helst, som inte är möjliga att övervaka. Polisen har ju 

ett regel- och normverk. Står det inte i allmänhetens intresse att ingripa 

så behöver man inte ingripa. I det här fallet så tror jag att det är bra att 
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man ingriper. Man måste kunna visa våra ungdomar att man kan vara 

utan alkohol i samhället. Man måste inte ta till spriten i tid och otid. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! För det första, det står att det är förbjudet att dricka i ett 

öppet fordon. Är det ett öppet fordon så är det förbjudet att inta alkohol 

i fordonet. Det står att det är okej i ett täckt fordon. Du kan dricka inne i 

en bil, inne i en båt men är den öppen så är det förbjudet. Så är försla-

get. Det är ingenting att tolka. 

Sedan till det här med vilka lagar man ska efterfölja. Jag anser att vi 

har alldeles för många lagar och förbud överlag. Vi skulle kunna minska 

lagar och förbud. Det resonemang som ltl Åke Mattsson för är att vi bor-

de ha ännu flera lagar och förbud inom ännu flera områden, på allt. Då 

skulle det vara mycket enklare. Att vi inte behöver efterleva dem och att 

polisen inte ska jaga människor, det är det ingen konsekvens i. Vi kan 

inte stifta lagar om vi inte ska bötfälla när de inte efterföljs.  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Det här är en intressant debatt att följa. Uppenbarligen har 

lagtingskollegorna ett behov av att diskutera de här frågorna. Det är 

också en speciell situation när man här konstaterar att det egentligen är 

oppositionen som stöder landskapsregeringens framställan, vilket är in-

tressant. För mig själv personligen är det ingen prestige i den här frågan, 

som den har framförts här nu. Det har framkommit lite diskussioner om 

hur man kan övervaka det här. Jag kan då upplysa om att regelverket, 

som gäller nu och även efter den här eventuella ändringen, är att polisen 

ska ha med råd, uppmaningar och befallningar se till att lagarna efter-

levs. Är det så att det inte ger resultat så kan man bötfälla. Det finns ock-

så rapporteftergift och åklagarväsendet kan ge åtalseftergift. Domstolen 

kan t.o.m. ge domstolseftergift. Det finns nog ett filter för övervakningen 

av hur lagarna efterföljs, oberoende av vilken lagstiftning vi har. Man 

ska inte glömma bort det här instrumentet.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det är inte första gången som oppositionen stöder land-

skapsregeringen och landskapsregeringspartierna går mot. Jag förvånar 

mig att landskapsregeringen orkar sitta i ett sådant parlamentariskt sy-

stem. Det sker gång på gång, men det är ju upp till landskapsregeringen 

och deras partier att bedöma.  

I den här lagframställningen har man utgått ifrån finsk lagstiftning. 

Det står i landskapsregerings förslag att man har övervägt och egentli-

gen ville ha en blankettlag. För att det skulle vara lika, med tanke på fri- 

och rättigheter för människor, både i Finland och på Åland. Nu valde 

man att ha en egen lag för man ville ha det samlat på ett ställe så att folk 

ska veta vad som gäller. När lagutskottet och stora utskottet går på lag-
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utskottets linje medför det att det bli väldigt svårt för den vanliga med-

borgaren att veta var de här lagarna gäller och inte gäller. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack herr talman! Ja, den här landskapsregeringen orkar nog sitta kvar 

och diskutera de här frågorna. Lagtinget har i sista hand avgörandet i 

den här frågan. Vi måste ju förstås acceptera det beslut som lagtinget 

kommer att ta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack herr talman! Ett bärande argument i ltl Karlströms argumentation 

och några andra av hans åsikter är att förslaget i lagens 4 § begränsar sig 

till tätort, att det inte är så bra. Men det är ju samma sak i reservanter-

nas förslag. Det ska bara begränsa sig till tätorter. Jag förstår inte upp-

rördheten. Vem är det som upprör sig över vems förslag? Det är ju fort-

sättningsvis kvar också i det förslag som ltl Karlström vill stöda. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Vad ltl Karlström och de andra reservanterna anser är att undantaget 

ska vara kvar, som lagutskottet vill ta bort. Om det undantaget fanns 

kvar så skulle vara samma regler som gäller på alla ställen, vid Ålands 

Lyceum, naturbruksskolan, på Lilla holmen, Nabben och Möckelö havs-

bad. Det är väl konsekvent om någonting. Lagutskottet har gjort den här 

lagen inkonsekvent, att vara beroende av tätortsskylt eller inte. En lag-

stiftning som ska gälla utgående från om det finns en tätortskylt eller 

inte. Hur ska en människa som kommer med färjan i hamnen veta det-

ta? Jag tror inte att det finns en tätortskylt där eftersom skyltarna är på 

infarten vid vägarna. Hur ska man veta att det här är en tätort? Hur ska 

man veta att den här lagen gör det förbjudet att inta en öl vid badstran-

den eller parken i Mariehamn men det är tillåtet utanför Mariehamn? 

Det är inkonsekvent och det är väldigt svårt för den vanliga människan 

att veta vad som gäller. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det kvarstår i ltl Karlströms förslag det här med begräns-

ning i tätort, hur man än sedan skriver andra momentet eller har det 

kvar. Därför tycker jag det här resonemanget är lite väl högljutt. Det är 

ju inte så att det blir helt fritt, med det här tillägget, inom tätort heller. 

Det finns ganska stora begränsningar där jämfört med utanför tätort.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag anser precis tvärtemot. Reservanternas skrivningar är 

bra. Det ska vara som landskapsregeringen har tittat ur ett helhetsper-

spektiv på den här frågan. Vi säger i 4 § att det är förbjudet att inta be-

lysningsmedel på allmänna platser i tätort och i fordon i kollektivtrafi-

ken. Sedan finns det undantag som säger att det inte gäller i parker eller 

på någon annan därmed jämförbar allmän plats, som i östra eller västra 

hamnen, så att intagande samt vistelse på platsen och det beteende som 

hör samman därmed inte utgör ett hinder eller gör det oskäligt svårt för 
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andra att utöva sin rätt och använda de här platserna. Det är konsekvens 

i det. Det är förbjudet att dricka alkohol i tätorten men det finns vissa 

undantag. Detta undantag vill ni ta bort. Att det ska vara totalt förbjudet 

överallt att inta alkohol. Men går man utanför tätortsskylten då är det 

fritt fram, även på Möckelö havsbad, Jan-Karls gården eller naturbruks-

skolan. Det är inte konsekvent. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Inskränkning av friheten är en mycket intressant fråga om 

man är liberal. Men vems frihet är det vi pratar om? Är det de vuxnas 

frihet? Vår frihet att avgöra när och hur vi vill dricka. Man kan också 

svänga på steken. Vi kan också prata om barn och minderåriga ungdo-

mars frihet. Frihet att vistas i miljöer och på allmänna platser där man 

inte förtär alkohol. Enligt barnkonventionens tredje artikel ska man en-

ligt barnets bästa vidta åtgärder som hela tiden beaktar barnens bästa. 

Det kan faktiskt också röra sig om barnens och ungdomarnas frihet. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag anser att det inte är någon större fara för barn och 

ungdomar om de ser ett vuxet par, i medelåldern, dela på en flaska vin 

och en pastasallad i en park eller på badstrand. Jag tror inte att de 

kommer att bli förstörda för all framtid om de får se det. Barnen är inte 

så pass dumma att de inte ser dubbelmoralen i att man hemma får 

dricka hur mycket man vill, men gör man det under ordnade former på 

allmän plats så ska det vara förbjudet. Jag ser inte sambandet i det här. 

Jag tycker att man borde kunna uppmuntra och uppmana folk att bete 

sig på allmänna platser, vilket den här lagframställningen gör som land-

skapsregeringen har lagt fram. Den säger att det är okej att dela på en 

flaska avkylt vitt vin, en öl eller en cider. Man är vuxen, förståndig och 

tar ett ansvar över sitt eget liv och omgivningen.  

Men med den här lagstiftningen, som lagutskottet och stora utskottet 

går in för, så ska vi gå in för ett förbudssamhälle, där lagstiftaren vet 

bättre vad som gäller för barn, vuxna och ungdomar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Att definiera de som dricker lagom och normal förtäring 

av alkohol har aldrig någonsin varit problem. Samhällsproblemet är ju 

att det dricks för mycket. Det finns en alldeles utmärkt video på You 

Tube som Rädda Barnen har gjort. Sök på Rädda Barnen plus Kent så 

finns det en jättefin filmsekvens där. Den slutar med; barn ser, barn gör, 

gör ditt inflytande positivt.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Det är klart att det finns många sidor på det här. Det handlar i slutändan 

om att det ska vara en sundhet i alltihop. Frihet under ansvar, som jag 

ser det. Man säger att barn inte gör som man säger utan barn gör som 
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man gör. Kanhända, jag vet många barn under 18 år som inte kör bil, 

men föräldrarna kör bil. Det är samma sak här. Föräldrar och vuxna 

människor har idag rätt att dricka en flaska vin eller en öl utan att bryta 

mot konventioner och lagar, om man beter sig. Så fort man inte klarar 

av alkoholintaget då finns det lagar och bestämmelser som säger att så 

här får du inte bete dig. Nu kommer polisen att göra någonting åt det. 

Men att bara konkret direkt förbjuda för förbjudandets skull, för att på 

något sådant sätt berätta hur vuxna människor ska bete sig, tycker jag 

inte att är sunt. Även om alla har samma målsättning, att ungdomar inte 

ska dricka, så är det här fel sätt att göra det på, som jag ser det. Sätt 

krafterna och resurserna på annan lagstiftning. Gå hårdare åt rattfylleri-

et. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Det är en väldigt engagerad debatt som jag nu tar del 

i. Den här frågan är varken svart eller vit. Frågan skär ju också genom 

partigrupperingarna. Jag har full förståelse för missbrukarfamiljer och 

de problem som där finns. Jag har full förståelse för ungdomsfylleriet 

och de svårigheter som där finns. Men vad jag inte förstår, det är den 

diskussion som nu här pågår, för den är inte bara dubbelbottnad, den är 

ett trippelbottnad. Det är helt okej att dricka öl när Mariehamns IFK 

spelar fotboll, då är det coolt. Det är helt okej att zippa vin vid litteratur-

dagarna i stadsbiblioteket, då är det helt okej. Det är också helt okej att 

dricka i Möckelö och i Brändö men inte i Mariehamn. En sådan lagstift-

ning gillar jag faktiskt inte. Jag tycker att det förslag som landskapsre-

geringen lade fram var ett bra förslag. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack herr talman! Det är tur att i alla fall delar av landskapsregeringen 

stöder sin egen framställning, på samma sätt som jag gör. Det är precis 

som ledamoten Thörnroos säger, den här frågan är inte svart eller vit. 

Det finns nyanser av det här. Man behöver inte göra ett totalt förbud. 

Man kan tillåta det om man håller sig inom rimliga gränser, som land-

skapsregeringens framställning gick ut på. Det finns de som kan sköta 

sig. Majoriteten av ålänningarna klarar av att dela på en flaska kall öl på 

allmän plats, utan att man fördärvar en hel ungdomsgeneration. 

Man kan inse detta på två sätt. Uppenbarligen delar landskapsreger-

ingsledamot Veronica Thörnroos och jag den här åsikten. Det är i alla 

fall glädjande att det finns några som värnar om den personliga friheten 

en stund till.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag tycker det har att göra med att ta sitt ansvar som 

vuxen, att bete sig vuxet. Man får köra bil med 0,5 promille i blodet. Inte 

kör jag bil när jag har druckit. Nu får man tydligen dricka vin utanför 

Godby. Inte kommer jag att sätta mig i en dikesren och fira någonting 

där med en flaska vin. Det har inte med detta att göra. Det har att göra 

med synen på individen kontra samhället. Ska vi ha ett samhälle där all-
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ting ska regleras in i minsta detalj, mindre frihet åt individen? Det är 

samhället som tänker, det är samhället som bestämmer. Då har vi nog 

tappat greppet helt och hållet om det här samhället. Vi sitter och disku-

terar det här i timtal. Det här är ju sist och slutligen inget problem. Pro-

blem, det har man på Haiti i dagsläget.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag delar fullständigt åsikterna. Det är, som jag ser det, en 

dubbelmoral i det här. Vi lever i det här samhället på tax-free undantag 

som gör att det ska vara billigt för folk att köpa öl, vin, sprit och cigaret-

ter. Det värnar vi om och slåss för i alla tänkbara situationer och platser. 

Även jag gör det, jag tycker det är jättebra att vi har det förstås. Men att 

vi sedan ska ta i med krafttag mot drogproblem som finns på Åland, då 

tar vi i med krafttag ända från rötterna och förbjuder för alla människor 

på Åland att begränsa sin frihet för att det är någon som har problem.  

Sätt lagstiftningskrafterna på att ta bilen av folk som kör grovt rattful-

la. Sätt lagstiftningskrafterna på att förbjuda innehav av narkotika. Idag 

är det ju värre att köra mot en stoppskylt och det är värre att ha en 

trimmad moped än om du blir tagen på Mariehamn stads gator med 

narkotika i fickan. Där borde man sätta krafterna. Sätt inte krafterna på 

att förbjuda för vanligt folk som vill dela på en flaska öl eller vin. Det är 

ändå en laglig produkt de intar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag skulle väl knappast kalla lagutskottets förslag som 

krafttag. Det är en seriös markering i alkoholpolitiskt syfte och en liten 

åtgärd bland många andra. Jag tycker den här debatten blir alldeles 

överdriven när ltl Karlström påstår att akterdäck på en båt, jag förmodar 

att det också heller gäller fördäck, att det skulle vara allmän plats. Var 

kommer detta ifrån? 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

I lagens andra paragraf, definitionen lyder; " i denna lag avses med all-

män plats; vägar, gator, gångbanor, torg, parker, badstränder, id-

rottsplaner och vattenområden". Jag skulle säga att Östra och Västra 

hamnen vattenområden på allmän plats, där vem som helst har tillträde. 

Det finns inte någon grind som säger att du inte får komma in på det här 

området. Vem som helst får gå runt på de områdena och titta på de fina 

båtarna. Är det då någon som sitter på akterdäck och delar på en flaska 

vin så gör de det på fel ställe. De ska gå in i sin kabyss. Lagstiftningen, 

som lagutskottet eftersträvar, är att drick gärna öl men gör det där ingen 

ser dig, i en stängd kabyss eller hemma.   

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Visserligen har jag ingen båt med akterdäck och inte heller för-

däck. Jag har mycket svårt att tro att det skulle vara allmän plats obero-

ende på vilket vattenområde båten ligger. Jag undrar om inte det här är 

ett missförstånd? 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det står var man får inta alkohol. Om ltl Erland läser lag-

utskottets motivering till 4 § så står det att man får inta alkohol i ett for-

don som är stängt, exempelvis i en bil får du dricka alkohol. Det står att 

det inte får vara ett öppet fordon. Sålunda tolkar jag det. Man kan inte 

tolka det på något annat sätt. Båten är på en allmän plats och det hems-

ka är väl att ungdomar får se en vuxen dricka vin eller öl. Det är ju det 

som uppenbarligen är lagutskottets slutsats. Det handlar inte om att 

man ska dela med sig av det. Det handlar det inte heller om när någon är 

på en badstrand. Det hemska är att en ungdom uppenbarligen får se en 

vuxen dricka, därför ska man göra det i ett stängt fordon och hemma 

bakom stängda dörrar. Drick gärna, men drick inte så det syns är lagut-

skottet slutsats. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Man undrar varför inte 7 §, begränsning att urinera och ha av-

föring på allmän plats, väcker lika stor debatt som den reglering som vi nu ta-

lar om i 4 §? Att vi kriminaliserar ett sådant beteende som annars sker i det 

fördolda allt som oftast, i hemmet o.s.v.  

Herr talman, det är onekligen så att det är kopplingen till alkohol som 

väcker många människors lidelser. Just alkoholdrickandet väcker alltid de-

batt när det blir föremål för samhällsreglering.  

Lagstiftningens främsta syfte är ju inte att reglera alkoholintag. Syftet är 

inte av alkoholpolitisk karaktär. Jag tycker att ltl Johan Ehn drar förhastade 

slutsatser. Åtminstone har det inte varit min tro, när jag gick med på föränd-

ringen av 4 §, att det skulle leda till minskad alkoholförbrukning totalt sett. 

Syftet har nog varit att förbättra ordning och säkerhet för medborgarna i tät-

orter. Alla dessa väldigt långdragna diskussioner om vilken typ av drickande 

som resulterar i ökad eller minskad konsumtion är nog en diskussion som 

inte har förts i lagutskottet och som ligger utanför lagstiftningens syfte. 

Den regionalpolitiska frågan, som ltl Gun Carlson nämnd, har inte heller 

diskuterats i utskottet. För min del tror jag inte det är tillåtet att villkorslöst 

dricka alkohol på Jan-Karls gården. Det kanske inte är en allmän plats i den 

mening som den här lagen definierar som allmän plats. Det är ett museiom-

råde ägt av landskapet. Landskapet har redan regler för hur man får bete sig 

på det här området. 

Det har gjorts felaktiga jämförelser, som ltl Harry Jansson var inne på, 

mellan det fria privata drickandet på allmänna platser och när man dricker 

alkohol på kulturella tillställningar och vid sportevenemang. Det är helt re-

glerad utskänkning och där får man dricka. Det är överhuvudtaget, som jag 

ser det, inte jämförbart. 

Herr talman! Egentligen innebär det här att lagtinget skulle ge en tydlig 

norm för att man inte på Åland i tätort skulle tillåta drickande på allmän 

plats. Det är en enkel norm.  

Jag tänker på vilket liv det var när man i Sverige och sedan i Finland inför-

de den lagen, som också var mycket normgivande, att man inte får aga barn. 

Det var en diskussion som var av likadan karaktär som den här d.v.s. samhäl-
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let har ingen rätt att gå in och bestämma om hur enskilda föräldrar uppfost-

rar sina barn. Det inskränkte föräldrarnas frihet att ge en liten dask till sina 

barn eller att lugga dem och att var minsann en metod som hade fungerat förr 

och skulle nog också fungera i framtiden. Numera så tror jag att de flesta av 

oss som reser i länder, där man inte har det här förbudet och man ser barn 

som blir tillrättavisade av sina föräldrar genom att man på olika sätt brukar 

fysiska krafttag, så upplever nog det som ganska obehagligt. Den normen har 

blivit väldigt befäst hos oss. Den har stärkt barns ställning väldigt mycket. 

Likadant är det med det här. Jag tycker inte att det finns något skäl att till-

låta drickandet på allmänna platser i tätorter. Vi har reglerad verksamhet. 

Det sägs också i lagen att förbudet inte gäller serveringsområden med särskilt 

tillstånd. Vi vill ju att folk ska sitta på våra uteserveringar. Vi har ganska 

många sådana i staden och vi har en hel del restauranger. Sedan att det kan 

förekomma att någon dricker i samband med någonting i någon park så det 

förekommer och det kommer säkert att förekomma fortsättningsvis. Lagstif-

taren är inte ute efter att kriminalisera de här personerna. De kommer antag-

ligen fortsättningsvis att fortsätta på samma sätt som tidigare. 

Resonemanget med att man utanför Lyceet inte skulle kunna få dricka ett 

glas champagne, det kommer knappast inte heller att beröras av det här. Det 

är väl som minister Katrin Sjögren sade, att det är mycket viktigt att alla 

andra dagar på året, som är rätt många, ska de som inte dricker och som är 

berörda av det här, ska känna sig säkra när de rör sig i tätorten. Det är en 

ordningsfråga att det inte förekommer drickande.  

Drickandet som förekommer i våra parker görs nog ofta av kroniska alko-

holister. Många av dem dricker på undanskymd plats och knappast jagar po-

lisen dem heller. Det är för den sakens skull inte något att slår vakt om. Det är 

väl så att polisen har begränsade resurser. Man använder dem på ett sätt som 

man har prioriterat. Det gäller kanske att inte jaga allting som luktar lite 

sprit.  

Detta kommer i praktiken inte att bli något större problem. Det kommer 

att fortsätta som förut. Det som är centralt är normgivningen. 

När det gäller reservanternas förslag så romantiserar man lite att det ska 

sitta unga par på badstränderna och dricka vin och äta en sallad. Det är na-

turligtvis inte störande. Ingen människa skulle ha något emot det. Men det är 

vanligtvis unga, ganska livliga unga män och också tjejer som stör ordningen. 

Vuxna människor kanske inte har samma behov. Det är just på sådana stäl-

len, badstränder, som det finns barn. Jag tycker inte att det finns något som 

helst skäl att man ska dricka alkohol där. Men förekommer det och det skulle 

uppstå en sådan situation att någon upplever att det är störande eller att man 

inte vill att ens barn ska behöva konfronteras med det här, så är det de som 

inte dricker som ska upprätthålla 3 §. Det är inte så att polisen kommer att gå 

regelmässigt runt och titta. Då har man fört över ansvaret för ordningen och 

säkerheten på medborgarna. Om man nu tar bort den här luddiga skrivning-

en, kanske inte alla upplever den som luddig, jag menar luddig med detta att 

det är de som störs som ska upprätthålla normen med ordning och säkerhet. 

Om man tar bort den, då är det, enligt 3 §, polisen som ska övervaka ordning-

en. Då är det här beteendet inte undantaget de allmänna principer som finns i 

lagen. Jag kommer väl ihåg när man lade till detta tillägg. Det är inte berett 

som lag, utan det här tillkom i riksdagen i Finland, antagligen efter en lik-

nande debatt som den här.  
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Jag tillhör nog den grupp som anser att det här skulle vara värt att pröva 

på. Det går ju alltid att ändra lagen. Det är möjligt att ordet tätort skulle ha 

varit borta, men det var inte någon aktuell diskussion vare sig i lagutskottet 

eller i stora utskottet. Utanför Mariehamn och utanför tätorter så tror jag att 

det här problemet inte är av samma karaktär. De platser som man nämner, 

Jan-Karls gården, Kastelholms slott eller allmänna badstränder, där finns det 

säkert någon form av reglering, angående de allmänna badstränderna kan det 

vara lite osäkert. Det finns också enligt den här lagen och då träder kanske 3 § 

i kraft.  

Herr talman! Jag tycker att majoriteten har gjort ett riktigt val. Jag tycker 

också, som många andra sagt, att det är vi vuxna som ska reglera beteendet. 

Det är nog med viss sorg i hjärtat som jag inser att man i Norden har den här 

offentliga berusningen. Det är en väldig tråkig företeelse i det offentliga 

rummet, speciellt i Finland och Sverige. Man skäms för att det är på det här 

viset och att vi bara accepterar det. Vi har talat om det förut, vicetalman och 

jag, som är så gamla att vi kommer ihåg den tiden när det här var reglerat. 

Man fick inte uppträda berusad.  

Det är inte några trevliga syner för kvinnor och barn. Det är ju ändå trots 

allt ett gammalt manligt mönster, som tyvärr många kvinnor har tagit över. 

Ingen människa kan väl tycka att det kan vara ett värdefullt kulturarv som vi 

måste föra vidare. Vi borde få bort det. Den här bestämmelsen signalerar att 

vi ska försöka motverka detta på det här sättet.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ltl Sundback nämner andra lagstiftningar där man har 

fört liknande diskussioner. När det gäller den här lagstiftningen så lyfter 

hon fram att urinera och ha avföring på allmän plats som någonting som 

skulle liknande det här. För mig är drickandet i sig inte det som är pro-

blemet som vi ska stävja, utan det är berusningen som vi ska stävja. Ing-

enting stoppar att de här personerna kommer ut på gatorna och är beru-

sade redan. Drickandet i sig behöver inte leda till berusning om man kan 

göra det på ett måttligt sätt, vilket ju är det som är huvudargumentet i 

vår motion.  

När det gäller jämförelsen med aga så haltar den betänkligt, tycker 

jag. I det fallet tar man bort ett beteende som uppenbarligen skadar en 

annan person. Det är inte uppenbarligen så att drickandet i sig skadar 

en annan person. Det är ev. det beteende som kommer efteråt. Det stäv-

jar vi i lagen på många olika sätt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är naturligtvis två olika företeelser; aga och drickandet. Det beror på 

vad man menar med aga. Tar man någon i örat så inte skadas de väl av 

det? Den psykiska skadan är väl också måttlig. Men om man gör illa 

barnet så att barnet får men av det här, inte bara kroppsliga utan också 

psykiska men hela livet eller delar av livet, då är det problematiskt. Det 

är lite samma med alkohol. När det går över en viss gräns så är det skad-

ligt för hela vårt samhälle och vår kultur.  

Jag håller inte med där. Jag tycker att man bra kan resonera om det. 

Det handlar om normgivning. Med det här förbudet kan man klart och 

tydligt säga åt sina ungdomar att det är förbjudet att dricka i tätorter.  
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Med det förslag som vi reservanter ger så kan man fort-

sättningsvis säga till ungdomarna som är under 18 år att det är förbju-

det, eftersom vi har annan lagstiftning som säger att så är fallet.  

Den här diskussionen kring aga, det är helt olika saker fortsättnings-

vis. Vi har också en lagstiftning som sätter stopp när drickandet går till 

den gränsen att det skadar andra personer.  

När det gäller definitionen om allmän plats så finns det ganska tydligt 

i 2 §. Platser inom tätort kommer att vara förbjudna, medan platser 

utanför tätorter inte kommer att vara det, 2 § punkt a är ganska tydlig 

vad gäller det här. Dessutom ger det en väldigt stor vid fullmakt ytterli-

gare till liknande platser. Vi kommer att få en regional skillnad här som 

är ganska intressant egentligen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är säkert som ltl Ehn säger här. Det är trist att vi inte har diskuterat 

detta mera i detalj. Lagens syfte och mening är väl ändå ganska klar.  

Angående normgivningen i 4 § så tror jag att det är väldigt bra om 

man kan säga att i stan så är det förbjudet att dricka på allmän plats, 

punkt slut. Det ska inte vara så här att; ja, ni får dricka om ni inte stör 

och på det och det sättet. Är bestämmelserna klara och tydliga så är de 

lätta att komma ihåg också. Det är lite som diskussion hands free.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Inledningsvis vill jag referera till en människa som tidiga-

re hade full respekt i samhället och hade ett fungerande liv. Efterhand har det 

ena efter det andra tagits ifrån honom, arbetet, ekonomin, hälsan, körkortet, 

familjen och bostaden. Allt som betyder någonting för normala människor 

har försvunnit. Det speciella med den här personen, som jag pratar om, är att 

han har gjort dessa val själv. Han har undan för undan valt bort sin hälsa, re-

spekten, både självrespekten och andras respekt och han har också valt bort 

körkortet osv. Han har gjort medvetna val. Frågan är om han har kunnat sty-

ra valen, men han har gjort dem själv. Det är vad jag pratar om. Alla känner 

någon som denna person. Jag tror att alla har en sådan här person i sin 

kommun. Jag pratar om alkoholisten som har supit ner sig och supit bort det 

ena efter det andra. Till slut är alkoholens kraft så stark att man t.o.m. väljer 

den före sin egen familj. Man ser familjen splittras och det blir skilsmässa. 

Man går t.o.m. så långt att man misshandlar och slår sönder sin nära och 

kära i samband med alkoholen.  

När vi pratar om alkohol så är det en mänsklig rättighet att vi ska få dricka 

alkohol överallt i vårt samhälle. Det är extremt viktigt att alkohol ska få fin-

nas med överallt. Man sade att vi från landskapsregeringen vill att folk ska 

dricka sprit i hemmet. När har man någonsin sagt att man vill att folk ska 

dricka sprit överhuvudtaget?  

Jag tycker att vi här ska prata om att vi ska ha olika områden var ska vi till-

låta alkoholkonsumtionen. För min del skulle jag vara väldigt glad om vi 

kunde ta bort det i en handvändning.  
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Narkotikan är ett väldigt stort problem i vårt samhälle idag. Men vad vi än 

diskuterar, i varenda en grupp som jag varit med och diskuterat alkohol och 

droger, så är alla rörande överens om att det är alkoholen som är problem i 

vårt samhälle. Det är det stora problemet som ställer till de största oegentlig-

heterna. Det är också den som oftast är inkörsporten till narkotika.  

Det är skrämmande att höra argumenten till varför man ska släppa alkoho-

len fritt i parkerna. Det är exakt identiska ord som används utav dem som fö-

respråkar att vi ska släppa haschet fritt. Det är mänskliga rättigheter, man 

borde ha frihet och man kan påvisa mellan 150 och 300 argument på varför 

det är bättre att röka hasch än att använda alkohol. Man kan alltid använda 

olika argument för sin sak. Men varför måste vi ha spriten med överallt?  

Vad jag talar om och vad jag tycker att skulle vara viktigt är att vi behöver 

ha vissa områden när det gäller alkoholen. Det är var och ens ensak, man 

dricker det i hemmet. Dricker man det utanför hemmet så ska det vara regle-

rat. Man dricker alkohol på utskänkningsställen och på begränsade områden. 

När man är på offentliga platser så ska de, som kanske har ett alkoholmiss-

bruk och är på väg ur det, inte behöva se folk som dricker och skålar överallt.  

Man pratar om någonting roligt och trevligt, man förväntar sig att det ska 

komma en massa rutiga filter som breds ut i parkerna och man har picknick. 

Det är inte det som kommer att hända, utan det är ungdomar på väg till kro-

gen som tar sin förfylla och sitter på parkbänkarna och stärker sig.  

Det är samma sak med turisterna. På Åland där sitter man och dricker i 

parkerna och där dricker man fritt.  

Det här är ingen ny lagstiftning. Det här har reglerats förut. Men däremot 

är det nytt att man nu ska få börja dricka fritt i parkerna. Man köper sin öl på 

färjan och dricker i parken, så får polisen avvakta och se om den ena killen 

blir störande vid öl nummer fyra. Den andra killen är inte störande alls för 

han tål åtta öl. Vem är störande i det här gänget och hur ska man separera 

dem? Man får väldigt svåra gränsdragningar i dessa sammanhang.  

Ser man på ungdomarna så råder det en enorm osäkerhet när det gäller al-

kohol och droger. Å ena sidan säger föräldrarna att man inte får dricka, men 

man ser att de vuxna köper ut och njuter av alkohol hela livet.  

Man har hört att knark är livsfarligt. Man har kända förebilder och skåde-

spelare som går ut i massmedia gång på gång och berättar att de röker mari-

juana varje dag och mår bra av det. Man kan se tv-serier som helt och hållet 

utspelar sig i barer där man snortar kokain utan att man är särskilt nergång-

en och man kan driva sitt företag. Vad är det för budskap som vi ger våra ton-

åringar? De flesta tycker att det är besvärligt att vara tonåring. Man känner 

sig rotlös, lite ensam ibland och alkoholen kan då fylla en stor funktion. Man 

känner samhörighet med andra, det blir lättare att umgås och man kommer 

sina kompisar lite närmare. Man känner sig helt enkelt lite vuxen när man 

dricker.  

Tonåringar kan också känna att vardagen består av krav, rutiner och 

scheman. I ett sådant läge längtar man efter att något ska hända, häftiga upp-

levelser och där kommer också alkoholen in i bilden. Vi har ett stort tryck om 

vi ska övertyga våra ungdomar om att de ska skjuta upp debuten av alkohol 

tills de är 18 år. Vi begär det av dem, vi vill att de ska göra det så att hjärnan 

har mognat någorlunda så att de kan hantera alkoholen. Men då tycker jag att 

vi också ska kunna säga att vi kan acceptera ett samhälle där man inte nöd-

vändigtvis måste få dricka alkohol på skolgården när man tar studenten. Att 
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det är en av de centrala mänskliga rättigheterna som vi ska ha här på Åland. 

Och att det nu helt plötsligt också ska vara en mänsklig rättighet att springa 

med vinglasen på stan. Det har varit förbjudet hela tiden. Men nu, från och 

med dags datum ska det bli tillåtet, då ska det här förbudet ställa till med sto-

ra problem.  

Vi har olika mognadsgrader när det gäller tonåringar. Det är mycket för 

deras skull som förebilderna ska finnas där. Det ska inte sitta människor i 

parkerna som dricker sprit överallt i tid och otid. Det handlar inte om att en 

tonåring går förbi och ser någon dricka sprit och bli förstörd på grund av det-

ta. Nej, ltl Karlström, det är inte det som det handlar om. Det är tonåringar 

som går i parkerna och det sitter ungdomar, som kanske är 20 år, och dricker 

sprit på var och varannan parkbänk. Någon i gänget är 20 år, det räcker med 

det. Det handlar inte om det här picknicksbehoven som jag inte tycker att ha 

varit så akut stort.  

På nyårsafton så tror jag att det är bara bra att föräldrarna visar sina barn 

att man kan lämna vinglaset efter sig och gå ut och tittar på raketerna i lugn 

och ro så att man inte springer omkring och snubblar med glaset. Jag tror 

t.o.m. att det kan vara ändamålsenligt att man inte springer omkring med 

glaset.  

Alkohol är skadligt för hjärnan oavsett ålder, framförallt för tonåringar är 

det speciellt farligt. Det är först vid 25 års åldern som hjärnan är färdigt ut-

vecklad. Vi har en gräns på 18 eller 20 år just nu när det gäller alkohol. Jag 

tror att de flesta som kommer att dricka alkohol i parkerna är trots allt perso-

ner upp till 25 års ålder.  

Vi vet att barn gör som föräldrarna säger, det är helt klart. Föräldrars atti-

tyd till alkohol och barnens kommande alkoholvanor har ett tydligt samband. 

Samma gäller också för rökning och narkotika. Barn gör som föräldrarna gör. 

Man kom underfund med för 5-10 år sedan att det är en nervcell som ger 

impulser när man utför en viss handling eller gör saker. Av en tillfällighet 

kom man underfund med spegelneuronen som ger exakt samma impuls när 

man ser någon annan göra det. När barnen ser sina föräldrar dricka sprit eller 

bete sig på ett visst sätt så bygger man upp att man gör som föräldrarna gör. 

Det är viktigt, barnen gör som föräldrarna gör. De här pratar vi inte alls om. 

Som man säger här, det är viktigt att barnen inte ser sina föräldrar på fyllan 

och raglar omkring och beter sig illa. Det inte det som det handlar om. Det är 

viktigt att barn anser att man kan ha roligt, trevligt och att det finns livskvali-

tet utan brännvin, champagne och öl. Livskvalitet är någonting annat. Livs-

kvalitet är kanske att ta studentexamen, att man har kämpat många år och 

lyckats. Nog är det väl väldigt konstigt om inte den euforin, att man äntligen 

har klarat studentexamen, ska räcka till utan vi måste anpassa lagstiftningen 

så att man dessutom måste få dricka champagne. Det är en sak som jag defi-

nitivt inte tar till mig. Det är inte det som den här lagstiftningen egentligen är 

ute efter. Man är ute efter det allmänna drickandet och supandet i parkerna.  

Om man här tycker att det är skillnad så gör lagstiftningen ingen skillnad 

på berusningsgränsen. Många gånger när man sitter och dricker syns det inte 

att man är full förrän man raglar iväg och blir liggande. Hur ska då polisen, 

som far förbi, avgöra detta? Man kanske skärper sig en kort stund då. 

Herr talman! Polisen måste få förutsättningar att arbeta mot ungdomars 

drogmissbruk. Då måste bli ett regelverk som är tydligt avgränsat. Polisens 

åtgärder ska inte medföra större skada eller olägenhet än vad som är nödvän-
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digt för att uppgifter ska kunna fullgöras. Det är helt uppenbart, det vet var-

enda polis, som har gått polisskolan och har utbildning, att om det står en 

massa människor och dricker champagne och skålar på allmän plats så finns 

det inte någon vettig anledning att ingripa i sådana fall. Då ingriper man inte. 

Man kan ge dem en uppmaning och säga åt dem att de inte ska göra det. 

Sedan anser man tydligen just nu att den som råkar befinna sig på torg ska 

få skåla. Hur är det med vtm Gunnar Jansson då? Om han vill gå ut och skåla 

och titta på raketerna ute i Hindersböle? Tycker man att det är rättvist för 

honom med den här lagstiftningen? Var går gränsen mellan torgliknande om-

råden eller inte? Man pratar om rättvisa i lagstiftningen. Får man dricka på 

gatan eller får man det inte? Var avgör man dessa avgränsningar? Det verkar 

så väldigt klart och enkelt att detta, som vi kommer med, är krångligt medan 

ert förslag är enkelt och saliggörande. Vi har en klar gräns; man dricker inte 

sprit på allmän plats.  

Med tanke på företagarna så förvånade mig Karlström när han går emot 

dem så kraftigt. Det är väl bättre att turisterna sitter och dricker på en uteser-

vering under kontrollerade former med reglerad utskänkning. Att man för-

tjänar pengar på turisterna istället för att de ska sitta och tömma sina öl lådor 

i parkerna. Jag förstår inte den där biten. 

Metoden med stort M finns inte. Det här är en liten grej, när man ska stop-

pa droganvändning och missbruk, som är åt rätt håll. Jag hävdar bestämt att 

det fungerar på det sättet. 

Har polisen sagt att det har varit problem? Har någon klagat på att de inte 

har fungerat i dagens reglering? Uppenbarligen, eftersom man måste ändra 

lagstiftningen så att man ska börja tillåta det. Jag har inte förstått att man har 

ansett det vara ett problem. Ja, vänta nu, 17-åringarna drack ju på allmän 

plats, det var sant. Då blir det nog betydligt bättre om vi tillåter allmänt 

drickande i parkerna överallt. Då kanske det nog blir lättare för polisen att 

övervaka i.o.m att man har sett att det har sprungit en massa 17-åringar och 

dricker där redan idag. Jag förstår inte vad man diskuterar och vad man är 

ute efter.  

Jag anser att det ska vara alkoholfria områden. Om man sedan går på en 

vernissage eller om man väljer att gå in på området där IFK sparkar fotboll så 

är det inom ett reglerat avgränsat område där man dricker öl. Man väljer om 

man går dit. Här är det inte frågan om att välja. Här tycker man att man ska 

springa omkring och dricka alkohol överallt. 

Om man tittar på alkoholanvändningen i Finland så ser man att när det 

gäller i berusningsgraden så konsumeras den största delen av alkoholkon-

sumtionen under veckosluten. Drickandet går ut på att få en berusningsef-

fekt, vilket är unikt för Norden och brännvinsbältet här uppe. Normalt är det 

ett misslyckande i sin alkoholkonsumtion om blir berusad. Men här har man 

en annan uppfattning om detta. 

Alkoholens karaktär är ett stöd för umgänget, det är därför som man 

dricker alkohol. 

Jag tycker att man har kommit med dåliga förslag förut från Finland. Det 

här kommer också därifrån. När man t.ex. sänkte alkoholskatten så tilltog al-

koholdrickandet avsevärt. Man försöker nu återreglera detta. 

Om det ska finnas någon trovärdighet, när det gäller användningen av al-

kohol och missbruk, så behöver vi ha en viss reglering på det här.  
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Som jag tidigare försökte säga här i en replik, det här verkar lite som det är 

i Amerika med skjutvapen, att det är en mänsklig rättighet. Det är en mänsk-

lig rättighet att man ska få dricka sprit på allmän plats. Men vad händer om vi 

förbjuder det här, om vi inte får dricka sprit på allmän plats? Var är katastro-

fen? 

Man pratar mycket om detta att man ska reglera alltihopa, som om världen 

skulle vara så bra om den inte var reglerad. Där har Fredrik Karlström och jag 

väldigt olika åsikter om individens frihet. Det kanske inte är så bra. Det kan 

vara tryggt för omgivningen att är lite reglerat att folk inte precis får göra som 

de vill. Man kan förutsätta lite hur omgivningen reagerar, vilka normer som 

gäller och hur det ska vara. Det tycker jag att är helt okej. Jag har sett så pass 

mycket.  

Man säger att man ska lita på folks omdömen. Varför har vi trafikregler? 

Varför har vi hastighetsbegränsningar om vi bara kan lita på individerna att 

de är så kloka att de kan hantera det här ändå? Tack, herr talman.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag har stor respekt för ltl Åke Mattssons resonemang. Jag kan 

dock konstatera att det grundläggande i vad den här lagstiftningen ska regle-

ra är just berusningen på allmän plats. Det är jag med och stöder i det förslag 

som jag har lagt. Berusningen är det som är problemet och det som orsakar 

störningar i ordningen. Det är min grundläggande syn på det hela. 

Sedan kan vi föra den här mera långtgående alkoholpolitiska debatten. Det 

är jag mer än gärna med och gör. Då ska man fundera kring om det finns yt-

terligare platser där det här gör mera verkan än vad detta gör, enligt mitt sätt 

att se det. Men jag respekterar ltl Mattssons syn på det hela. Jag konstaterar 

att vi inte delar synen i att det här får de konsekvenser som jag upplever att ltl 

Åke Mattsson nu försöker beskriva. 

I mitt senaste anförande redogjorde jag för reservationen. Jag glömde att 

avisera att jag i detaljbehandlingen kommer att föreslå att 4 § i ordningslagen 

ska få samma lydelse såsom i framställningen, exakt det som finns i min re-

servation.  

I övrigt så tycker jag att den här frågan börjar bli belyst, åtminstone för 

min egen del, till de delar som det behövs. Ärendet börjar bli redo att gå till 

omröstning så småningom. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Herr talman! Jag begärde replik angående det som ltl Ehn ifrågasatte. 

Han undrade varför jag just till hans anförande hade en replik och ifrå-

gasatte alkoholhökarna här i lagtinget. Det var nog korrekt, som ltl Ehn 

sade, han hör nog inte till de hökarna i vanliga fall. Det var mera gene-

rellt som jag använde det ordet i det sammanhanget. 

Jag tog fasta på det här, som ltl Ehn noterade, att man skulle göra 

mera konkreta åtgärder som skulle minska alkoholanvändningen också 

bland ungdomar och övriga. Det här är inte någonting som jag har för-

ankrat i min egen grupp men jag vet att det finns sådana som stöder det. 

Det gäller mellanölsförbudet. Jag är beredd att fundera på om vi ska ha 

kvar mellanölet här på Åland. Kanske vi ska ta bort försäljningen av 

mellanölet ifrån servicestationer, affärer och överallt. Det är en åtgärd 
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som jag är väldigt övertygad om att kommer att ha konsekvenser på al-

koholanvändningen, för det har det haft på andra områden. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Med risk för att talmannen konstaterar att det här ärendet 

glider lite åt sidan kan jag konstatera att generellt sett tror jag ändå inte 

att det är förbudsdiskussionen som är det viktiga i det här. Det, som vi 

har varit inne på, gäller att påverka attityder, möjligheter att skapa akti-

viteter och möjlighet att njuta av livet på andra sätt en via alkohol. Det 

behöver inte alltid går hand i hand med att man måste förbjuda saker 

och ting. Jag är en person som ofta försvarar individualismen i samhäl-

let. Jag tror att det är viktigt att vi bryr oss om varandra naturligtvis. Ska 

vi kunna bry oss om varandra måste vi också ha klart för oss var vi själva 

står. Ta ansvar för vårt eget liv för att sedan kunna ta steget vidare och 

också göra en tjänst åt varandra.  

Vi kan gärna diskutera alkoholpolitik i ett mera ingående perspektiv. 

Jag tror att det måste bli i en annan debatt. Risken är stor att både ltl 

Mattsson och jag blir avklubbade av talmannen snart.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det sista jag hörde av ltl Johan Ehn var att talmannen ska klub-

ba av. Jag ska väl försöka hinna säga någonting. Jag ska hålla mig till saken. 

Man kan se diskussionen som ideologisk till ganska stor del. Det handlar 

också om attityder. Jag noterade när stora utskottets ordförande, Anders 

Eriksson, inledde debatten så sade han att det var den röda tråden att land-

skapsregeringen inte skulle reglera och att man skulle ha så lite byråkrati och 

detaljreglering som möjligt. De facto tog lagutskottet bort den regleringen. 

Man har ett förbud att inta berusningsmedel på allmän plats i tätort. Sedan 

fanns det undantag som byggde väldigt mycket på bedömningar, observatio-

ner och ingripanden. Det skulle inte vara störande och sådana saker. Till den 

delen har jag svårt att förstå logiken. 

Om vi tänker på några ord som nämnts här under debatten; frihet under 

ansvar, det är frågan om sundhet och det är frågan om att vuxna människor 

ska ta ansvar för sig själva osv. Då kan man ju fråga sig varför det är en så 

stor alkoholkonsumtion i våra nordiska länder och i EU överhuvudtaget och 

varför det är framförallt så stora samhällsekonomiska skador, för att inte tala 

om de individuella skadorna och utslagning bland ungdomar. Det är natur-

ligtvis en ideologisk debatt.  

Visst är den individuella friheten en utgångspunkt, särskilt en liberal ut-

gångspunkt. Men, för att kunna upprätthålla den här friheten och ta ansvar 

så behöver man ha normer och skydd. I dagens värld är det normer av ett an-

nat slag än förr när man hade religion, myter och riter som styrde individerna 

in på det som man ansåg vara rätt.  

Nu har vi ett parlamentariskt system där vi lagstiftar. Jag tycker faktiskt att 

lagutskottets lilla bidrag till det här var en alkoholpolitisk markering. När 

man räknar upp alla positiva de omdömena, nyårsfest, examensfest, att njuta 

av en middag med en kall öl och sitta på akterdäck en båt. Det är klart att alla 

tycker det låter väldigt trevligt. Alkoholkonsumtion är en s.k. kulturburen ak-
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tivitet. Det finns gamla traditioner som man tycker att hör till vårt samhälle. 

Samtidigt måste vi sätta det mot de olägenheter det medför. Det är inte frå-

gan om att moralisera och föreskriva andras beteende utan det är fråga om 

att skapa attityder genom signaler. På det sättet så tycker jag att det här är 

motiverat. 

Sedan skulle jag vilja ta upp en annan aspekt. I vår lagstiftning har vi gans-

ka långtgående regleringar när det gäller alkoholkonsumtion vad gäller trak-

tering, inkvartering och tillämpning av alkohollagstiftning. Man ska gå på 

kurs, man ska kunna lagen, man ska ha tidsbundna serveringsperioder och 

det krävs inspektioner och ordning. Varför skulle man inte kunna tänka sig, 

om det är så angeläget att ha alkohol vid vissa festliga tillfällen, att man an-

vänder sig av professionella arrangörer. Så att man gör som man gör på Ö-

spelen och andra arrangemang. Man sätter upp ett tält och man har ett till-

ståndsförfarande. Samma sak när det gäller IFK fotbollsmatcher. Jag förstår 

mycket väl att man ifrågasätter det här med alkoholkonsumtion och idrott. 

Det blir också en attityd så småningom, men det är i alla fall under ordnade 

förhållanden. Man har tillstånd och det är reglerat. Det viktiga är att man i 

allmänhet har en kontroll över alkoholkonsumtionen. Sedan kan man natur-

ligtvis säga att vårt samhälle är oerhört ekonomiskt beroende av tax-free, 

men det finns de inte något lagutskott eller stora utskott som kan anvisa någ-

ra alternativ. Det är ett dilemma och ett problem som är svårt att lösa. Samti-

digt ska vi utnyttja de tillfällen vi har att försöka ge normer och signaler till 

hela samhället men särskilt till ungdomarna. 

Lagtinget ska ju ta ställning till den här frågan. Jag tycker att majoriteten 

har hamnat på rätt som jag ser det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är ett bra och balanserad inlägg i debat-

ten. När lagutskottets ordförande resonerade här om lagen, speciellt 

med hänvisning till idrotten så slog det mig, när man tänker på fot-

bollsmatcherna i Mariehamn, så är det idag en rigorös kontroll vad man 

har i sin ryggsäck när man går in på fotbollsarenan. Det handlar egentli-

gen inte alls om serveringen där, den regleras på annat sätt än via den 

här lagen. Om det nu ska vara upp till var och en som reservanterna an-

ser så måste det väl i rimlighetens namn betyda att kontrollen måste tas 

bort. Det ska vara möjligt att sitta och dricka öl på läktaren bara man 

inte stör matchen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Det är verkligen något att fundera på. Jag har erfarenhet från 

fotbollsmatcher i England på 60-talet där vi var 40 000 i publiken. Jag 

ska nog inte peka ut någon enda av de 40 000 men de flesta var nog mer 

eller mindre berusade på öl. Särskilt efter matcherna där det var fritt 

fram och man tågade till pubarna. Också i detta konservativa land har 

man nuförtiden starka regleringar. Jag tror att rädslan för regleringar är 

fel. Man är tvungen att reglera för att uppnå individuell frihet och ge 

möjligheter för folk att ta det här ansvaret. Det är inte så att anarki och 

fritt fram är det som löser våra samhällsproblem. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Man kan väl säga att det där engelska fotbollslivet är ett ganska bra ex-

empel på att det har varit ohållbart att ha det här fria öldrickandet, fri-

het under ansvar på fotbollsmatcherna. Såvitt jag vet har man infört 

väldigt rigorösa och stränga kontroller. Man har mycket problem av 

oordning. Samtidigt riskerar man säkerheten för övriga i publiken. Det 

ligger mycket i detta att ha tydliga och klara regler. Då ger man indivi-

den ansvar under den frihet som det innebär att alla har. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag håller med. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm  

Talman! Det har varit en väldigt uppfriskande debatt och avslöjande debatt 

rent ideologiskt sett. Man kan tycka att det kanske inte är så stor fråga. Rent 

politiskt och ideologiskt tycker jag att frågan har varit väldigt intressant. 

När vi har diskuterat det här i vår grupp så har vi utgått ifrån likabehand-

lingsprincipen inom EU. Detta med att reglera grundläggande fri- och rättig-

heter har varit kärnan i det här, oavsett vad det än skulle ha varit för sakpoli-

tisk fråga. Vi har i vår grupp, i andra sammanhang, framfört fram samma re-

sonemang när det gäller t.ex. hands free, när har varit tal om vattenskotrar 

och när vi har pratat om cykelhjälmar.  I alla de sammanhangen har vi utgått 

ifrån att man har grundläggande fri- och rättigheter och att det borde vara en 

likabehandlingsprincip generellt sett. 

Här har det varit mera fokus på attitydarbetet och tillgänglighet vad beträf-

far alkoholhaltiga drycker. 

Analogt med den dagens diskussion så skulle jag åtminstone för det fort-

sätta arbete, och alldeles särskilt för den kommandeomröstningen, vilja få 

klart för mig och säkert också för många andra, kanske mest för dem utanför 

den här salen, hur majoriteten i den här salen resonerar när det gäller givan-

det av alkoholtillstånd som landskapsregeringen och minister Katrin Sjögren 

har på sitt bord.  

Landskapsregeringen har givit en lagframställan som var vidare än vad 

lagutskottet och stora utskottets majoritet gick in för. Det kommer antagligen 

också att ge vid handen att hela den här salen kommer att rösta för att 

stränggera det och att man går in för det här förbudet.  

Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant att veta hur majoriteten här 

i salen diskuterar angående idrottsliga sammanhang, musikevenemang och 

kulturevenemang. Kommer man att ta initiativ till att stränggerar givande av 

alkoholtillstånd? Vi har alkoholservering på de flesta i idrottsliga evenemang. 

Vi har servering när det gäller trav, hästhoppning, tennis, PAF-Open, volley-

boll, Ö-spel, kulturevenemang, litteraturdagar, åsikts ÅM, filmfestivaler, mu-

sikevenemang, sommarmusik evenemang både i stan, på landsbygden och i 

skärgården. Många av de här arrangörerna t.o.m. säger att alkoholservering-

en är avgörande för att få det här att gå ihop. 

Det skulle vara väldigt intressant att höra och nödvändigt för oss att få 

veta, här och nu, hur man ser på det här? Kommer man att ändra förfarandet 

när det gäller givandet av alkoholtillstånd? Eller kommer man endast att stå 
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vid det här förbundet och allt annat löper som vanligt? Attitydarbetet och till-

gänglighetsarbetet är annars precis som vanligt.  

När jag var minister 2004 var det mycket prat om fotbollsmatcherna och 

man anhöll om alkoholservering där. Då ville jag inte ge tillstånd och jag gav 

inte heller. Men eftersom jag visste att jag var ensam landskapsregeringen 

och efter den diskussion som jag hade med mina kollegor så förde jag ärendet 

till plenum. Det betyder att alla andra, förutom jag, var för att man skulle ha 

alkoholservering vid ligamatcherna. Man skulle bygga ut och det var viktigt 

för IFK:s verksamhet att man fick det här alkoholtillståndet. Då var alltså li-

beraler och centern för att man skulle ha den här tillgängligheten. Man hän-

visade aldrig då till arbetet med attityder. Frisinnad Samverkan var då, som 

nu, inne på samma linje.  

Jag tycker det skulle vara viktigt att vi har en entydig och framförallt tydlig 

linje in de här frågorna. Var står ni, totalt sett, i de här alkoholtillstånds- och 

alkoholfrågorna när det gäller tillgänglighet och attitydfrågor? Tack, herr 

talman. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag förstår inte vilka ni det är frågan om här. En majoritet 

kan utformas först efter omröstning. Sedan förstår jag inte heller det här 

med tillstånd. Det står ju i alla förslag hittills. När man har tillstånd så 

kan man servera alkohol. Det är ju det som kanske är poängen att där 

går gränsen för vad vi har gjort, åtminstone i lagutskottet. Det är till-

ståndsgivningen som säger att det är på särskilda områden, särskild 

kontroll och det är särskild lagstiftning. Jag har inte uppfattat att det har 

varit någon oenighet till den delen.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Majoriteten, som jag nu upplever det, har redan kommit fram i 

stora utskottets betänkande. Lagutskottet kanske hade en liten annan 

uppsättning eller så fanns det inte representanter i lagutskottet från de 

grupperna som tänker lite annorlunda och som tänker såsom landskaps-

regeringen initialt kom med i sin framställan. Det jag menar med ni, är 

naturligtvis liberalerna och centern eftersom man har en annan åsikt 

här i salen än vad som företräds inom landskapsregeringen inom sam-

ma partier.  

När det gäller tillstånden så är tillgängligheten och attitydarbetet en 

väldigt viktig fråga. Tillgängligheten finns där. Attityderna lär vi då ock-

så ut till våra ungdomar som kommer med på t.ex. fotbollsmatcher eller 

kulturevenemang.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Tillståndsgivningen lever sitt eget liv. Vill man gå in och 

skärpa så krävs det ändringar i lagstiftningen. Nu har ju alla varit med 

om att gå in för att bedöma om man ska ha möjlighet att, på allmän 

plats, inta berusningsmedel. Det är en annan fråga. Det är ingen till-

ståndsgivning där. Kanske man skulle införa också det? Men den här 

frågan är ju inte aktuell i det här sammanhanget. Det är ingenting nytt 

till den delen.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Men det har väldigt mycket med varandra att göra. Om man i 

det ena avseendet försöker med förbud i lagstiftning där man hänvisar 

till tillgänglighet och attitydarbete, så borde man då också analogt med 

den debatten också ha det när det gäller tillämpningen av tillståndsgi-

vande. Då borde man också stränggerar detta. Ska vi gemensamt gå in 

för det? Då kanske vi har flera med också på det här tåget. Men gör man 

det bara här för att man genom förbud i lagstiftning förbjuda, men i ett 

annat arbete är inte attitydarbete och tillgänglighet ett problem.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är intressant att höra debattens svängningar här. 

Det förvånar mig ganska mycket att man från reservanternas sida envi-

sas med att prata som om det här förbudet är någonting nytt som man 

inför. Det har ju de facto varit förbjudet att dricka alkohol på allmänna 

platser i Mariehamn förut. Det är ingen nyhet, Vi tycker att det är bra 

om man fortsätter med det. Vi vill inte öppna upp och visa att det är okej 

att dricka sprit. Snarare tvärtemot, det är så att det här ska vara reglerat. 

Man får dricka alkohol på uteserveringar, det ger man tillstånd till. 

Dricker man på fotbollsmatcherna så verkar det som man får springa 

omkring och drälla med brännvinet, champagnen och ölen hur som 

helst men det är inom ett visst begränsat område där det är reglerat och 

man har koll på det. Polisen vet vad som händer. Söker man tillstånd 

har polisen möjlighet och vet vad händer och man har kontroll på olika 

tillställningar. Det gäller att ha kontroll och ha det reglerat. Det är inte, 

vad jag har förstått, någon EU rättighet, att det ingår i mänskliga fri- och 

rättigheter att få dricka öl, vin, brännvin och champagne överallt.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! När man ger alkoholtillstånd till kulturevenemang t.ex. till 

åsikts ÅM, litteraturdagar eller barnboksdagar eller om det är andra 

evenemang då har man inget avgränsat område särskilt. Det betyder att 

till sådana evenemang så måste man ha legitimationskontroll. Till såda-

na evenemang kommer inte några 17-åringar in eftersom det serveras 

alkohol där. Borde det inte då landskapsregeringen jobba alldeles sär-

skilt med attitydarbete för att ha en annan tillämpning vid givandet av 

alkoholtillstånd. Och inte bara säga till den här delen när det gäller för-

bud utan också reglera tillämpningen av det här givandet. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Nu kan jag inte uttala mig vad landskapsregeringen 

kommer att ha för inställning till det här.  Ministern är inte här. Men för 

min personliga del så vill jag återigen lyfta fram att man fortsätter väl 

som förut. För det är det som den här regleringen och lagstiftningen går 

ut på. Lagutskottet förslår att det fortsättningsvis inte ska vara tillåtet 

att dricka i parkerna. Att polisen ska veta vad som gäller och att man ska 

ha kontroll på situationen. Det ska vara reglerat. Det är samma sak på 

Parks uteservering, man ska inte fem meter därifrån sitta i parken och 
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dricka helt ogenerat hur som helst. Det tycker jag inte är lämpligt och 

ändamålsenligt. Jag anser att det ska fortsätta som det har varit tidigare 

och man ska reglera drickandet. Eventuellt kan man gå vidare med att 

förbjuda ölet. Det tycker jag.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag hade verkligen hoppats och önskat att ltl Åke Mattsson 

skulle ha sagt: Jag kommer att arbeta i den gruppen som jag leder när 

det gäller alkohol och narkotikapolitiska programmet. Jag kommer, ef-

tersom jag också tillhör liberalerna, fortsättningsvis antar jag, att försö-

ka styra det här arbetet i den riktning som jag tycker vore lämpligt. Men 

det svaret gav inte ltl Åke Mattsson. Man är för att alkoholtillstånden 

kan ges brett och vitt medan det är viktigt att man får förbudet i den här 

lagframställningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det jag vill säga har lite berörts redan. Jag vill ändå påpe-

ka detta, som vtm Gun-Mari Lindholm nu tar upp, angående frågor om 

tillstånd. Det bygger på serveringstillstånd enligt gällande alkohollag-

stiftning. Det som vi nu diskuterar är ju ordningslagstiftningen som är 

en annan lag. Jag kan hålla med om att man frikostigt beviljar ser-

veringstillstånd av olika skäl som vicetalman själv berörde. Skulle man 

gå med på detta, som landskapsregeringen för fram i sin framställning, 

så förstärker man ytterligare attityderna och frikostigheten. Någonstans 

måste man ju ändå ge en signal om att vad som helst inte kan tillåtas när 

det gäller alkohol. Därför har jag fastnat för den här lösningen som vi fö-

respråkar.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tycker det är viktigt att man i sitt arbete har en röd tråd 

som man följer och att det finns en konsekvens i det arbetet som man 

utför. Ltl Gun Carlson sade själv i sitt anförande att det här var väldigt 

långtgående frågan om attitydarbete och tillgänglighet. Hon nämnde de 

punkterna alldeles särskilt. Kommer ltl Gun Carlson, i de kontakter som 

hon har som inte vi i oppositionen har, att föra fram att tillämpningen 

av alkoholtillstånden ska ändras?   

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är inte så säkert. Det beror på om man fullföljer det 

man håller på med nu och har det under strängt kontrollerade former, 

vilket vi har idag, det vet vi. Det är stränga krav på serveringstillstånd. 

Jag vill ändå igen påpeka att det är under kontrollerade former och det 

ska inte beröra barn vilket i det här förslaget, som vi nu diskuterar i 

ordningslagen, kan beröra vem om helst. Vem som helst får möjlighet 

att dricka var som helst i parkerna och vad som helst. Det är nog en 

ganska stor skillnad här. Vi ger nog en signal om vi skulle godkänna 

landskapsregeringens framställan eller om vi inte gör det. Det blir allde-

les klart olika signaler. Signalerna är attitydförstärkande mot alkohol 
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om vi gör som lagutskottet säger och för alkohol om man gör som reser-

vanterna vill.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tackar för det klargörandet. För mig var det väldigt väsent-

ligt. Jag hade också hoppats att man från liberalernas sida svarade. Man 

kanske gjorde det genom att ltl Åke Mattsson också svarade på samma 

sätt. Man kommer att fortsätta med den dubbelmoral man har. Man vill, 

genom lagstiftning, här förbjuda. Men å andra sidan så kommer man att 

tillåta ett ganska frikostigt givande av alkoholtillstånd. Det medför att 

vissa grupper, t.ex. ungdomar, inte kan ta del av vissa kultur- och id-

rottsliga evenemang. Man har inte tillträde genom att man har alkohol-

försäljning. Det är ett klargörande som, åtminstone för mig, gör att jag 

vet hur jag kommer att rösta i den här frågan. Tack för det.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen vidtar.  

Till grund för behandlingen ligger stora utskottets betänkande. I detaljbehandlingen fö-

reläggs de i betänkandet ingående lagförslagen var för sig. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående första lagförslaget, alltså Ordnings-

lag för landskapet Åland, föreläggs kapitel för kapitel för lagtingets bifall.  

Föreläggs kapitel 1 i dess helhet. Godkänt.  

Föreläggs kapitel 2.  

3 § godkänd. 

4 §  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Som jag tidigare aviserade i diskussionen så föreslår jag att 4 § i 

ordningslagen för landskapet Åland antas i enlighet med den lydelse som 

finns i regeringens framställning.  

Talmannen 

Vinner förslaget understöd? 

Ltl Anders Eriksson 

Förslaget vinner understöd, ja.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Johan Ehn med understöd av lag-

tingsledamoten Anders Eriksson föreslagit att 4 § ska få samma lydelse som i land-

skapsregeringens framställning. Detta kallas lagtingsledamoten Johan Ehns ändrings-

förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar med stora utskottets förslag röstar 

JA och de som röstar med Johan Ehns ändringsförslag röstar NEJ. Kan omröstnings-

propositionens godkännas? Godkänd. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.  
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Ltl Jörgen Strand  

Jag ber att få understöda öppen omröstning. 

Talmannen 

Lagtingsledamot Åke Mattson understödd av lagtingsledamot Jörgen Strand har före-

slagit öppen omröstning.  Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber le-

damöterna Raija-Liisa Eklöv och Carina Aaltonen att biträda.  

JA för stora utskottet och NEJ för landskapsregeringens framställning.  

Omröstning har utfallit med 19 JA röster, 8 NEJ röster och 3 var frånvarande.  

Lagtinget har sålunda godkänt stora utskottets förslag.  

5 § godkänd. 

6 § godkänd. 

7 § godkänd. 

8 § godkänd. 

Föreläggs kapitel 3 i dess helhet. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 4 i dess helhet. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 5 i dess helhet. Godkänt. 

Föreläggs kapitel 6 i dess helhet. Godkänt. 

Lagförslaget är bifallet. 

Det i landskapsregeringens framställning ingående andra lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med stora utskottets förslag. Lagförslaget är bifallet.  

Föreläggs det tredje lagförslaget. Talmannen konstateras att utskottet föreslagit att lagför-

slaget måtte förkastas och att beslut om förkastande fattas först vid ärendets tredje be-

handling.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående fjärde lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med stora utskottets förslag. Lagförslaget är bifallet.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående femte lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med stora utskottets förslag. Lagförslaget är bifallet.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående sjätte lagförslaget föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med stora utskottets förslag. Lagförslaget är bifallet.  

De återstående klämförslagen upptas till enda behandling i samband med ärendets 

tredje behandling.  

Ärendets andra behandling är avslutad. 

Första behandling 

3 Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Först några allmänna ord om internationella avtal av det här 

slaget. Vi har drygt 60 bilaterala avtal. De flesta rör dubbelbeskattning. Vi har 

ungefär ett tiotal informationsbytesavtal. Vi har några avtal på gång som Fin-
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land har förhandlat om på senare tid. Ett fall, som jag kan nämna i det här 

sammanhanget, är OECD:s lista över potentiellt skadlig beskattning. Det gäll-

er bl.a. Ålands Captive lagstiftning som numera är upphävd. Ålands och Fin-

lands enda fall i det avseendet är borta från listan.  

När det gäller Gibraltaravtalet så avser det informationsutbyte. År 2004 

bestämde man på en konferens i Berlin att man skulle inleda ett förfarande 

som skulle sikta på att leda till samarbete i beskattningsfrågor med ett antal 

länder, ca 50 länder, som inte ansågs ha en modern lagstiftning när det gäller 

information. Lagtinget har behandlat en rad sådan här fall. Gibraltar är nu ett 

sådant fall. Det här följer OECD:s modellavtal när det gäller informationsut-

byte.  

Sedan kan man säga, som nämndes här i debatten förra veckan, att Gibral-

tar är intressant av många andra anledningar, bl.a. i några fall där man har 

tagit upp Gibraltars skatteregim i EG-domstolen när det gäller skadlig skatte-

konkurrens. Men det hör inte till det här ärendet. 

I det här fallet följer man den mall som gäller för de här länderna. Lagut-

skottet har behandlat det här och konstaterat att det är i enlighet med de reg-

ler som finns för informationsutbyte.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

4 Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dub-

belbeskattning  

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)  

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Avtalet med Singapore är ett exempel på avtal när det gäller 

både informationsutbyte och dubbelbeskattning. Det finns tidigare avtal som 

man nu har moderniserat. Det kan jämföras till den delen med alla de andra 

avtal som gällde Gibraltar. Det här avtalet följer båda OECD:s modellavtal 

delvis.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

5 Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de 

nordiska länderna om tillträde till högre utbildning 

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010) 
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Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det är väl det här som kallas lagtingsmotion? Högskoleavtalet 

är en förlängning av tidigare avtal. Det finns en viss förändring som i remis-

sen föranledde frågor och diskussion. Det gällde artikel 2 som hänvisar till av-

talets artikel 10, att man genom avtal kan ändra på det här. Det väckte då vis-

sa farhågor.  

Lagutskottet har tittat på det här. Lagutskottet konstaterar att avtalet kan 

ändras, men endast till de delar det gäller självstyrelsens behörighet kan 

Åland vara med och avtala om ändringar. Saken ligger alltså i våra händer.  

Sedan gör vi ett par markeringar från utskottets sida. Det gäller för det för-

sta att landskapsregeringen ska bevaka tillträde till högskolestudier. Det är en 

ständigt aktuell fråga där det kan inträffa förändringar i de nordiska länderna 

liksom på andra håll. En annan fråga är att de självstyrande områdena och Is-

land nu är undantagna från kostnadsfördelningen. Kostnadsfördelningen har 

varit en fråga där olika länder trycker på för att få en mera rättvis fördelning. 

I Danmark så anser man att man bjuder alltför mycket på läkarstudier från 

både Norge och Sverige. Det här är någonting som vi också har anledning att 

bevaka. Vi har ju en väldigt förmånlig ställning idag när vi inte behöver betala 

särskilt för det.  

När det gäller avtalsfrågan så ser vi inte några problem. Ett avtal kräver 

också Ålands medgivande till den del det gäller vår behörighet enligt självsty-

relselagen. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling 

är avslutad. 

Första behandling 

6 Växtskyddsmedel 

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Jörgen Strand  

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens förslag 

till lagstiftning om växtskyddsmedel. Näringsutskottet föreslår att lagtinget 

antar rakt av den lagstiftning som landskapsregeringen lade fram med un-

dantag av en liten teknisk ändring i besvärsbestämmelserna. 

I remissen fördes det ett resonemang från ltl Anders Eriksson om att man 

kanske borde använda vår behörighet i större utsträckning än vad vi gör. Han 

framförde olika argument för det här.  

Utskottet har tittat lite på behörigheten som inte rakt av är åländsk. Vi be-

skriver hur det är ställt i betänkandet.  
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Det finns tre orsaker som har gjort att utskottet, på samma sätt som land-

skapsregeringen, går på blankettlagstiftning. Det skulle kosta rätt mycket att 

bygga upp det här inom vår egen förvaltning. Det är i första hand en resurs- 

och ekonomisk fråga. Den andra orsaken är den att i utskottshörande har det 

framkommit att näringen själv, producenterna, kanske inte vill att vi i alltför 

stor utsträckning ska avvika från den finska regleringen. Det motiverar man 

med att man säljer sina produkter till Finland. Man är rädd att det skulle stö-

ra marknadssituationen om det skulle bli en debatt att Åland avviker i förhål-

lande till Finland när det gäller bekämpningsmedel och gifter. Det har utskot-

tet respekt för. Den viktigaste orsaken när det gäller det här och att vi inte 

gick vidare och tittade ytterligare på att använda vår behörighet är att man i 

EU kommer att arbeta fram en ny förordning om växtskyddsmedel där man 

delar in EU i olika zoner. Ett bekämpningsmedel som är godkänd i en zon 

kommer att vara godkänd i alla länder i zonen. Finland och Åland skulle då 

komma med i den norra zonen som berör Danmark, Estland, Lettland, Litau-

en och Sverige. Det här skulle sjösättas år 2011. Många av de problem som vi 

har haft skulle lösas i.o.m det här.  

Dagen efter att vi hade tagit det här betänkandet, den 12:e, hade EU par-

lamentet beslutat att sätta lagstiftningen ikraft from 2011. Vi tycker då att det 

undanröjer nästan alla de problem som man har haft om att bekämpnings-

medel måste godkännas i nationalstaten. Blir det godkänt i Danmark, Sveri-

ge, Estland, Lettland eller Litauen så kommer det att vara godkänt också här. 

Det undanröjer många av de bekymmer som vi har haft.  

Att då på ett år försöka sätta igång en egen åländsk apparat anser inte ut-

skottet att är ändamålsenligt.  

Men vi har tittat på frågan, som ltl Anders Eriksson tog upp, som också var 

relevant.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker det var en bra presentation av utskottsbetänkandet. Givetvis 

har jag full förståelse för att man från utskottens sida böra göra en be-

dömning av hur det påverkar förvaltningen också i ekonomiskt hänse-

ende. Jag tror att vi alla är medvetna om att jordbruksförvaltningen är 

ett sådant förvaltningsområde som redan nu får ganska mycket kritik för 

att det är för stort. Det kanske är ännu mera motiverat just där. Det har 

jag förståelse för. Jag har också full förståelse för att det som EU kom-

mer att införa kommer att lösa problemen. Det är ju det tyngsta motivet.  

Det som jag lite reagerade på var när viceordförande i utskottet sade 

att näringen inte vill ha det här. När man tittar på dem som man har 

hört så kanske man inte riktigt kan uttala sig helt och hållet för näring-

ens villkor. Det finns förstås olika åsikter beroende på vilken odlingsin-

riktning man företräder.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Anders Eriksson har helt rätt. Det finns enskilda som t.o.m. har fått 

medel godkända och använt dem idag. Vi har inte hört så många. Det 

framkom också från dem som har berett lagen att man har hört olika or-

ganisationer. De flesta ville ha det på det viset, som jag beskrev det. Det 

finns undantag, det håller jag med om. Själv har jag varit intresserad 

i.o.m att jag jobbade i landskapsregeringen. Personligen har jag också 
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besökt medlemmar ute på fältet och diskuterat den här frågan. De fram-

förde just oron för att använda växtskyddsmedel som allt för mycket 

skiljer sig från Finland samtidigt som man säljer produkter till den fins-

ka marknaden. Man var rädd för en debatt i Finland, att vi på Åland hål-

ler på med något som upplevs som förbjudet. Det är precis som ltl Eriks-

son sade. I och med att EU-lagstiftningen kommer att sjösättas 2011 så 

ville vi inte gå vidare med det egna projektet.  

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 

7 Invalidpensionärers återgång i arbete 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 

mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskot-

tet. Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Det här är, som vi i social- och miljöutskottet kom underfund 

med, en ganska komplicerad lagstiftning om man fördjupar sig i den och tit-

tar på hur nätverket är reglerat på olika sätt och med hänvisningar både till 

fastlandet och hit. Det är blankettlagstiftning i bakgrunden.  

För att man ska förstå just den här lagen så behöver man kanske inte för-

djupa sig på det området. Man kan titta på det allmänt övergripande om vad 

som gäller. Det är precis som rubriken säger och vad som framgår i regerings-

framställningen och vårt betänkande att man vill underlätta invalidpensionä-

rernas återgång till arbetet och också göra det möjligt att man ska kunna upp-

rätthålla en viss inkomst och ha pensionen kvar. Det ska också vara lätt att ha 

en högre inkomst och låta pensionen vara vilande en viss tid, upp till två år, 

så att man kan förtjäna under tiden. Under den här tiden har man fortsätt-

ningsvis rätt att lyfta bostadsbidrag och handikappbidrag som inte räknas 

som inkomst. Inkomstgränsen är 40procent av pensionen. Man få ha en in-

komst, utöver pensionen, som är 40 procent av pensionen. Det här gäller till 

1 500 euro, 600 euro blir 40 procent. Sedan blir det inte lägre. Man får alltid 

tjäna 600 euro oavsett vilken pension man har. Man får lyfta bostadsbidrag 

och handikappbidrag. Det är egentligen detta som det handlar om.  

Vi tittade lite på den här lagstiftningen. Vi hade vissa synpunkter på att 

man kunde förändra den. Men i.o.m att det här bara gäller landskapets an-

ställda så finns det inte skäl att, i det här skedet, gå in och göra några speciel-

la förändringar. Då blir det olika system som gäller. Vi gav också en del färd-

kost till lagtinget bl.a. att man kanske borde titta på det här i lite längre per-

spektiv än bara månadsvis. Kanske man skulle ha det på årsbasis i.o.m att in-

komsterna kan kasta ganska mycket på kort tid. Är man företagare kan det 

vara svårt att reglera att man mister inkomsten en tid.  

Vi upplevde att gränsen på 600 euro var lite i lägsta laget, den gränsen 

kunde gärna få vara lite högre. 
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I 3 § hade vi ett förtydligande för att klargöra vad paragrafen egentligen 

handlade om. Det är ingenting som har någon politisk tyngd utan det är bara 

för att det ska bli tydligare.  

I övrigt så omfattar vi helt landskapsregeringens framställning.  

Ltl John Hilander  

Talman! Vi från obunden samling tycker att det här är ett bra förslag. När vi 

saknar representation i social- och miljöutskottet vill vi tacka för ett bra arbe-

te. Vi har hört personer och berörda organisationer och de är oerhört tack-

samma för det här arbetet. Det här är något som det har frågat efter under en 

längre tid. Vi ser detta som en stor positiv effekt att drabbade får möjlighet 

att kunna pröva om man delvis kan återgå till arbetet. Som alla vet, mår man 

bäst om man kan känna sig delaktig i samhället.  

Detta görs nu möjligt framförallt genom att man kan lämna pensionen vi-

lande. Det ser vi som ett bra alternativ. Däremot kan man lite ifrågasätta att 

det är tidsbegränsat. Men å andra sidan så får man då en utvärdering inom 

god tid. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att man tar tillfället i akt också från obun-

den samling att framföra sina synpunkter i den här framställningen. Det 

kan vara en fördel att man utvärderar och ser hur det fungerar. Slår det 

väl ut eller behöver man behöver göra några justeringar? Då kan det 

också vara en fördel att ha det tidsbegränsat. I och med att vi har blan-

kettlag i vanliga fall sköter tillämpningen så blir det lite problematiskt 

just för landskapet när det kommer en sådan här lagstiftning på sidan 

om. Det gick ju ändå att hantera den här vägen. 

Ltl John Hilander, replik 

Talman! Man ser ju också vissa farhågor i betänkandet att det kan ut-

veckla sig och bli problem. Då är det väldigt viktigt att en utvärdering 

kommer. Vi hoppas på att förslaget ska fungera bra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling efter bordläggning 

8 Undantag från kravet på skyddsrum 

Landskapsregeringens svar (S 2/2009-2010-s)  
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2009-2010) 

Ärendet bordlades 11.1.2010. Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret till 

kännedom. Under diskussionen i ärendet kan väckas förslag om hemställan till land-

skapsregeringen. Förslaget skall samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Har 

förslag till hemställan väckts bordläggs ärendet efter avslutad överläggning till en avgö-

rande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Under överläggningen i ärendet 

kan det bordläggas ytterligare en gång om lagtinget så beslutar.   

Diskussion.  
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Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Orsaken till att jag sade att regeringsledamöterna skulle komma 

först var att ltl Barbro Sundback med flera uppmanade landskapsregeringen, 

under veckan som ärendet har varit bordlagt, att fundera lite på varför man 

inte har fått till stånd en förändring när det gäller det generella undantaget 

från kravet på skyddsrum på Åland. Så att man skulle kunna redogöra för lag-

tinget varför inte någonting egentligen har hänt, i klartext. 

Det här en fråga som man kan tycka att är liten, men det är en fråga som 

kostar det åländska samhället miljoner i onödan, så som jag ser det. 

Landskapsregeringen säger i sitt svar att man har hållit täta kontakter med 

inrikesministeriet och arbetat för att få till stånd ett generellt undantag från 

kravet på skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter. Jag frågade flera 

gånger, under debatten senaste veckan, på vilket sätt? 

När jag gick till botten med det här ärendet och gick igenom hur jag har 

dokumenterat ärendet så visade det sig ganska snart att det som står i land-

skapsregeringen svar inte är korrekt. Man har inte hållit några täta kontakter 

och man har inte arbetat desto mera för att få till stånd det här undantaget, 

tyvärr.  

Det sägs också ytterligare i landskapsregeringens svar så här; ” förslaget 

kommer till utlåtande till landskapsregeringen under januari 2010. Land-

skapsregeringen kommer då att bevaka att av landskapsregeringen före-

slagna undantagen beaktas i propositionen.” 

Vi har ändå valt att lägga en kläm som lyder så här; ” lagtinget hemställer 

hos landskapsregeringen om att kraftfulla åtgärder vidtas för att proposi-

tionsutkastet ändras så att generellt undantag för Åland inskrivs.” Det vill 

säga, kraftfulla åtgärder vidtas istället för att, som det har varit nu, inga åt-

gärder alls har vidtagits. Vi säger också att; ”eller så att åländska myndighe-

ter ges rätt att besluta om undantag.” 

 Vi försöker formulera den här klämmen på ett sådant sätt att om man inte 

lyckas med det som varit lagtingets uttryckliga huvudbeställning, så har man 

åtminstone möjlighet att jobba vidare med få möjlighet för åländska myndig-

heter att ge rätt att beslut om undantag. 

Vi tar ytterligare upp i klämmen att; ” man bör inleda en förhandling om 

övertagandet av behörighet från rikssidan för att undvika delad behörig-

het”. Klämmen innehåller de här tre punkterna. 

Den delade behörigheten är ett av de största problemen, vid sidan om att vi 

har minister som inte gör så mycket när det gäller de här frågorna. Vi har ofta 

sett att där det är delad behörighet så uppstår de största problemen när det 

gäller självstyrelseutveckling och möjligheter att få saker och ting på plats. 

Det här gäller inte bara räddningslagstiftningen, det gäller lantbrukslagstift-

ning och näringslagstiftning. Oavsett vad det är så blir det problem när en del 

är på rikssidan och en del är på Åland.  

Jag vill till sist säga att det har framkommit i debatten att det här är ett li-

tet ärende i sig. Det är riktigt. Det finns större frågor som detta parlament har 

behandlat. Men det är ändå ett ärende som egentligen kostar näringslivet och 

de åländska kommunerna miljoner, om man inte få till stånd ett undantag 

från kraven på skyddsrum. Det kan man tycka vad man vill om. Man kan 

tycka att det är ett stort eller litet ärende.  

Det som jag tycker är extra allvarligt är när man från landskapsregeringens 

sida inte respekterar lagtingets enhälliga hemställan. Märkväl, enhälliga 
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hemställan om att man ska vidta omedelbara åtgärder för att komma till-

rätta med det här. Det är den ena delen som gör det här extra allvarligt.  

Den andra delen är att man från landskapsregeringens sida framför infor-

mation som inte överensstämmer med sanningen. Det är ett stort bekymmer, 

såsom jag ser det. Vi får väl höra om man från landskapsregeringen sida har 

något nytt att komma med. 

Jag vill ändå lägga det här förslaget till kläm, som är utdelat på lagtingsle-

damöternas bord. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson 

Herr talman! Under debatten, som var här för en vecka sedan, framkom 

ganska skarp kritik mot landskapsregeringen och dess brist på agerande i den 

här frågan. Jag bemötte redan då kritiken. 

Nu ska jag gå in lite mera på detaljer. Man bör dock komma ihåg att det 

här är ett ärende som tillhör rikets behörighet. Vi har använt alla våra kana-

ler, både på tjänstemanna- och politisk nivå, för att kunna påverka lagstift-

ningsarbetet i riksdagen. 

Utgångspunkten har varit och är det som social- och miljö utskottet hade i 

sitt betänkande. Där framkom det att man ville ha anvisningarna på svenska 

för byggandet av skyddsrum och man vill ha generella undantag för enskilda 

fastigheter på Åland. 

Som jag tidigare anfördes har vi den åsikten att man har uppfyllt det här är 

önskemålet från lagtingets sida. 

Sedan angående kontakterna och vad vi har gjort och vad vi inte har gjort. 

Jag tänker inte gå in på en förundersökningsnivå här men jag kan i alla fall 

kort redogöra för hur vi har arbetat. Största och viktigaste kontakterna har vi 

haft med en herre som heter Pekka Rajajärvi. Han är skyddschef på inrikes-

ministeriet. Han är sakkunnig och expert på det här området. Det är han som 

har förberett lagstiftningsåtgärderna. Det är honom som vi har varit i täta 

kontakter med. Pekka Rajajärvi har sedan diskuterat med Mikael Kättö som 

har varit lagstiftningsskrivare d.v.s. han har gjort den tekniska utformningen. 

De politiska kontakterna och kontakterna om ärendet i sak har vi haft med 

Pekka Rajajärvi. Han har nu, på min begäran, berättat hur det har gått till. 

Jag har e-post från den 12 januari där han skriver att vi och tjänstmännen har 

varit i upprepade gånger med kontakt med honom, redan från sommarn 

2009 och även tidigare. Det här har han bekräftat i e-post den 12 januari det-

ta år. Igår skrev han ännu mera, han skrev; redan i ett initialt skede i lagbe-

redningen har vi från landskapsregeringens sida varit i kontakt med honom, 

redan 2008. År 2009 har vi varit i kontakt med honom upprepade gånger. 

Det har förekommit möte på inrikesministeriet där deltog bl.a. två av mina 

tjänstemän samt vår brand- och räddningsinspektör. Räddningsinspektören 

har också deltagit i ett möte 2.12.2009 med regeringsrådet Taija Oksanen. 

Förutom detta, herr talman, så har det förekommit flera telefonsamtal där 

man har varit i kontakt med tjänstmännen. Det här har jag dokumenterat på 

e-post listorna. Vi kanske inte ska gå in på förundersökningsnivån. Men det 

kan bekräftas i alla fall, om det är så att man tvivlar på sanningen och vad jag 

har sagt här.  

Herr talman! Vidare har jag också varit i diskussionen med riksdagsleda-

moten om detta. Vi hade olika telefonsamtal om det. Jag har ett e-post med-

delande från henne den 13 november i fjol, där vi diskuterade de här frågor-
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na. Jag kan inte exakt redogöra för när telefonsamtalet var då måste vi gå in 

på telefonlistor. Jag hoppas att det ska vara onödigt att gå in på sådana un-

dersökningar. 

Redan i ett tidigt skede framkom det från tjänstemännen och även från le-

damoten att man har beaktat våra synpunkter och därför är det inte nödvän-

digt att komma in med någon skild skrivelse för att vi ska få generella undan-

tag för enskilda fastigheter. Detta framfördes till mig, både från riksdagsle-

damoten och från tjänstemannahåll, att det har beaktats i lagstiftningen. Nu 

när man har resultatet i handen så kan man konstatera att det har beaktats. 

Det finns förstås ett undantag för hela landet. Där ligger skillnaden förstås. 

Men det finns ett generellt undantag för enskilda fastigheter angående 

skyddsrum. 

Herr talman! Man måste också komma ihåg att den här processen pågår, 

den är inte klar ännu. Upplysningsvis kan jag nämna för lagtingskollegorna 

att i morgon ska lantrådet och vicelantrådet träffa ansvariga minister Holm-

lund om bland annat dessa frågor.  

Vi har också fått tid på oss, t.o.m. den 1 mars, att ge ett utlåtande från 

landskapsregeringen om de här frågorna. Nu har tjänstemännen gjort sitt och 

vi har skickat in politisk input. Sedan får vi då analysera och se om det här är 

det som vi ska ha eller inte. 

Herr talman! Här har vi påverkat riksdagens lagstiftningsåtgärder. Det är 

ju så i politik att man inte alla gånger alltid får det man vill ha. Vi har i alla 

fall arbetat enligt det här konceptet och under den här tidtabellen som jag 

just har redogjort för. 

Om jag går vidare, herr talman, här i texten finns diskussionen om att 

byggföreskrifterna ska finns på svenska. Det framkom tidigare i debatten att 

jag har framfört osanningar, det stämmer inte. Byggföreskrifterna fanns re-

dan i september månad i fjol här i mappen hos tjänstemannen. Jag såg den 

själv. Till saken hör att bestämmelserna inte riktigt var korrekturlästa. En 

tjänsteman från byggnadsbyrån har korrekturläst det här i september och ok-

tober i fjol. Han har också skrivit ett intyg att han har deltagit i de här diskus-

sionerna.  

Men, herr talman, byggföreskrifterna fanns tillgängliga på svenska nere på 

avdelningen för den som ville ta del av dem. Här har jag den nu, så här ser 

den ut. Jag har nu fått bestämmelserna och det kommer flera exemplar under 

veckans lopp. Här är alltså byggnadsföreskrifter för skyddsrum på svenska. 

Allt enligt det som social- och miljöutskottet har begärt i sitt utlåtande tidiga-

re. 

Herr talman! Sedan kan man diskutera om vi har uppnått eller inte upp-

nått det som vi ville ha. Utskottet hade begärt byggnadsföreskrifter på svens-

ka, det har vi här. Utskottet hade begärt generella undantag för enskilda fas-

tigheter. Vi har uppnått, åtminstone till den delen, att de här undantagen 

gäller hela landet, även Åland. Man har höjts kvadratmetergränserna. Det 

fanns i utskottets textdel, det har vi också fått igenom. Landskapsregeringen 

gav ett utlåtande, som bestod av samma tankegång, den 17 mars 2008. 

Herr talman! Det har också kommit in ett löfte om att dispenserna ska ges 

vid statens ämbetsverk på Åland eller vad det nu blir, regionalförvaltingscen-

tralen. Det finns tankar i riket på att det här ska centraliseras till Tavastehus. 

Vi har fått löftet att det ska skötas av den åländska myndigheten och lands-

hövdingen i spetsen. Han är den enda som blev kvar. Det här finns inte i re-
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geringspropositionen men det här är ett löfte som vi har fått. Även den här 

frågan har vi då bevakat. 

Sedan kan man kanske gå in på mera detaljer men i huvudsak, som jag 

uppfattade kritiken, så är det så här som jag ser på saken. Så här har vi arbe-

tat.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Den här redogörelsen visar att kansliminister Roger Eriks-

son kanske inte riktigt vet hur en sådan här process fungerar. Han säger 

att han har använt alla våra kanaler. Då blir jag väldigt spänd på vad det 

är för kanaler. Ja, han nämner att man varit i kontakt med Pekka Raja-

järvi. Han sade också att man har haft politiska kontakter med honom. 

Pekka Rajamäki är en tjänsteman som har varit här på Åland och hållit 

kurser som teknisk sakkunnig på inrikesministeriet. Den som har dis-

ponerat över det här ärendet och utarbetat propositionen är lagstift-

ningsrådet Mika Kättö. Han säger att han vet ingenting vad det har 

kommit från Åland.  

När man försöker få till stånd ett undantag, på det sättet som lagting-

et efterlyste, så är det ju, kansliminister Eriksson, ett politiskt ärende 

som minister Eriksson diskuterar med sin kollega på inrikesministeriet 

för att få till stånd en förändring. Minister mot minister, det är ju så 

processen fungerar. Det är väldigt svårt när det är ett formellt remissför-

svarande att få till stånd en förändring. Nu säger kansliministern att 

processen pågår och i morgon ska man träffa Holmlund. Ja, någonting 

har vi då i varje fall fått till stånd. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Jag anförde att det har varit kontakter på alla nivåer d.v.s. 

på tjänstemanna- och politisk nivå. Jag har själv träffat ansvariga minis-

ter Holmlund i ett tidigare skede och tjänstemännen fortsatte det arbe-

tet som vi diskuterade. De signaler vi har fått är att regeringspropositio-

nen motsvarar de krav som social- och miljöutskottet hade i sitt betän-

kande. Jag har just redogjort för att det är så, så har vi tolkat det i alla 

fall. 

Sedan ska man komma ihåg att lagstiftningsrådet Mikael Kättö har 

fungerat som en teknisk lagframställare. Hans högra hand har varit just 

nämnda Pekka Rajamäki som vi haft kontakter med. Senast idag har 

våra tjänstemän varit i kontakt med Michael Kättö. Han har personligen 

bekräftar per telefon, inte till mig men till våra tjänstemän, att han kän-

ner bra till de åländska synpunkterna, och hur de har förts fram, via sin 

högra hand Pekka Rajamäki. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är en oerhört märkligt process det här. Det har tagit 

två år att komma någon vart. Jag kan ändå inte begripa det här. Kan 

kansliminister Roger Eriksson svara på frågan att i.o.m att lagtinget 

hemställde om att landskapsregeringen omedelbart skulle sätta igång att 

få till stånd ett undantag så lyckades man ändå aldrig få in en formell 

anhållan? Det finns fortfarande inte, på inrikesministeriet, ett formellt 

ärende som man har kunnat behandla överhuvudtaget. Det hänvisas till 

att vi fått signaler hit och dit. Men ändå, det är ju det som skulle vara 
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grunden för hela ärendet. Varför har det inte funnits någon formell an-

hållan? Det var någonting som kansliminister lovade åt branschfolket 

att skicka in för ett år sedan. Men, fortfarande inte.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Om ltl Eriksson lyssnade uppmärksammat så sade jag att 

vi var i kontakt med inrikesministeriet och dess tjänstemän redan som-

maren 2008. Det framkommer av de här bekräftade skrivelserna vi re-

dan har fått. Under processens gång framkom det att man i propositio-

nen planerar ett generellt undantag för enskilda fastigheter. Den linjen 

har vi gått på. Vi ser också i texten att det finns sådana saker.  

Att det ska vara ett generellt undantag för Åland i förhållandet till 

fastlandet, det är av sekundär betydelse. Det viktigaste är att det finns 

undantag för de enskilda fastigheterna. Det är just det som vi har arbetat 

på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Visst förstår jag att det här är en svår fråga för landskapsreger-

ingen, för kansliminister Roger Eriksson och för lantrådet. Eftersom den tidi-

gare påstådda brådskan kring rikslagstiftningen nu har givit landskapsreger-

ingen ett extra år att jobba med frågan p.g.a. förseningarna i riket.  

När förslaget kommer, efter denna långa tid, innehåller det ingenting av 

det som lagtinget har hemställt om, till skillnad från vad kansliministern 

återigen här idag står och säger. Då blir naturligtvis argumentationen lite 

märklig, den blir osammanhängande och den blir svår att hantera för oss här 

i lagtinget. Det blir svårt att föra en saklig i diskussion om problematiken om 

skyddsrummen. Behov av undantag för regionen Åland, i landet, kan vara av 

många skäl inklusive vår demilitariserade och neutraliserade status som le-

damoten Roger Eriksson inte alls har använt sig av här och inte heller uppen-

barligen vid kontakterna med riket. 

Det småskaliga byggandet på Åland är naturligtvis en annan motivering till 

varför vi har en annan inställning och också avstånden till vår östra granne 

tror jag påverkar vårt tänkande mera i svensk riktning. Det finns en lång lista 

av förnuftsmässiga grundar för att argumentera gentemot riksmyndigheterna 

inom ramen för lagstiftningsriksbehörighet som vi alla är fullt medvetna om 

att det är frågan om. Det blir naturligtvis tunt från ministerns sida och från 

landskapsregeringens sida. 

Som vi minns, så är det ovanligt att utskotten snabbt behandlar motioner. I 

det här fallet, alldeles efter valet, fick vi till social- och miljöutskottet informa-

tion om att det var på gång en förändring av rikslagstiftningen som skulle 

vara klart till hösten 2008. Därför enades vi utskottet och sedermera ihop 

med hela lagtinget om att det var brådskande att ge signaler till riket redan i 

lagberedningsskedet i den här frågan. Eftersom det då var en enhällig upp-

fattning i lagtinget så trodde vi alla att det skulle hanteras av landskapsreger-

ingen. Därför blev det en ganska stor chock när svaret från riket kom, trots ett 

års försening, i ett färdigt propositionsförslag. Det tog lång tid att översätta 

förslaget men det fanns i finsk språkdräkt så vi hade möjlighet att ta del av 
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det på det sättet. Det inte fanns någonting av det här som lagtinget hade ef-

terlyst i den.  

Trots att vi har propositionsförslaget och dess motiveringar framför oss så 

vidhåller ministern att det har gjorts en hel del förändringar som är i enlighet 

med lagtingets beställning. 

Det gällde uttryckligen behandlingen av skyddsrum och det gällde bristan-

de översättningar av regelverk. I spörsmålet har vi inte tagit upp något om 

det senare, om de bristande översättningarna. Detta är en fråga på sidan om. 

Spörsmålet gäller arbetet med skyddsrummen och att få ett specialundantag 

för Åland i den lagstiftningen eller om man hittar någon annan metod för att 

underlätta för Åland när det gäller de här orimliga kraven på byggandet av 

skyddsrum i många sammanhang. 

Nåväl, förra gången sade ministern att han ännu inte hade hunnit läsa 

rikslagens motiveringar. Det är ett något förvånande påstående, men så sade 

han. Jag har tänkt att han nu har läst rikslagens motiveringar, på sidan 80-81 

finns detaljmotiveringarna för undantagsparagrafen 73 och lättnadsparagra-

fen 75. Där står det, när det gäller undantagsparagrafen 73, att i 62 § i den 

gällande räddningslagen föreskrivs som undantag från skyldighet att inrätta 

skyddsrum, man säger att det är ungefär samma undantag som fortsättnings-

vis finns kvar. Sedan finns det en komplettering när det gäller gårdsbrukarna. 

That´s it!  

Vad menar minister Roger Eriksson när han säger att det här är i enlighet 

när det gäller undantagen? Visserligen är det generellt för hela landet men 

det är i enlighet med det som lagtinget har önskat i sin hemställan. Jag ser 

själv ingen likhet och ingen leverans av någonting sådant. 

Till detta har vi informationen, från Mikael Kättös sida, att det inte har va-

rit några kontakter och någon beställning från åländsk sida. Ja, vem ska vi tro 

på? 

Sedan när det gäller 75 § om beviljande av lättnader skriver inrikesministe-

riet i sitt förslag till proposition att det ingår i 66 § i den gällande räddnings-

lagen och så redogör man för att det är samma här. Sedan redogör man också 

för de beviljade undantagen. I hela landet har det ungefär varit 3- 4 bostads-

hus per år. Det är riktigt att några av dem faktiskt har gällt Åland genom 

åren. Det har ingenting att göra med generella möjligheter att slippa att bygga 

som lagtinget efterlyste. Så vad menar ministern med det han säger här inför 

lagtinget? 

Ministern sade, när han stod här alldeles just, att det skulle bli en sådan 

förbättring att nu skulle det vara en åländsk myndighet som skulle bevilja 

undantagen. Hittills har det ju varit länsstyrelsen i landskapet Åland som har 

beviljat de här lättnaderna, alltså en finsk myndighet i landskapet Åland. En-

ligt det här förslaget och enligt information från Mikael Kättö så är tanken att 

det ska fortsätta på det sättet, således ingen förändring. Ingen förändring och 

inget beaktande av Ålands särskilda undantagsbehov. 

Jag har varit med i planeringen av ett större hus i Jomala, där vi försökte 

från länsstyrelsen få undantag när det gäller skyddsrum. Hänvisningen från 

länsstyrelsen på Åland var att samma regler och samma bedömningsunderlag 

används på Åland som i riket. Därför finns det inte några förutsättningar att 

få undantag i det här fallet, som jag ser det. Det resonemang som vi förde i 

social- och miljöutskottet så är det ett onödigt skyddsrum som nu byggs i 

Jomala. 
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Minister Eriksson säger att man har använt alla kanaler för att påverka. 

Min fråga är; hur vet inte Mika Kättö om det?  

Det här talet om enskilda tjänstemän är lite under vår nivå här i lagtinget, 

det ska vi naturligtvis inte göra. Men det är ju ministern själv som säger det 

här. Det stämmer inte överens med den information som har kommit från 

den som har hand om lagberedningsärendet som det är frågan om här. 

Återigen, när har landskapsregeringen, i anledning av social- och miljöut-

skottets betänkande, skrivit ner de önskemål som Åland har och sänt in dem 

till inrikesministeriet? Hur har den här anhållan sett ut? Eller har man inte 

brytt sig desto mera om lagtingets hemställan? Det har varit lite tjänsteman-

na diskussioner, that´s it. Nog så, herr talman. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Om ltl Jansson hade lyssnat noggrannare på mitt anföran-

de skulle han kanske ha reagerat på när jag beskrev och redogjorde för 

hur en tjänsteman skriftligen har intygat till oss att vi var upprepade 

gånger varit i kontakt med dem redan sommaren 2008. Jag har just 

framfört de åsikterna som finns här i social- och miljöutskottets betän-

kande. 

Rikets lagstiftningmyndighet har känt väl till våra önskemål och våra 

krav. Sedan kan man ju förstås diskutera hur långt vi har kommit på vä-

gen. Men i alla fall, man kan bra göra den bedömningen att det finns ett 

generellt undantag i hela landet som även berör Åland när det gäller de 

enskilda fastigheter. Det är ordagrant det som social- och miljöutskottet 

har skrivit i sitt betänkande. 

Sedan det att Mikael Kättö inte kände till det, så har han i alla fall per 

telefon bekräftat att han känner bra till frågorna. Hans högra hand är 

just nämnda Pekka Rajajärvi, som vi har varit i kontakt med och som 

har kunskap på de här områdena. Den här kunskapen finns nog.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det är helt okej att landskapsregeringen och någon tjänsteman 

på landskapsregeringen har varit i kontakt med Pekka Rajajärvi somma-

ren 2008 och informerat om det resultat vi kom till i våra överläggning-

ar här i lagtinget. Det är helt okej alltså. Men vad resulterade det i? Var-

för har det inte resulterat i någonting? Då kommer vi tillbaks till 73 § 

och 75 § i det lagförslag som nu är ganska långt kommet. Det är bara 

svenskspråkiga institutioner som ännu ska ge sina remissvar. Sedan går 

det vidare till riksdagen. Då kan det ju vara för sent att göra förändring-

ar. Det var därför lagtinget tyckte att man i ett tidigare skede skulle gå in 

och komma med sina önskemål om generella undantag för Åland. Och 

på vilket sätt ingår generella undantag för Åland? Det är 73 § och 75 §. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Med risk för att låta lite tråkig så citerar jag utskottets för-

slag; ” för att få till stånd generellt undantag från kraven på skydds-

rum på Åland för enskilda fastigheter.” Det är just den springande 

punkten. Det ska vara undantag för enskilda fastigheter. I det här försla-
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get framgår att det gäller enskilda undantag i hela landet. Vi har gjort 

den bedömningen att det inte kan spela någon roll var de här fastighe-

terna är bara det innebär undantag för enskilda fastigheter. 

Sedan kan man diskutera att den gamla och de nuvarande paragra-

ferna är ganska lika. Den bedömningen gör jag också förstås. Men det 

finns i alla fall ett generellt undantag. I praktiken kommer de här frå-

gorna sällan att användas, har vi förstått. Vi pratar bara enskilda fastig-

heter, man ska inte här blanda in allmänna fastigheter som antyddes i 

anförandet.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det projekt som jag talade om i Jomala var alltså en en-

skild fastighet. Det var inte en offentlig fastighet. Tror minister Eriksson 

faktiskt att lagtinget, i sin behandling av den här motionen om skydds-

rum, skulle ha skrivit såsom man gjorde om man avsåg att rikslagstift-

ningen ska förbli status quo alltså oförändrad när det gäller undantags-

möjligheterna? Det är den nu. Hur kan man då komma till att land-

skapsregeringen har levererat någonting i anledning av lagtingets hems-

tällan, trots att det står samma sak som tidigare när det gäller enskilda 

fastigheter? Det som lagtinget efterlyste var alltså undantag för enskilda 

fastigheter på Åland och inte status quo när det gäller enskilda fastighe-

ter i riket, landet som helhet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag deltog i den här debatten också senaste gång. Jag hade då 

en del frågeställningar kring hur landskapsregeringen såg på begreppet gene-

rellt undantag. Jag upplevde i debatten att när jag diskuterade det beslut som 

lagtinget tog senast i diskussionen kring hemställningsmotionen så tolkade 

jag det på ett sätt. När jag läser svaret från landskapsregeringen, och också 

förslaget som nu ligger till proposition, så finns där en annan tolkning av vad 

ett generellt undantag är. Jag tror faktiskt att här ligger en stor del av den 

förvirring som råder i debatten just nu. Vad betyder generellt undantag? Jag 

ska beskriva vad jag tolkar som det generella undantaget och det som jag har 

uppfattat att är lagtingets beställning till landskapsregeringen och sedan vi-

dare till andra myndigheter. 

Vi vill ha ett generellt undantag från att överhuvudtaget behöva bygga 

skyddsrum i bostadshus eller liknande. Alternativet kan faktiskt vara att man 

kan föra ett resonemang, som social- och miljöutskottets ordförande gjorde 

här senast, att det kan handla om andra typer av skyddsrum. Inte tunga 

bombskydd som vi nu har. 

Tittar vi på den proposition som nu ligger på bordet så ger den samma 

möjligheter som tidigare i hela landet att bevilja undantag från det här. Det är 

inget generellt undantag. Det är en möjlighet att bevilja undantag. 

Ett generellt undantag i lagstiftningen är för mig att man säger att man ska 

bygga skyddsrum men under vissa förutsättningar kan vi välja att inte göra 

det. Man beviljar det mer eller mindre utgående från den lagmeningen. Det 

finns inte i det förslag som nu ligger. Den proposition som man ska föra till 

riksdagen så småningom innehåller inte just det. Utan den berättar om att 
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man kan välja att göra på det här sättet. Det är för mig inte generellt undan-

tag. Det är någonting helt annat. 

När jag har lyssnat på de allra flesta, som har diskuterat de här frågorna i 

den här församlingen, så handlar det om att vi vill, utgående från en politisk 

behovsbedömning, faktiskt ändra sättet att bygga skyddsrum på Åland. Den 

argumentation vi då använder oss av är att utgående från demilitariseringen 

och neutraliseringen så ser hotbilden annorlunda ut här än vad den gör på 

rikssidan. Därför skulle man skriva in generellt att när jag bygger bostadshus 

i Mariehamn, Godby eller i Haraldsby då behöver jag inte bygga skyddsrum, 

trots att huset överstiger 800 kvadratmeter. 

Den framgång som man ev. kan sägas ha nått här är att vi åtminstone slip-

per bygga när vi kommer under 800 kvadratmeter. Förut var det 600 kva-

dratmeter. Men det är en ganska liten i vinst i förhållande till det som jag 

upplevde att var grunden för lagtingets beslut i hemställningsmotionen.  

Det här tror jag att är viktigt att vi faktiskt får klargjort och att vi någorlun-

da ser det här på samma sätt. Det här är min tolkning av den här diskussio-

nen. Det är här som pudelns kärna på något sätt finns. 

Dessutom kan vi konstatera att när det gäller byggandet av allmänna 

skyddsrum sker det en stor förändring i sig. Där slutar man att kräva byggan-

det av allmänna skyddsrum. Den förändring som sker är inte mest positivt på 

den sidan där vi på Åland faktiskt ville få det till stånd, d.v.s. när det gäller 

privat byggandet, utan det sker i kravet på vad samhället i övrigt ska bygga. 

För min del tycker jag att det går i fel riktning. För vi ett resonemang där vi 

kommer fram till att behovet av att bygga vissa lättare skyddsrum finns, så 

skulle inte det i första hand läggas dem som bygger till last. Det skulle vara en 

angelägenhet som borde ligga på samhället eftersom det handlar om skyd-

dande av befolkningen. Såsom vi gör också på annat sätt genom räddnings-

tjänst osv. Jag tror att det här är väldigt, väldigt viktigt att vi nu ser till att vi 

är på det klara med.  

Jag upplever också att klämmen, som man går in för, ger de möjligheterna 

att komma vidare då. Jag vill i det här sammanhanget också passa på att stö-

da det av Anders Erikssons framförda förslag till kläm. 

Sedan till sist bästa kollegor så vill jag ändå säga att den här diskussionen, 

som vi har nu, visar återigen på att när vi har delade behörighetsområden, så-

som vi har inom det som jag väljer att kalla räddningstjänst i det här fallet, så 

får vi problem. Jag hoppas att vi kan hitta en gemensam linje i den här salen 

så småningom, där vi driver frågan framåt. Vi behöver få hela lagstiftnings-

behörigheten kring räddningsväsendet. Då tänker jag på befolkningsskydd, 

sjöräddning och sjöbevakning. Skulle vi få det i vår hand så skulle de här frå-

gorna bli betydligt mycket enklare att hantera, för då sitter vi på instrumen-

ten själva och då blir det inte en förhandlingsfråga. Då plockar vi fram ett be-

slutsunderlag och efter det så fattar vi besluten. Nu blir det en förhandling 

som många gånger blir väldigt svår. Det har också den här processen visat på. 

Tack, herr talman.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Ehn hade ett sakligt anförande här. Han spekule-

rade på vad som avses med generellt undantag. Det kan ju förstås analy-

serad. Grunden är att om det finns en regel så finns det ett generellt un-

dantag när man kan avvika från regeln under vissa förutsättningar som 
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gäller för alla, till skillnad från ett specifikt undantag. De här reglerna 

som framkommer i lagen t.ex. om det finns skyddsrum i närheten inom 

området eller om det finns skyddsrum sedan tidigare. Kvadratmeter-

gränserna har höjts betydligt. Det innebär i praktiken att en privatper-

son sällan bygger hus större än 800 kvadratmeter. Men det kan man all-

tid diskutera. 

I utskottets betänkande fanns aldrig någonting om att vi ska slopa 

kravet på skyddsrum. Man för ett resonemang och diskuterar civil och 

andra saker, det är en bra fråga. Man ska också komma ihåg att i Genè-

vekonventionens fjärde möte framkom det att skyddsrum för civilbe-

folkningen är en fråga om humanitära åtgärder som samhället bör stå 

för.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Den sista delen håller jag helt och hållet med om. Det man 

gör i den finländska lagstiftningen är precis tvärtom. Man konstaterar 

att man redan fyller det behovet och sedan lägger man istället kravet på 

dem som bygger. Som ltl Roger Jansson var inne på här tidigare så tittar 

vi materiellt i undantagsparagraferna så sker det ingen större förändring 

av innehållet i dem. Man skriver bara om dem. När man läser motiver-

ingarna säger man ganska klart ut att man håller kvar de här bestäm-

melserna rent materiellt sett. Det är bara frågan om att byta paragrafer 

osv.  

Den förändring som sker, den sker i kvadratmetrarna. Att få undan-

tag i dagsläget för att man har skyddsrum i närheten är inte heller det 

lättaste eftersom det handlar om hur många platser det ska finnas. 

Vårt resonemang, som jag uppfattade det från ett enigt lagting den 

gången, handlade faktiskt frågan om vi ska fortsätta bygga den här typen 

av dyra skyddsrum som bara har egentligen har en funktion i dagsläget 

och det är i en krigssituation där vi drabbas av hård beskjutning.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Herr talman! När man jämför gällande lagstiftning och regeringspropo-

sitionen så håller jag med ltl Ehn att lagtexten är ganska lika, även om 

man tittar i detaljmotiveringarna.  

Mycket av kritiken som riktades mot oss, kanske mot mig personligen 

i alla fall, handlade om att vi inte alls har framfört våra åsikter. Det har 

vi minsann gjort. Det har jag ju redogjort för i mitt anförande redan. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Mitt anförande senaste gång gick ut på att framförallt ställa frågor kring 

vad generellt undantag betyder. Jag har fått svar på hur landskapsreger-

ingen ser på det nu. Jag tycker att det avviker från det som jag uppfattar 

att lagtinget har begärt. Jag har nu framfört hur jag ser på det här från 

den här talarstolen. Jag hoppas att det förtydligas genom den kläm som 

nu läggs. Jag tror att det skulle vara väldigt viktigt att man faktiskt är på 
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det klara med det här när man går in i förhandlingen. Det här är viktigt. 

Är man inte överens där kommer vi inte heller att ha ett lagting som fått 

det man har beställt. Sedan handlar det om förhandlingar. Jag har lös-

ningen på hur vi kan komma bort från det i den enskilda frågan, nämli-

gen att vi själva bedömer de här frågorna via den egna lagstiftningsbe-

hörigheten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Man kan diskutera hur stor politisk bärvidd den här frågan har. 

Jag skulle ändå vilja markera en sak. Senast vi debatterade det här sade ltl 

Roger Jansson att landskapsregeringen levererar osanningar. I massmedia 

framställdes det som lögn. Vad som exakt sades spelar ingen roll. Vi kan inte 

lämna den moraliska frågan att man i Ålands parlament framför beskyllning-

ar. Då ligger bevisbördan på ltl Roger Jansson. Det här är ingen liten fråga. 

Jag har varit med om att det har ropats i bänkarna, det må nu vara sitt, men 

när man från talarstolen säger att någon far fram med osanningar då ska det 

finnas en bakgrund. Nog om detta, herr talman. 

Den här frågan handlar om, som jag ser det, tre saker. För det första gäller 

det kostnaderna för att bygga skyddsrum. För det andra skyddsrum när det 

gäller kraven att bygga, t.ex. kvadratmetergränsen och möjlighet till undan-

tag. Alla de här sakerna är riksbehörighet. I den här processen har det gjorts 

vissa framsteg. I sak kan man diskutera om de är stora eller små, men det har 

också aktualiserat behörighetsfrågan. Den är egentligen central. Vi ska be-

döma i något sammanhang om vi ska försöka ta över behörigheten och på det 

sättet få de önskvärda resultaten.  

Om man bortser från förvaltningsprocessen så måste man ändå klargöra 

om det är så att tjänstemännen arbetar på ändringar i en proposition så har 

man kontakter på tjänstemannanivå. När man möter ministrarna så tar man 

upp principiella sakfrågor och ser till att det sätts igång ett arbete på tjänste-

mannasidan. Så pass mycket erfarenhet har jag från den finska statsförvalt-

ningen och vår förvaltning. När man möter inrikesministern tar man förmod-

ligen upp de här frågorna. När det gäller behörighetsfrågan tar man kanske 

upp den frågan redan i morgon, om jag har förstått saken rätt.  

För det tredje, själva knäckfrågan i det här gäller generellt undantag. Vi 

kan hypotetiskt tänka oss att man gör ett undantag för riket när det gäller 

kvadratmeter eller annat och man gör ett undantag för Åland. Vad är då ge-

nerellt? Är det att man har det åländska undantaget särskilt för sig? Är det ett 

generellt undantag för Åland? Eller om man säger så här; rikets undantag och 

Ålands blir detsamma. Är det ett generellt undantag? Ja, jag skulle säga det, 

Åland får det undantag vi behöver av praktiska skäl. Jag håller helt med om 

ltl Ehns resonemang, vi har alternativet att inte bara lagstiftningsutsatta för 

kravet på skyddsrum. Det är ett alternativ, det kan man resonera om. Man 

kan också resonera att oberoende om vi är demilitariserade eller neutralise-

rade är vi lika väl utsatta för hot av olika slag, moderna terroristhot och kon-

ventionella krigshot osv. Om vi ska ha en annan typ av skyddsrum så ska vi 

diskutera det i perspektiv av vår hotbild. På det sättet kan vi diskutera den 

här frågan och bereda en sådan process där vi tar upp behörighetsfrågorna. 
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Före vi gör det ska vi naturligtvis fortsätta att arbeta på det som landskapsre-

geringen uppenbarligen har gjort, försöka förbättra i propositionsförslaget 

och försöka få igenom saker som är ett önskemål. 

Sedan tycker jag det är lite väl enkel retorik att säga att man har ringt upp 

någon som inte visste något om ärendet. Man kan ringa vem som helst av 

Finlands 5 miljoner människor och det är säkert 5 miljoner minus 3 som inte 

känner till det här. Då får man det svar man vill ha. 

Landskapsregeringsledamoten Roger Erikssons kontakter har uppenbarli-

gen varit på tjänstemannanivå, vid något tillfälle på ministernivå. Man har 

inte nått ända fram men ändå vissa framgångar. Den bedömningen kan var 

och en göra. Jag kan inte se det som en stor politisk fråga vad ett generellt 

undantag betyder. Det är frågan om ett praktiskt resultat för Åland och det 

kanske kräver behörighetsförskjutning. Det är mycket möjligt att det är så. 

Den delen finns också med i klämförslaget, men det är också mycket annat 

där som kanske inte är lika relevant, tack. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Man måste också, när man tittar på det här ärendet, se vad 

man har uppnått för resultat. För det första så har man sett till att kva-

dratmetergränsen har höjts för skyldigheten att inrätta skyddsrum. Det 

är positivt. Det pratades det också om i den motion som man tidigare 

tog här. När det gäller generella undantag eller undantag överhuvudta-

get så måste man ändå konstatera att i substansen har inte skett någon-

ting. Det finns ingen förändring där. Ja, jag ska rätta mig själv där. En-

skilda jordbruksfastigheter, som kommer över kvadratmetergränsen, 

kan faktiskt slippa undan det här. Men däremot när det gäller bostads-

produktion och liknande, som var vår huvuddiskussion som helhet i lag-

tinget, där har inte skett någonting i substansen, ingenting vad gäller 

undantag.   

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är mycket möjligt att man kan se det på det sättet. 

Man kan se det på annat sätt också. Man kan ha den klassiska diskus-

sionen om glaset är halvtomt eller halvfullt. Nu har det skett vissa saker, 

man kan önska att det skulle ske mer. Men det är ju ändå inte så att 

landskapsregeringen, som det har påståtts, har varit overksam i den här 

frågan.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror inte det handlar om att diskutera huruvida glaset 

är halvtomt eller inte. Man måste ju göra en granskning av vad som de 

facto har gjorts. Det som har gjorts finns beskrivet i 73 §, där man gör 

undantag för just den här biten och sedan gör man undantag vad gäller 

reparationer. När det gäller nybyggnation så har det inte gjorts någon-

ting överhuvudtaget, det skriver man rakt ut.  

Sedan vad gäller landskapsregeringens arbete, oberoende av den här 

diskussionen om vem som har tagit kontakt med vem, hur mycket och 

vid vilka tillfällen, så har man varit otydlig i det här. På finska sidan har 

man trott att detta är någonting som stämmer överens om det vi tror 

och vill här på Åland. Här har man varit otydlig. Man har inte kunnat 

formulera vad man vill när det gäller det här generella undantaget. Det 
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är det som jag har fokuserat på i hela den här debatten. Vi måste få fram 

vad vi vill åstadkomma.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Så kan det vara, så kan man tolka det. Jag tycker ändå att 

det är överdrivet att påstå att det förs fram osanningar från landskaps-

regeringens sida. Det framgår av diskussionerna att man har fått försäk-

ringar från rikssidan att de kommer att göra det här och sedan kanske 

man inte har gjort det fullt ut. Det tillhör inte ovanligheterna så att säga. 

Det är en kommunikationsbrist mellan landskapet och riksmyndighe-

terna. Det kan också bero på riksmyndigheterna, det har kanske varit en 

regel när det gäller t.ex. finansministeriet. Men det här är ingen stor po-

litisk fråga i den meningen att man behöver leverera påståenden om 

osanningar. Det viktiga är att se över de konkreta förslag som man kan 

göra om vi själva skulle ha behörigheten. Så länge vi inte har det måste 

man pressa på riksmyndigheterna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson 

Talman! Mycket har sagts i det här ärendet och jag hör till dem som har sagt 

mycket. Därför höll jag inledningsvis bara ett kort anförande. Men jag tyckte 

att det som ltl Erland, i den mån han nu lyssnar, tog upp nu så föranledde 

mig att säga ett par ord till.  Det var ganska märkliga svängar i hans anföran-

de. Det var rätt mycket advokatyr, om ordet tillåts. Det blev en diskussion om 

vad ordet generell betyder. Det pratades om terroristhot mm leder till att det 

kanske behövs skyddsrum.  

Om vi igen backar till maj 2008. Det var ett enhälligt lagting som konstate-

rade att det i stort sett bara var i Finland och i Schweiz som det byggdes 

skyddsrum. Det kanske inte behövs i dagens moderna samhälle. Det var ett 

enhälligt lagting, så det var onödigt att ta en ny runda. Man hemställde om 

att man skulle vidta omedelbara åtgärder.  

Jag har faktiskt inte förstått varför det här har varit så svårt före ltl Ehn 

hade sitt anförande i replikskifte med ansvarig minister. Från landskapsre-

geringens sida har man faktiskt tydligen inte fått klart för sig att det som lag-

tinget beställde var ett generellt undantag för byggandet av skyddsrum på 

Åland. Utkastet till propositionen innehåller att man får ett undantag ifrån 

kravet på ansökan. Det är ju någonting helt annat.  

Jag vet att jag frågade centerns lagtingsgrupp och liberalernas lagtings-

grupp vad det mest allvarliga var om landskapsregeringen för det första inte 

bryr sig om vad lagtinget hemställer eller för det andra inte förstår vad lag-

tinget hemställer om. Synbarligen är det punkt två, att man inte förstår. 

Sedan sade ltl Erland att det var allvarligt att man har levererat osanningar 

från landskapsregeringens sida. Det är klart att det är ett ord som man ska 

vara försiktig att kasta omkring sig med. I stenografiska protokollet finns det 

faktiskt skrivet det som vi sade i september i varje fall. Där står det så här; 

”med hänvisning till det nyss nämnda arbetssättet som vi har haft så har 

det nu kommit fram en regeringsproposition om en ny räddningslag. Den 

ska träda ikraft den 1 januari 2011. Där framgår det klart att det finns un-
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dantag för kravet för skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter.” Det var 

det som ansvariga ministern svarade på en enkel fråga av mig i september.  

Var och en får väl bedöma i den mån man orkar titta på rikspropositionen 

om det här stämmer eller inte. Men för att underlätta för ledamöterna kan jag 

säga att det tyvärr inte stämmer. Det är olyckligt. Det sades också i den fråge-

stunden att det inte är någon idé att kasta in en sådan här ansökan i.o.m att 

den här lagstiftningen just kommer, som ska reglera det som lagtinget efter-

lyste. Det här, bästa ltl Erland, stämmer inte. Det är ett bekymmer i sig.  

Det blev lite märkligt sedan och därför begärde jag ordet. Det hänvisas till 

att man har ringt upp och pratat med någon. Man kunde tydligen ringa till 

vem som helst av 5 miljoner finländare. Den 6 november skickade jag ett mail 

till den som disponerade över det här ärendet där jag skrev att det har kom-

mit till min kännedom att det skulle finnas ett specifikt undantag för Åland 

när det gäller kraven på anläggandet av skyddsrum i utkastet till proposition 

med förslag till ny räddningslag. Känner du till hur det förhåller sig? Den 11 

november fick jag svar att bestämmelser om byggandet av skyddsrum kom-

mer, liksom idag, även att röra landskapet Åland. Det här kan jag visa ltl Er-

land om han är intresserad av det. Det är det här som jag ser som ett ganska 

stort bekymmer. Den här mailkorrespondensen skickade jag till ansvarig mi-

nister för att vara schysst så att han skulle veta vad som hände och skedde. 

Trots att han själv har haft möjligheter att ta del av mailkorrespondensen och 

inse att det som står i landskapsregeringens svar inte stämmer, så går man 

ändå fram med det här svaret. Det är detta som gör det så oerhört märkligt.  

Låt oss nu hoppas, när vi ska rösta om klämmen, att vi kanske igen då en-

hälligt kan få in det här ärendet på banan igen. Nog skulle det vara intressant 

vad vännerna i centern riktigt tycker och tänker om detta. Det var ju faktiskt 

en centerledamot som ursprungligen väckte det här ärendet. Vännerna i cen-

tern är tysta och stilla ibland.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Osanning eller inte, det som ledamot Roger Eriksson sva-

rade på den enkla frågan är; att enligt de uppgifter jag har ska det finnas 

osv. När han då sade att man inte ska gå in med någon anhållan nu så 

var det med hänvisning till tjänstemannen och till riksdagsledamoten. I 

och för sig var det tämligen inlindat. Så där är det, får man upplysning 

från riksmyndigheterna att det här nog ska ordna sig så kanske man tror 

på det. Sedan när propositionsförslaget kommer så får man ta itu med 

det igen och göra något. Det är ju långt ifrån påståendet om osanning, 

tycker jag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att som landskapsregeringsledamot så är det nog bra att man 

inte bara tror, utan man sätter sig in i ärendet själv och skaffar sig en 

uppfattning om vad som är rätt eller fel. I det här svaret, som jag citera-

de, hänvisades det inte till någon annan. Det sades att nu har det kom-

mit fram en regeringsproposition med en ny räddningslag, där framgår 

det klart att det finns undantag för kravet på skyddsrum på Åland för 

enskilda fastigheter. Det hänvisades inte till några uppgifter som man 

fått ifrån den ena eller den andra. Det var ett kategoriskt uttalande som 

representant för landskapsregeringen. Sedan kan man sätta vilken titel 
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man vill på det. Men när man tittar i propositionen så konstaterar man 

att det inte är på det sätt som det sades i september.  

Ltl Olof Erland, replik 

Det som yttrades i september var enligt de uppgifter som ledamoten 

hade fått. Han påpekade också att han inte hade sett propositionen. Nu 

finns det ett förslag och det räcker inte ända fram. Då tar man och för-

söker göra något av det. Det här förvaltningsförfarandet, där själva 

högsta politiska ansvaret själv ska vara med i beredningen, det tillhör 

inte vår tradition, utan man förlitar sig på att tjänstemännen på inri-

kesministeriet gör det som man vill att de ska göra. Har inte så skett så 

ska man ta upp propositionen i riksdagen och försöka uppnå ändringar 

där. Det är ett ständigt pågående arbete för att inte uttala det nygamla 

ordet process. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Erland, det är väl allmänt känt av den landskapsregering vi har nu 

att de litar mycket på sina tjänstemän. Man driver inte frågorna så 

mycket själv. Det här som sades nu att man också ska lita på tjänste-

männen på inrikesministeriet, att de ska driva frågor som är viktiga ur 

åländsk synvinkel, där är nog situationen ännu mer på snedd, som jag 

ser det.  

Det vi pratar om är ju att man ska ta över behörighet. Vi pratar om att 

man ska få generella undantag i rikslagstiftning, generella undantag för 

Åland. Nog är det ju helt klart en politisk process att se till att man får 

något att hända i enlighet med lagtingets önskemål. Det tror jag nog 

också att ltl Erland inser innerst inne.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Under överläggningen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Johan Ehn, föreslagit 

att lagtinget godkänner en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse:  

"Lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att kraftfulla åtgärder vidtas för att . 

Det är propositionsutkastet ändras så, att ett generellt undantag för Åland inskrivs så 

att åländska myndigheter ges rätt att besluta om undantag och att en förhandling inleds 

om övertagande av behörighet för att undvika delad behörighet." 

Är klämförslaget riktigt återgivet?  

Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behand-

ling till tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till hemställan bordläggs 

till plenum måndagen den 19 januari 2010. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum 

19.1.2010.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 17.15. Plenum är avslutat.  (Plenum avslutades kl. 17.10). 
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Plenum börjar 

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum. 

Andra behandling 

1 Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget före-

läggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande.  Lagförslaget är bifal-

let. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

2 Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dub-

belbeskattning  

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)  

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget före-

läggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifal-

let. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

3 Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de 

nordiska länderna om tillträde till högre utbildning 

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående förordningen fö-

reläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Förordningen är bi-

fallen. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

4 Växtskyddsmedel 

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingå-

ende lagförslagen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingåen-

de lagförslagen var för sig i sin helhet.  

Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen 

om växtskyddsmedel för godkännande i enlighet med näringsutskottets betänkande. 

Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till Landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslag om till-

lämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier för godkännande i sin 

helhet. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

5 Invalidpensionärers återgång i arbete 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet be-

handlade lagförslaget.  

Diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Förelägg förslaget till landskapslag om tillämpning i land-

skapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för godkän-

nande i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. Lagförslaget är godkänt. 

Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i morgon 19.1.2010 klockan 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum av-

slutades kl. 17.20). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.  

Enda behandling 

1 Undantag från kravet på skyddsrum 

Ltl Anders Erikssons hemställningskläm 
Landskapsregeringens svar (S 2/2009-2010-s) 
Ltl Anders Erikssons spörsmål (S 2/2009-2010) 

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 18.1.2010, har 

lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn, före-

slagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande 

lydelse:   

” att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att kraftfulla åtgärder vidtas för 

att propositionsutkastet ändras så att ett generellt undantag för Åland inskrivs eller så 

att åländska myndigheter ges rätt att besluta om undantag och att en förhandling inleds 

om övertagande av behörighet för att undvika delad behörighet. ”  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. 

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar 

med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som för lagtingsle-

damoten Anders Erikssons  förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningsproposi-

tionen godkännas? Godkänd. Omröstning. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning i denna fråga. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag understöder det förslaget. 

Öppen omröstning har föreslagits av lagtingsledamoten Johan Ehn och understötts av 

lagtingsledamoten Anders Eriksson och kommer därför att verkställas. Jag ber lagtings-

ledamoten Dahl och lagtingsledamoten Gunell biträda vid rösträkningen. Upprop. 
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Omröstningen har utfallit så att 14 ja-röster har avgivits, 13 nej-röster, 1  frånvarande 

och 2 avstod. Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till 

kännedom.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

2 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009 

Finansutskottets betänkande (FU 4/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 11/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion.  

Ltl Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Jag är glad på utskottets vägnar att betänkande är enigt. Om 

man beaktar ärendenas art och den intensiva remissdebatten så känns det 

bra för den framtida hanteringen av framförallt M/S Skarven att utskottet 

kan presentera svar på många av de frågor som ställdes här i salen. På den 

korta tid vi haft till vårt förfogande har vi hört många nyckelpersoner och 

dykt så djupt som möjligt för att få en uppfattning om de ekonomiska oviss-

heterna. Beträffande ansvarsfrågorna kunde utskottet konstatera att en in-

tern utredning initierats av landskapsregeringen och beräknas vara klar un-

der januari månad. Utskottet har därför inte behandlat de inblandades ansvar 

för upphandling, genomförande och kontroll av bygget av M/S Skarven. Till 

ansvarsfrågan får landskapsregeringen återkomma när den är utredd. 

Herr talman, först till allmänna motiveringen, där utskottet igen konstate-

rar att det skett flera överskridningar på moment för ekonomiskt tunga pro-

jekt genom åren. I det nu aktuella budgetförslaget har två moment, avseende 

Alandica och M/S Skarven överskridits kraftigt. Utskottet har därför vid sin 

behandling återigen fokuserat på frågeställningarna kring budgetdisciplin, 

projektledning och upphandling.  

Finansutskottet hänvisar till sitt betänkande nr 1/2008-2009 där utskottet 

betonat vikten av sträng budgetdisciplin. Ett enigt finansutskott, som i flera 

betänkanden de senaste åren påpekat bristerna, förutsätter att lagtinget nu 

sätter full kraft bakom orden, tillika en order till landskapsregeringen, att 

förbättra upphandlingen och kräva budgetdisciplin framöver!  

När det gäller byggprojekt och andra större investeringar är det viktigt att 

projektdefinition och förhands uppskattat totalpris från början klarläggs nog-

grannare. Alla kostnader ska kalkyleras in, självklart också i vilken grad 

driftskostnaderna påverkas. Om det trots allt blir fråga om tilläggsbudget så 

bör det i huvudsak handla om sådana budget äskanden som lagtinget faktiskt 

har en möjlighet att förkasta, ändra eller godta, inte som nu en budgetering 

av redan godkända och reglerade fakturor. Landskapsregeringen ska se till att 

förbättrade budgetuppföljnings- och projektuppföljningssystem säkerställer 

detta framöver.   

Landskapsregeringen uppmanas även att klarlägga och tydliggöra avdel-

ningschefernas och myndighetschefernas ekonomiska ansvar för de projekt 

som genomförs inom respektive avdelning och myndighet. Utskottet förutsät-

ter att landskapsregeringen snarast presenterar förslaget till ny finansförvalt-

ningslag med tydliga bestämmelser avseende detta. Vi har fått många löften 

om en ny finansförvaltningslag genom åren. Om jag drar mig till minnes så 
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tror jag redan när jag kom med 2003 att man pratade om det här. Det kanske 

har diskuterats flera år före det, kanske på -90 talet redan. Nu finns i varje 

fall ett förslag till pappers. Utskottet anser att frågan måste få hög prioritet. 

Herr talman! Utskottet konstaterar generellt att det finns brister i den of-

fentliga upphandlingen, bl.a. i fråga om kompetens och lagstiftning. Utskottet 

uppmanar därför landskapsregeringen att vidta åtgärder för att åstadkomma 

en effektivare och mer rättssäker upphandlingsprocess. Utskottet har erfarit 

att landskapsregeringen avser att föreslå lagstiftning under EU:s tröskelvär-

den. Det är positivt om hela den offentliga förvaltningen, alltså också kom-

munerna och kommunförbunden, skulle följa samma regelverk. Det skulle 

förenkla och förtydliga för anbudsgivarna. Samhällsekonomiskt skulle hela 

upphandlingsprocessen effektiviseras och bli ekonomiskt effektivare på flera 

plan.  

Idag har kansliavdelningen ansvaret för rådgivningen avseende upphand-

lingar över EU:s tröskelvärden och finansavdelningen under EU:s tröskelvär-

den. Utskottet upprepar mot bakgrund av föreliggande budgetförslag att 

landskapsregeringen överväger att centralisera rådgivningen i upphandlings-

frågor. Därtill bör man överväga hur man kan tillgodose behovet av juridisk 

kompetens på de olika avdelningarna och landskapsregeringen underlydande 

myndigheter. I fråga om mer komplicerade upphandlingar bör landskapsre-

geringen även överväga att i ett tidigt skede köpa in specialistkompetens, ef-

tersom en stor och viktig del av arbetet med en upphandling sker före an-

budsförfrågan. 

Herr talman! Så tillbaks till den största frågan, M/S Skarven. Mycket har 

sagts och skrivits de senaste månaderna. Tyvärr handlar det många gånger 

om spekulationer istället för på fakta baserade uttalanden. Det är alltid olyck-

ligt när det blir så och, kan man konstatera, oberoende av hur ansvaret sist 

och slutligen fördelas så har många inblandade farit illa under tiden. Utskot-

tet har inte skriftligen uttalat sig om slutprodukten, men jag vill så här under 

presentationen av betänkandet framhålla, att utskottets totala bedömning är 

att när felen korrigerats så har landskapet trots allt ett bra fartyg, godkänt av 

klassen och Sjöfartsverket.  

I och med denna tilläggsbudget, som utskottet föreslår att ska antas, upp-

går de nu kända, totala kostnaderna för M/S Skarven till 15 miljoner euro. 

Tilläggskostnaderna om ca 2 miljoner euro totalt jämfört med ursprungsbud-

geten har i huvudsak uppstått på grund av tilläggsarbeten, nya myndighets-

krav, kostnader för idrifttagning, flyttning av varvsort samt extra juridiska 

kostnader. Den åtta månader långa förseningen har dessutom gett upphov till 

utökad kostnad för egenkontroll.  

Mycket har sagts och skrivits om den så kallade ”överbyggnaden”. Faktum 

är att fartyget är konstruerat med en överbyggnad, men hade i anbudsunder-

laget öppningar i för och akter. Dessa har under byggtiden täckts över med 

plåt så att färjan blivit helt täckt. Kostnaden för övertäckningen uppgår till ca 

242 000 euro. På grund av övertäckningen krävdas kapacitetsökning för 

bland annat fläkt- och sprinklersystemen för att fartyget ska få transportera 

farliga ämnen. 

Utskottet har erfarit att kontraktet följer internationell standard. I of-

fertunderlaget nämndes emellertid inget om beställarens krav på försenings-

böter och bankgarantier. Frågan om böter och bankgarantier upptogs därför i 

kontraktsförhandlingarna och en klausul om förseningsböter fördes in. Be-
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träffande bankgarantierna valde landskapsregeringen att själv stå för kostna-

derna för dessa, det normala är ju att leverantören står för sådana kostnader. 

En anlitad advokatbyrå gjorde upp kontraktet samt alla formella leverans-

handlingar. Bankgarantierna förföll i samband med övertagandet av fartyget. 

Utskottet konstaterar att den ansvarige projektledaren hade fullmakt av land-

skapsregeringen att överta fartyget, vilket skedde den 30.9.2009 kl. 15.00 

(GMT+2). 

Frågan om förseningens konsekvenser har nu förts till skiljemannaförfa-

rande i Stockholm. De eventuella förseningsböter som kan komma att falla ut 

till landskapet, maximalt ca 1,8 miljoner euro plus ränta räknat från överlå-

telsedagen, redovisas i en kommande budgetframställning. Kostnaderna för 

skiljemannaförfarandet uppskattas till ca 250 000 euro och betalas av förlo-

rande part. Utskottet konstaterar att bankgaranti för varvets eventuella be-

talningsskyldighet visavi förseningsböter inte har tecknats.  

Slutligen vad beträffar M/S Skarven, herr talman, så har det kommit ut-

skottet till del att det nu finns en ekonomisk uppgörelse mellan landskapsre-

geringen och varvet avseende reparationerna av bogvisiren och färdigställan-

de av bilhyllorna. Utskottet betonar vikten av att M/S Skarven så fort som 

möjligt sätts i trafik så att eventuella fel och brister kan upptäckas och åtgär-

das inom garantitiden. 

Till sist, herr talman! I betänkandet över budgeten för år 2010 betonade fi-

nansutskottet vikten av att följa med och i tid åtgärda ungdomsarbetslöshe-

ten som nu är ovanligt och oroväckande hög. Utskottet konstaterar igen i det-

ta betänkande att arbetslösheten på Åland ökar och att tilläggsresurser san-

nolikt kommer att krävas för att Ålands arbetsmarknads- och studieservice-

myndighet (AMS) ska klara sina åtaganden under år 2010.  

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att lägg tonvikten på satsningar i 

syfte att bekämpa ungdomsarbetslösheten som ökat särskilt mycket. 

Ja, med beaktande av de i betänkandet ingående motiveringarna, föreslår 

utskottet att landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 

2009 antas. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 2 887 000 

euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 309 516 000 euro budgeterats för 

år 2009. 

Jag vill avslutningsvis tacka ledamöterna i utskottet och vår sekreterare för 

ett gott samarbete! Tack, herr talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Eliasson säger att finansutskottet och han personligen har en upp-

fattning att man har fått ett bra fartyg när det gäller M/S Skarven. På 

basen av det lilla jag vet så delar jag den uppfattningen. Utskottet och 

utskottsordförande underströk vikten av att man får fartyget i drift så 

fort som möjligt, det håller jag helt med om. Jag tycker det är en skandal 

att fartyget har legat vid kaj och 25 procent av garantitiden har gått upp i 

rök. Det tonar lite fram en bild av politisk överreaktion. Eliasson säger 

att man återkommer till ansvarsfrågan. Jag uppfattar att man lite skju-

ter den ifrån sig det finns ju trots allt ett politiskt ansvar. Båda trafikmi-

nistrarna, den tidigare och den nuvarande tillhör centern. I remissen till 

finansutskottet blev det lite märkligt när dessa båda personer uttalade 

sig så var det som två helt skilda världar. Ser ltl Eliasson ett bekymmer 

här? 
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ltl Anders Eriksson, nu pågår det en intern utred-

ning, vilket alla känner till. Vi resonerade i finansutskottet att vi måste 

invänta den utredningen. Vi har varken tid eller resurser, på tio dagar, 

att göra en utredning. Varför ska man göra en parallell utredning? Vi re-

sonerade att vi inväntar den interna utredningen som sedan ska redovi-

sas för lagtinget. Landskapsregeringen får återkomma och redovisa den 

och då tar vi ställning till det. Vi har försökt och hunnit ganska bra att 

titta på de ekonomiska bitarna och allt som ligger bakom det här. Vi får 

sedan återkomma till ansvaret.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag var med på ett hörn så jag känner ju till den här frågan. Jag tycker 

att det är helt naturligt att man inväntar den interna utredningen. Där-

för har jag personligen också varit ganska försiktig med att rikta kritik 

både till höger och till vänster. Jag är allt mera bekymrad över att farty-

get inte är i drift under den här långa tiden som gått. Min uppfattning är 

att det är en politisk överreaktion. 

Även om man inväntar den här utredningen så undrar jag om man 

har haft en diskussion i finansutskottet om det politiska ansvaret? Delar 

ltl Eliasson min uppfattning om att det förefaller vara en politisk överre-

aktion, vilket har medfört den här situationen?  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Vi har inte i finansutskottet haft någon diskussion om 

det politiska ansvaret. Vi har inte diskuterat det överhuvudtaget. Alla 

har vi våra funderingar om det. Vi har konstaterat att vi inväntar den in-

terna utredningen som görs. Sedan kommer en redovisning till lagting-

et, då kan vi diskutera den frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Utskottsordförande nämnde ryktesspridningen som 

har cirkulerat om Skarven. Enligt min uppfattning så har personerna, 

som övervakade på plats i Klaipeda, gjort ett gott arbete. Det är beklag-

ligt att de har blivit utsatta för en hel del ris i pressen p.g.a. detta. Här 

faller nog skuggan över massmedia. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag delar ltl Torsten Sundbloms uppfattning att det 

har diskuterats mycket. Jag nämnde det också i min presentation att 

mycket av det som har skrivits och sagts, oberoende av vem som har 

gjort det, så har det varit spekulation. Man har inte haft fakta. Det har vi 

emellertid idag. Finansutskottet har försökt gräva så djupt som möjligt. 

Vi kan presentera en hel del fakta. Vår tanke i finansutskottet, som jag 

vet att ltl Torsten Sundblom delar, är att detta ska få slut på spekulatio-

nerna när det gäller ekonomin och allt sådant. Sedan har vi ansvarsfrå-

gorna som vi får återkomma till. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I ärlighetens namn, måste vi väl ändå säga att spekulatio-

nerna har startats av ganska spektakulära informationer från landskaps-

regeringens sida. Nog gäller det att skälla vid rätt dörr i den här diskus-

sionen, tycker jag. 

Jag har en del frågeställningar som jag återkommer till i mitt anfö-

rande. Jag ville i replik höra efter huruvida finansutskottet har satt sig in 

i fartygets bärighet? Det har i offentligheten framkommit att det är ett 

kraftigt minskat dödviktston värde på fartyget. Det betyder att dess bä-

righet är sämre än det beställda. Överbyggnaden torde ha en betydande 

effekt i sammanhanget, men det kan även vara frågan om annat när det 

gäller fartygsbyggnad. Resulterar den sämre bärigheten i ett minskat an-

tal bilar som fartyget kan ta eller inte? Har utskottet fått klarhet i det? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ja, ltl Roger Jansson, jag har faktiskt inte skällt vid 

någon dörr överhuvudtaget. Jag har konstaterat att det har funnits spe-

kulationer och att vi nu har mera fakta. 

När det gäller bärigheten så vet vi att den är mindre än vad som var 

planerat från början. Finansutskottet har också varit ombord på M/S 

Skarven och blivit guidade av skeppare och maskinchef. Vi har fått höra 

att hon trots allt ska kunna ta den last som erfordras, så mycket kan jag 

svara. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Fartyget hade en sådan bärighet att det klarade finansutskot-

tets närvaro. Detta med behörigheten är en vetenskaplig fråga. Det är 

någonting som bedöms av certifierad myndighet. Förstår jag det rätt så 

har finansutskottet inte fått någon annan information än att landskapets 

egen personal tycker att man nog ska klara det bilantal som vi har be-

ställt färjan för. Tydligen har man inte fått mer sakkunnig information. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Vi har också läst de utredningar som har gjorts. Vi vet 

ju vad som står i Askes och Viking Lines utredningar osv. Vi vet också 

att det här fartyget är godkänt av klassen, Lloyd's i det här fallet, och av 

sjöfartsverket. 

Sedan är jag ju inte fartygskonstruktör eller expert på det här, vilket 

ingen av oss i finansutskottet är. Jag kan inte bättre bedömning än så 

här. Vad vi har fått höra så ska fartyget klara den last som hon behöver 

ta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tycker det är skönt att finansutskottet har konstaterat 

att vi har fått ett bra och förmånligt fartyg och att man säger att fartyget 

bör sättas i drift så fort som möjligt för att undvika ytterligare kostna-
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der. Vi vet att det kostar cirka 1 000 tusen euro per dygn att ligga i 

Möckelö. På det sättet tycker jag att det känns bra att man har konstate-

rat detta från finansutskottet. 

Jag har alltid offentligt försvarat övervakare och den projektledare 

som har haft hand om detta. Vi får sedan se vilka och om det har gjorts 

några formella fel. 

En sak som jag vill lite rätta eller kommentera det är när finansut-

skottet skriver; "beträffande bankgarantierna valde landskapsreger-

ingen att själv stå för kostnaderna för dessa". Detta är en liten olycklig 

formulering. Man kan tolka det som att landskapsregeringen valde att 

stå för kostnaderna själva istället för att varvet skulle göra det. Men så 

var inte fallet. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Det kanske var en snäll formulering. Självklart behö-

ver man har bankgarantier. Eftersom det inte fanns med någonting om 

garantier i anbudshandlingarna så måste man ta upp det vid kontrakts-

förhandlingarna. Det kan ju också vara så att man blev tvingad att betala 

det själv. Det vet inte jag, för jag var inte med. Normalt är det leverantö-

ren som står för bankgarantierna ifall beställaren så fordrar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! När man gör upp sådana här handlingar så skriver man in 

vilka garantier man vill ha. I det här fallet ansåg man i ett skede att det 

räckte med varvsgarantin. Under förhandlingarnas gång kom man un-

derfund med, åtminstone jag själv, att vi inte vågade lita på det utan vi 

måste ha en bankgaranti i en väst bank, som garanterar att vi åtminsto-

ne får pengarna tillbaka om vi inte får fartyget. Bankgarantin var en ren 

och skär beställning från landskapet. Därför måste vi också förstås beta-

la den. Alternativet var att vi hade låtit bankgarantin gått igenom varvet, 

men då hade vi också fått betala den. Om vi hade haft bankgarantin med 

i upphandlingarna som hade vi också fått betala den. Därför tycker jag 

att det är en olycklig formulering. Vi valde bankgaranti men vi hade fått 

betala den oberoende om vi hade haft den med eller inte. Vi har inte 

kunnat välja om varvet skulle betala den eller om landskapsregeringen 

skulle betala den.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Jag vet inte om jag börjar klyva hårstrån här nu. Jag tycker att formule-

ringen, som står i finansutskottets betänkande, inte är så tokig, trots allt, 

oberoende hur det nu var. Ingen av oss i finansutskottet var ju med när 

man gjorde upp det här. Trots allt har landskapsregeringen betalat ga-

rantierna själv. Då är det kanske inte helt fel att säga att man valde att 

göra det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw 

Herr talman! Jag tackar först utskottsordförande Torbjörn Eliasson för en 

god och ingående presentation. Presentationen var så detaljerad att jag inte 
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skulle behöva gå upp. Jag ville ändå från liberalernas sida ta upp några saker 

som vi tycker att det är viktiga i den här budgeten.  

Det är frågan om tilläggsbudget vi nu behandlar brukar kallas städarbud-

get där regeringen redovisar för de momenten som av olika orsaker överskri-

dits under föregående året och även inkomsterna som kommit landskapet till 

godo.  

Denna tilläggsbudget är dock speciell av den orsaken att den presenterar 

slutredovisningar av två stora projekt som överskridits med råge. Projekt som 

pågått under flera år nämligen Alandica Kultur och Kongress och M/S Skar-

ven. Av denna orsak har finansutskottet tittat närmare på dessa projekt men 

nog mera detaljerat på Skarven. Dessa stora överskridningar har även initie-

rat en genomgång av de upphandlingsprinciper som råder i landskapsförvalt-

ningen men även i landskapet överhuvudtaget. I remissdebatten efterlystes 

detta av flera ledamöter. 

Såsom det framgår av betänkandet upplevs det stora brister i upphand-

lingssystem speciellt under EU:s tröskelvärden. Företagen upplever att speci-

ellt den kommunala upphandlingen ofta är otydlig eftersom kommunerna har 

olika system eller helt saknar direktiv. Därför efterlyser utskottet lagstiftning  

för offentlig upphandling under EU:s tröskelvärden för att både den kommu-

nala men även landskapets upphandling skulle bli mera enhetlig och följa de 

principer som EU sätter. Liberalerna stöder detta och hoppas att landskaps-

regeringen tar itu med lagstiftningen. 

Herr talman! Eftersom det pågår revision och skiljemannaförfarande an-

gående M/S Skarven har inte utskottet gått närmare in på ansvarsfrågor utan 

mera principiellt ingående behandlat hela kedjan från upphandling till färdig 

båt, om man nu idag kan kalla den färdig. Betänkandet beskriver de fakta vi 

fått ta del av och ger en förklaring till överskridningar. Liberalerna stöder 

skrivningen att färjan så snart som möjligt bör komma i trafik för att undvika  

mera extra kostnader men även av den orsaken som beskrivs i betänkandet, 

nämligen att garantitiden löper och man bör kunna köra båten för att upp-

täcka garantifel. 

Som det framgick av utskottsordförandes presentation har överskridningar 

i Skarvenbygget orsakats bland annat av tilläggsarbeten, vissa felberäkningar 

av underleverantörer, byte av byggplatsen osv. Bemanningskostnader på 

grund av förseningen är också betydande.  

Täckandet av bildäcket är den kostnad som väckt mest diskussion i utskot-

tet. Hur kom det till, fanns det där redan ifrån början och vem tog beslutet 

osv. Även detta får revisionen ge slutligt svar på. 

Utskottet är helt enig om att slutredovisning av Skarven ska presenteras till 

lagtinget i någon form, t.ex. i en tilläggsbudget. Det är omöjligt i nuläget säga 

hur skiljemannaförfarandet slutar; får vi förseningsböterna betalda och hur 

mycket i så fall. 

Efter slutlig redovisning får ansvarsfrågorna behandlas både de ekonomis-

ka, juridiska och politiska, där är utskottet helt enig om. Därför har vi enhäl-

ligt godkänt kostnaderna till dags dato. Märkväl att vårt ställningstagande i 

utskottet tar vi inte på något sätt i ansvarsfrågan, varken i den ekonomiska el-

ler den juridiska frågan.  

Herr talman! Varken i fallet Skarven eller i fallet Alandica kan man påstå 

att det är upphandlingen som varit felaktig eller bristfällig och att projekten 

därför blivit dyrare. Närmare är det frågan om att byggen av denna kaliber 
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tenderar bli dyrare under byggtiden. Det uppstår nya lösningar och under en 

längre byggnadstid uppstår det nya tekniska lösningar o.s.v. Därför är det 

viktigt att själva budgeteringen är så realistisk och fullständig som möjligt, att 

vi inte underbudgeterar bara för att få igång projekten. Utskottet efterlyser 

därför en sträng budgetdisciplin i all verksamhet. 

Herr talman!  Man kan säga att ändamålet helgar medlen. Så kunde man 

säga om detta skulle vara privatekonomiska satsningar. Men när vi brukar 

allmänna medel bör allt vara transparent och gå rätt till. Därför är det också 

förståeligt att det blivit diskussionen Skarven och det som diskuterades här 

under föregående anförande. Men i ordspråkets anda vill jag dock säga att jag 

hoppas att vi till sist kommer att konstatera att vi fått en fin färja och ett fint 

Alandica helt för ålänningarnas bruk och nytta. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ltl Raija-Liisa Eklöw konstaterar att det inte har funnits 

några brister i upphandlingen i de här två fallen. Det är väldigt konstigt. 

Då borde ju anbuden och kostnaderna har hållit. Jag tycker man bara 

kan säga att upphandlingen har gått rätt till och sedan har det tillkom-

mit en massa ombyggnadsarbeten och det har kostat en hel för skattebe-

talarna. Den logiken förstår jag helt enkelt inte. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Jag försökte säga att problemen med tilläggsbudgeten har 

uppstått under tidens gång. Det är olika problem som har uppstått där. 

Vi har i behandlingen kunnat konstatera att det inte är direkta fel i upp-

handlingen. Vad vi också har förstått så har grundmaterialet varit väl-

grundat. Jag vågar nästan påstå att det inte har funnits fel i själva upp-

handlingsmaterialet. Sedan under resan har det uppstått olika behov 

t.ex. detta att täcka över båten. Först hade man beslutat att man inte 

skulle ha övertäckt och sedan beslutade någon att det ska täckas över. 

Jag upplever det inte såsom upphandlingsproblematik. Det är saker 

som, utan diskussion, har löst sig i efterhand. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag måste ärligen säga att jag tycker att ltl Raija-Liisa Ek-

löw lite måste läsa på detta om upphandling. Om man efter att ha upp-

handlat ändra projektet, då har man frångått den ursprungliga upp-

handlingen. De leverantörer som var intresserade och förbigångna kan 

ju inte delta desto mera i projektet. Det där resonemanget håller nog 

inte om man ska följa principerna för offentlig upphandling. Men libera-

lerna kanske har något eget system i det här sammanhanget. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Herr talman! Det var ju roligt att det bara var liberalerna. Jag önskar att 

de övriga i utskottet skulle kunna verifiera min uppgift i detta, att det 

inte i själva ursprungsprojekteringen och upphandlingen fanns några 

större brister. Men det här är ju en helt annan sak som ltl Sundback tar 

upp, att man då borde ha gått till en ny runda. Det är ju en helt annan 

sak. Jag anser att vi pratar om helt olika saker. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mika Nordberg 

Tack talman! Jag vill börja med att tacka utskottet för ett gediget arbete. Det 

är, precis som ordförande var inne på här, inte några enkla saker att sätta sig 

in i Skarvenprojektet. Man bör nästan vara fartygskonstruktör för att klara av 

det jobbet. 

När det gäller Skarven som jag kommer att upprätthålla mig kring, för 

obunden samling och för mig personligen kvarstår de facto många frågeteck-

en. I remissdebatten sade jag att vi önskar att den internutredning som nu är 

på gång skulle komma lagtinget till del, innan vi godkänner den här tilläggs-

budgeten angående mera pengar. Men efter diskussioner i vår partigrupp har 

vi ändå kommit fram till att vi nöjer oss i det här skedet med den skrivning 

som utskottet har gjort i sitt betänkande.  

När det gäller det politiska ansvaret som efterlystes tidigare så kommer vi 

att få ta del av det i en kommande tilläggsbudget. Det får vi i dagsläget nöja 

oss med.  

När det gäller garantitiden så har fyra av tolv månader redan passerat. 

Därför är det av största vikt att få fartyget i drift. När det sedan gäller om det 

är ett bra eller dåligt fartyg kan man helt klart konstatera att det finns två 

grupper. Det finns en grupp som anser att det här är ett väldigt bra fartyg och 

det finns en annan grupp som anser att fartyget har många brister. När det 

gäller den saken så kan jag bara säga att tiden lär väl utvisa om det är ett bra 

fartyg eller om fartyget fortfarande har många brister. När det gäller själva 

ansvarsfrågan så nöjer vi oss med det. 

Angående tilläggsbyggnaderna när det gäller öppen respektive täckt färja 

så har det framkommit att den beställdes som en öppen färja. Det har nu bli-

vit bekräftat. Under resans gång har tjänstemän fattat beslut om att den ska 

täckas. Det är någonting som internutredningen får påvisa om det har gått 

rätt till eller inte. Det är ingenting som vi kan ta ställning till idag helt enkelt. 

Om det visar sig med tiden att det är en väldigt dålig färja fanns då möjlig-

heten att återlämna färjan och säga att vi aldrig skulle ha tagit emot den? I 

och med att vi har tagit emot färjan och undertecknat så har även bankgaran-

tin, som skulle ha gjort att vi skulle ha fått pengarna tillbaka, gått om intet. 

När vi nu står med färjan så är det lika bra att vi får den i drift. Vi har en mas-

sa driftkostnader, personalkostnader och dyl. Det är bara att vänta och se, när 

färjan började trafikera, om den uppfyller förväntningarna eller om det upp-

står problem.  

När det gäller Alandica så kommer Fredrik Karlström att ta upp den biten. 

Han är med i finansutskottet och har kännedom om det. 

Angående asfalten, herr talman, vill jag säga att jag tror att det är en viktig 

förtroendefråga från allmänheten och från företagen. Om landskapsregering-

en förväntar sig att företag och allmänhet tar ansvar för sitt avfall så är det 

även viktig att landskapsregeringen tar ansvar för sina avfallshögar, både vad 

gäller miljötillstånd och förvaringsplats. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag tänkte kommentera godkännande av tilläggsbud-

geten och lite prata om öppen och sluten färja. Det fanns resonemang i 

utskottet om skulle godkänna eller inte godkänna tilläggsbudgeten. 

Eftersom hela summan på 1,3 miljoner bygger på kostnader som är 

godkända antingen kontrakt och avtal eller via godkända fakturor, så var 
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vi var överens om att det fanns ingen anledning att göra någonting an-

nat än att godkänna tilläggsbudgeten. För det är ett faktum. 

Sedan när det gäller öppen och sluten färja så försökte jag förklara att 

det är många som har trott att färjan har varit helt öppen ungefär som 

Töftöfärjan, men så har den aldrig sett ut. Det har alltid funnits en över-

byggnad på den, med stor brygga, café och med olika utrymmen för per-

sonalen osv. Sedan stängde man de här små öppningarna i för och akter 

i ett senare skede. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är mycket riktigt. Däremot fanns det förmodligen en orsak 

till varför fartyget beställdes som en öppen färja. Om det sedan har ex-

akt att göra med fördyrande byggnation vad gäller sprinklersystem, 

brandsäkerhet och ev. farliga transporter såsom t.ex. bränsletransporter 

så tycker jag att det ännu finns frågetecken kring detta. Vi får vänta och 

se om utredningen kan påvisa orsakerna till det. Jag vill inte gå in och 

spekulera i det här skedet om vad de slutgiltiga orsakerna till det var. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag sade också i min presentation att det just var 

p.g.a. av att man täppte de mindre öppningarna i för och akter med plåt 

som föranledde vissa andra åtgärder bl.a. när det gällde ventilationen. 

Sedan när det gäller asfalten, där har vi också skrivit att det pågår en 

rättsprocess. Man håller också på att planera en upplagringsplats i egen 

regi. Utskottet efterlyser en plan för hur landskapet överlag ska hantera 

returasfalt. Det har vi också nämnt i vårt betänkande. Det är viktigt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Ltl Nordberg hade här några funderingar på om vi 

skulle behålla fartyget eller inte. Fartyget är ju godkänt av klassen. Tittar 

man sedan på anbudssummorna, differensen till följande anbud som var 

högre så är det så stor skillnad. Vi kan konstatera att vi nog har fått ett 

fartyg för ett bra pris. Vi ska nog också behålla fartyget då. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Vad jag menade med mitt resonemang i att behålla fartyget 

kontra skickade det tillbaka var just de två uppfattningarna om fartyget 

som helhet. Det finns fortfarande två grupperingar, två uppfattningar, 

när det gäller Skarven. Det finns en grupp människor i samhället som 

anser att det är en bra båt, låt oss nu bara köra på och allt är frid och 

fröjd. Samtidigt finns det finns många frågetecken av experter inom om-

rådet som ifrågasätter både det ena och det andra. Det är utifrån det 

perspektivet som mitt resonemang kom. Om det skulle visa sig att det är 

de facto för många fel, vad har vi då för alternativ? Skulle det alternati-

vet ens ha funnits, att vi skulle kunna återlämna fartyget och få pengar-

na tillbaka? Det var det mitt resonemang gick ut på. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Det är nog så att alla spekulationer bygger kanske inte 

alla gånger på så rysligt mycket sakkunskap. Man ska nog ta det för vad 

det är. I utskottet har vi hört några som har varit inblandade i att rita det 

här fartyget. Jag har faktiskt uppfattningen att det är ett tekniskt avan-

cerat och ett bra fartyg. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Jag vill än en gång säga att jag är nöjd med det arbete som utskottet har 

gjort. Utskottsmedlemmarna är ju inte fartygsbyggare och inte heller in-

går medlemmarna i en grupp i ett rederi som har ansvar för att beställa 

ett fartyg. Jag tror inte heller, i det här läget, att det är utskottets uppgift 

att vara någon slags domstol och avgöra om allt har gått absolut rätt till. 

Resonemanget får vi ta i ett senare skede när internutredningen ligger 

på bordet och är till allmän kännedom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag ska ta fasta på de frågeställningar som fanns angående 

asfalten. Självklart är det så att landskapet också ska ta sitt miljöansvar. 

Allting annat är otänkbart. Om man stifta lagar och talar om hur andra 

ska göra så ligger det i sakens natur att man själv är en förebild i den ut-

sträckning det går. Men, vi måste också komma in mera i den privata fö-

retagsvärden när det gäller tänkandet. De miljölösningar vi söker ska 

också vara samhällsekonomiskt försvarbara. Det är viktigt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag tycker att det är ett viktigt betänkande finansutskottet nu 

lägger fram inför lagtinget. Det är viktigt att landskapsregeringen tar det på 

stort allvar sätter igång ett seriöst arbete för att komma till rätta med de här 

frågeställningarna. 

Naturligtvis är det alltid angeläget att rätta till brister. Men särskilt i spar-

tider måste det vara synnerligt viktigt att täppa till alla luckor där det är möj-

ligt att pengarna rinner ut.  

Både Skarven och Alandica är intressanta projekt att betrakta i efterhand 

och förhoppningsvis lära sig något av inför framtiden. Lärdomar som bör 

dras på flera olika nivåer inför framtida projekt. Dels den politiska nivån så är 

det oerhört viktigt att vi redogör för alla kostnader och ha en tillräcklig buf-

fert för oförutsedda kostnader, för de kommer nästan alltid. Nu ser vi två pro-

jekt där differensen, av det vi trodde att projektet skulle kosta och vad det 

blev i slutändan, är flera miljoner euro. 

Vad gäller Alandica så var det sagt ”inte en cent över 15 miljoner”. Det 

gjordes ett omfattande bantningsprojekt för att få ned kostnaderna under den 

gränsen. Jag tror att man redan då kunde konstatera att kalkylerna var något 

orealistiska. Det gäller att få bort den kostnadsoptimism som gärna råder när 

man vill få igenom ett projekt och man vill få det godkänt här i lagtinget. Där 
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behöver vi vara uppmärksamma  och så sanningsenliga som det bara går för 

att få kalkylerna på rätt. 

Även Skarven så trodde lagtinget, när man gick in för projektet 2006, att 

13 miljoner kommer det att kosta. Det var en helhetsbedömning av hela pro-

jektet. Nu visar det sig att vi är uppe i 15 miljoner. Vi är ännu inte säkra på att 

det stannar på den nivån.  

Vi har nu andra projekt som igångsatta och där man redan nu kan ana att 

det kommer att sluta på samma sätt. Sjöfartsmuseet har vi nu tagit och god-

känt. De tycker att man kan konstatera, efter finansutskottets behandling av 

den frågan, att även där är det inte säkert att kostnadsramarna kommer att 

hålla. Det är viktigt att landskapsregeringen tittar på de projekt som är igång-

satta och även framtida projekt att helhetskalkylerna håller. Så att vi inte 

upprepar våra misstag om och om igen.  

På tjänstemannanivå finns också en hel del att göra. Särskilt bör klarlägga 

helt tydliga regler både för projektledarens uppgift och ekonomiska ansvar 

och likaså förstås för avdelningschefernas roll.  

Skarvenexemplet tangerar på flera sätt det som händer med överskridning 

kring Ålandsdagarna i Helsingfors. De fallen har flera paralleller. Anmärk-

ningsvärt är att det måste bli så dramatiskt agerande från regeringens sida. 

Måste det bli en offentlig uppredning där man ska sitta inför massmedia och 

skämmas. Det är ju ett skam- och skuldbeläggande som jag tycker att land-

skapsregeringen kunde hantera på ett mycket bättre sätt. Jag tror inte att 

varken projektledare eller avdelningschefer i framtiden kommer att jobba 

mera konstruktivt om man ska göra det i rädsla för offentliga reprimander. 

Däremot är det otroligt angeläget att finansförvaltningslagen nu kommer 

på bordet. Vi har fått besked av minister Perämaa tidigare att den kommer då 

och den kommer då men hittills har vi inte sett skymten av den här lagen. Det 

var en oklart i det här skedet när lagen faktisk kommer till lagtinget. Men 

kanske finansministern idag kan klargöra när lagtinget får ta itu med finans-

förvaltningslagen. Den är synnerligen viktig och som förhoppningsvis också 

reglerar de här frågorna på ett tydligt och klart sätt. 

Ännu en nivå i det här arbetet är upphandlingsfrågan. Jag tycker det är 

mycket viktigt att utskottet nu pekar med hela handen om att nu ska det lag-

stiftning till vad gäller också under EU:s tröskelvärden. Det här är en brist 

som har funnits länge. Handelskammarens rapports, gjord av Magnus Hög 

näs, är mycket klargörande. Nu är det bara att sätta igång med verkställighe-

ten. Det här handlar om att få en mera rätt säker situation och en effektivare 

upphandling både för beställare och för leverantörer. 

Många gånger finns det en brist på kunskap om vad det är man vill köpa. 

Den som upphandlare har inte klart för sig vad man vill upphandla. Där är 

det mycket viktigt att man i ett tidigt skede tar in den bästa tänkbara special-

kompetens, så att man ett sådant gediget underlag som bara är möjligt. 

Den här överfokuseringen på pris, som vi också har diskuterat i utskottet, 

föreställningen om att man måste ta det billigaste alternativet. Det behöver vi 

också diskutera ytterligare och försöka komma fram till en annan stånd-

punkt. 

Kan man fokusera på kompetens och de långsiktiga kostnaderna så gynnar 

det också våra lokala företag, de som väljer att satsa på kompetensutveckling 

och god kvalitet. Det är hög tid att vi diskuterar både korta kostnader och 

långsiktiga kostnader vad gäller upphandlingen. 
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Eftersom de långsiktiga kostnaderna, i valet att välja kvalitet, förhopp-

ningsvis på sikt ska generera mindre underhålls- och driftskostnader.  

Utskottet har fördjupat sig rätt mycket i Skarvenhistorien och de 1,3 miljo-

ner euro som nu ytterligare ska tilläggsbudgeteras. Det var någon här som 

använde ordet överreaktion. Jag tror att det är en ganska bra bedömning av 

vad som har hänt. Min bedömning, efter utskottets behandling, är att land-

skapet fått en bra färja. Det är också mitt intryck att vi har haft kunniga in-

spektörer på plats i Klaipeda som övervakat bygget. Ett bygge som minsann 

också har behövt övervakning. Varvet hade god erfarenhet av att bygga skrov, 

men mycket litet erfarenhet av att bygga resten. Den här kontrollen och över-

vakningen verkar ha behövts. Den interna utredning som pågår får visa even-

tuella brister, bland annat finns det tilläggsbeställningar som borde ha förts 

till beslut i landskapsregeringens plenum. Men att beskylla spekulationerna 

på massmedia tycker jag, i likhet med Torsten Sundblom, att är felaktigt. 

Landskapsregeringen själv har bidragit med ganska goda medel till den här 

dramatiken både vad gäller hänglås och avbrutna presskonferenser, där man 

gett klara signaler om att det här fartyget inte är tillräckligt bra, att det krävs 

extern granskning av fartyget för att kunna bedöma om man har fått det far-

tyg man har beställt. 

Det är för mig lite märkligt att man inte från landskapsregeringens sida 

mycket tydligare har gått ut och klarlagt om de felaktiga spekulationerna som 

har funnits i denna frågan. Varför har man inte gjort det? Man har istället 

nästan eldat på den här uppblossande konflikten kring Skarven. 

Jag håller med de talare som har sagt att det viktigaste av allt är nu att få 

färjan i trafik så att den hinner testköras tillräckligt länge inom garantitiden 

och det kostar att ligga vid kaj. 

En tredje fråga som jag gärna vill beröra och som jag tycker att är synnerli-

gen viktig men som inte tar så mycket utrymme i det här betänkandet, det är 

Arbeta och Bo projektet som vi nu konstaterar att går ner på halvtid. Det här 

har föranlett finansutskottet att vid två tillfällen påminna om hur viktigt det 

är att landskapsregeringen verkar för en fortsatt långsiktig rekrytering av ar-

betskraft till Åland. Det kan göras genom större samarbete med företag och 

branscher med stort rekryteringsbehov. Även den offentliga sektorn måste i 

god tid hinna rekrytera för att få tag på goda krafter. Jag tycker det är märk-

ligt att man nedprioriterar rekrytering. Jag ser det som det allra viktigaste, 

för att samhället ska fungera och generera skatteintäkter, att arbetsmarkna-

den och näringslivet har tillräcklig utbildad personal och god kompetens. Det 

är det som är det material man behöver för att kunna utvecklas och skapa 

tillväxt. Enligt min logik så borde det alltid vara synnerligen högt prioriterat. 

Därför anser jag att landskapsregeringen bör noga fundera över om det är ett 

riktigt beslut att gå ner väldigt kraftigt på Arbeta och Bo och på att locka 

kompetenser till Åland. Om man gör det behöver man i alla fall ha synnerli-

gen goda andra idéer och strategier för hur det arbetet ska kunna fortgå. Det 

här är en otroligt viktig framtidsfråga för Åland.  

Vad gäller anslagen till sysselsättningsfrämjande åtgärder och andra kost-

nader som den stigande arbetslösheten nu genererar så kan landskapsreger-

ingen redan nu, en liten bit in i januari, konstatera att budgeten för 2010 är 

otillräcklig. Vi kan redan nu konstatera att man inte har bedömt situationen 

korrekt, utan man kommer att vara tvungen att komma med tilläggs äskan-

den till lagtinget. Jag tror att det är synnerligen viktigt att utskottet, nu för 
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andra gången, också poängterar att landskapsregeringen optimerar på alla 

sätt sina insatser, särskilt gentemot ungdomsarbetslösheten. Det är ett syn-

nerligen svårt läge när många ungdomar ställs utanför, när man blir margina-

liserade, när det inte finns en plats för en ungdom varken i utbildningssyste-

men eller på arbetsmarknaden. Det är en personlig tragedi att känna sig onö-

dig. Det försämrar självkänslan och man känner sig misslyckad och bort-

glömd. Det är mycket, mycket viktigt att landskapsregeringen nu för en offen-

siv både arbetsmarknads- och utbildningspolitik för att åtgärda den här situa-

tionen. Jag anser att man för länge borde sedan ha insett och sett tendenser-

na att det här kommer. Man skulle nu ha haft projekt på hyllan att plocka 

fram och sjösätta omedelbart för att få situation under kontroll. 

Jag tycker att landskapet skulle gå ut med en garanti och säga att ingen 

ungdom ska lämnas utanför. Landskapet garanterar samtliga åländska ung-

domar antingen en arbetsplats, praktikplats eller utbildningsplats. Om man 

lämnar en enda person utanför så får det konsekvenser både för individen 

och för samhällets kostnader. 

Det finns andra kommunerna och orter som har gjort det här. I Nynäs-

hamn, som är en kommun med ett befolkningsantal jämförbart med Åland,  

har man garanterat alla unga inom en viss ålder ett sommarjobb minst tre 

veckor. 300 unga hade skaffat jobb på egen hand, 700 arbeten hade kommu-

nen förmedlat, inte så att kommunen anställer alla själv men man förmedlar 

dem vidare till privata näringslivet. Det har uppskattats. Alla ungdomar i Ny-

näshamn har fått en introduktion på arbetsmarknaden och det har varit nå-

gonting som har uppskattats och engagerat också näringslivet och företagar-

na i Nynäshamn.  

Svenskt näringsliv, som är näringslivets organisation i Sverige, har konsta-

terat att Nynäshamns extraordinära åtgärder har varit mycket bra.  

Jag träffade en företagare i helgen som sade; jag kan på tre praktikanter till 

mig, inga problem. Men det måste vara någon som tar ansvar för den här frå-

gan. Någon som arrangerar, förmedlar, rekryterar och ser till att det här arbe-

tet fungerar. Jag vet att landskapet har haft ett möte med kommunerna om 

den här frågan. Men vad jag har förstått så var det en diskussion och sedan 

skulle landskapet gå hem och fundera på saken hur man skulle sjösätta och 

gå vidare. Här finns det en hel del att göra. Det borde ha varit klart redan nu. 

Har man inte några färdiga projekt på hyllan så gäller det nu att ta till all kre-

ativitet och initiativrikedom för att få de här frågorna lösta.  

Sedan tycker jag att det är mycket viktigt att landskapsregeringen använ-

der de redskap som redan finns, nämligen ungdomslotsarna. De har redan 

kunskap om vilka ungdomar som behöver få hjälp. De känner även i viss mån 

till vilka företagare som också är villiga att ta in praktikanter. 

Ett annat viktigt problem som har påtalats också i samband med den här 

frågan är att det fortfarande saknas utbildningsplatser i tillräcklig grad. Även 

här måste landskapsregeringen föra en mycket mer offensiv utbildningspoli-

tik. Det här med att vänta och se gör att alldeles för många hamnar utanför. 

Sture Skogbergs kartläggning visar mycket tydligt att antalet utbildnings-

platser är otillräckligt fortfarande. Här borde man gå ut med t.ex. en dubble-

ring av bygglinjen inför 2010. Det är någonting som marknaden behöver, 

branschen efterfrågar och som det säkert finns studerande till. Likaså borde 

man sjösätta utbildning inom IT framförallt hur man producerar hemsidor, 

webbapplikationer och den typen av kunskaper. Det finns också möjlighet att 
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sjösätta kvalificerade yrkesutbildningslinjer som påbyggnad till sådana som 

redan har gått en grundutbildning. Här finns otroligt mycket att göra. Man 

kan inte vänta och se längre. Nu är det dags att komma med offensiva utbild-

nings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tack, herr talman.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Det var som vanligt ett intressant anförande när ltl 

Gunell står i talarstolen. Mycket av det som sades kan jag också omfatta. 

Jag skulle vilja lyfta två saker. Det ena gäller de åländska ungdomarna. 

Jag delar fullt ut målsättningen att alla åländska ungdomar borde ha en 

plats. Jag tror inte att det är bra för den egna utvecklingen och den egna 

själsmoralen att inte ha en uppgift här i samhället. Man behöver känna 

att man behövs. Jag kan garantera att vi ska försöka göra vad vi kan från 

landskapsregeringens sida för att det ska bli så. Av förekommen anled-

ning så vågar jag inte lova någonting. 

Det andra gäller sedan Skarven. Det är ju min och regeringens mål-

sättning att fartyget ska sättas i trafik så snabbt som möjligt. Men det 

finns också en anledning till att den ligger kvar vid kajen.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag får säkert anledning av att gå vidare när det gäller arbetsmarknaden 

med minister Mattsson. Jag fortsätter med Skarven med trafikminister 

Thörnroos. Kanske ministern kan redogöra för var det är som hindrar 

att den inte sätts i trafik? Hur längre kan det ta innan båten är i skick? 

Det är ju det som är det mest angelägna av allt, att den faktiskt nu börjar 

trafikera. Vi måste få slut på dubbleringen av driftskostnader. Det är 

viktigt att man kan pröva båten i trafik så att man ytterligare, om det 

uppstår någonting som måste åtgärdas, kan få det klart under garantiti-

den. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Vi får skriftliga rapporter en gång i veckan från ansva-

rig projektledare. Vi har också telefonkontakt, inte dagligdags, men näs-

tan. Jag talade med honom i morse och läget lyder som följer; "vi har 2-

3 veckors väntetid på delar för att kunna köra hyllorna. Denna vecka 

kommer man från Gävle för att borra och säkra upp bogvisiret." I 

dagsläget vågade han inte säga vecka eller exakt datum för trafikstart. 

Det är de uppgifter som jag har.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag kan ju konstatera, eftersom det är finansutskottets betänkande som 

vi diskuterar, att det kommer ytterligare kostnader på Skarven och att 

de redovisas i en kommande tilläggsbudget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack herr talman! Av utskottets betänkande framgår att finansutskottet 

har tagit del av AMS verksamhet och att den är nerdragen. Det här 

framgick av 2010 års budget. Det är riktigt, vi har valt att prioritera att 

jobba med arbetslösheten och inte rekrytering på samma nivå som tidi-
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gare. Däremot har rekryteringen fortsättningsvis en hög nivå. Vi har in-

tensifierat och kommer ytterligare att intensifiera samarbetet med de fö-

retag som har behov av arbetskraft nu och på sikt. Det här är en modell 

som redan har varit tillämpad. Den är välkänd och den går att bygga ut 

ytterligare.  

När det gäller utvecklingen och behovet av resurser för arbetslösheten 

kan vi konstatera att arbetslösheten faktiskt sjönk i december, även för 

ungdomar. Det kan vara en felaktig prognos som vi har. Men det är väl-

digt svårt att prognostisera hur det kommer att se ut.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tror i alla fall att man kan konstatera att 9 procent är alldeles för 

högt vad gäller ungdomsarbetslösheten. Även om arbetslösheten låg på 

5 procent så skulle det också vara för högt. Landskapsregeringen måste 

ta till alla verktyg som finns för att få den här situationen under kontroll. 

Det är ingen här som inte tycker att det är en viktig fråga. Det som jag 

efterlyser är projekt, med nya idéer och en mera offensiv satsning än den 

här tillbakalutade hållningen som landskapsregeringen har och man re-

sonerar lite med kommunerna. Kom nu fram med projekt och nysats-

ningar som bär framåt. Det är ditåt vi ska. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack herr talman! Det förekommer nog ingen tillbakalutad hållning i 

landskapsregeringen i den här frågan. Vi har absolut inte någon avvi-

kande inställning till att det här är högprioriterat. I kontakterna med 

kommunerna, som visade ett mycket positivt bemötande, framkom det 

flera goda åsikter och idéer. Vi har faktiskt betydligt flera projekt på 

gång av olika slag. Det som framkom mest, vid mötet med kommunerna, 

var just behovet av utbildningsplatser. Inte just nu men till hösten fram-

förallt. Vi har gjort vissa tillfälliga åtgärder genom att höja studerande-

antal och studie vitsord för att komma in i skolor, men det skapar ju 

ändå bara mera behov av utbildningsplatser. Det här ska landskapsre-

geringen ta till sig ytterligare. Inte är det här någonting som man går 

hem och sätter sig på kammaren och säger att nu är det klart. Vi jobbar 

vidare. Det här måste ha en långsiktig lösning. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att landskapsregeringen är så senfärdig. Det duger ju inte det 

här. Vi måste ju komma med några åtgärder. Berätta vad ni håller på 

med? Vad har ni på gång? Som det ser ut nu så lappar ni och lagar på ett  

tidigare utbildningssystem och höjer på fyra platser här och några plat-

ser där. Det är ingen offensiv hållning överhuvudtaget. Kom igen, minis-

ter Mattsson, det här duger inte! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Jag kanske var lite otydlig i ett tidigare replikskifte. Jag borde här för-

tydliga mig när ltl Gunell tog upp den saken. Det jag avsåg var anonyma 

mess som risade övervakarna. Det borde inte få förekomma. Informa-

tionen spred ju en hel del osäkerhet när det gällde vilken dag fartyget 

skulle komma i trafik. Den informationen kom ut från avdelningen. För 

det risar jag inte pressen. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Man kan inte skylla den här dramatiken i den här frågan på massmedia. 

De har ju fått mycket goda ingredienser att skriva om i den här berättel-

sen. Att det sedan uppstår mess, opinioner och spekulationer är ju full-

komligt naturligt. Jag vill inte kritisera media i det här sammanhanget. 

Det är snarare landskapsregeringens roll, om spekulationer börjar före-

komma i alltför hög grad, att gå ut och klarlägga vad det är som gäller 

angående Skarven. Vad är det riktigt som gäller för Skarven? Vad är det 

för skorv vi har fått eller vad är det för fartyg? Vilka konkreta brister 

finns det? När kan vi avhjälpa dem? Och när kan båten vara i trafik? Det 

är sådana här klarläggande som både media och allmänheten behöver 

få. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Ett anonymt mess, som pekar ut någon, är chefredak-

tören ansvarig för. Det ska vi alltid komma ihåg. De messen ska inte få 

förekomma. Det var därför jag sade det jag sade då. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Ltl Gunell tog upp frågan om ungdomsarbetslösheten. Här 

har ltl Gunell, jag, socialdemokraterna och frisinnad samverkan ganska 

stor samsyn. Det här är en av de absolut viktigaste sakerna att komma 

tillrätta med. Jag frågar därför Gunell; har man i finansutskottet tittat 

på antalet studieplatser? I den information som jag har fått av vicelan-

trådet, utbildningsansvariga här i salen så har man sagt att man kom-

mer att öka på de här platserna. Samma information fick jag vid ett 

möte häromdagen med Jan-Erik Mattsson. Men till min stora förvåning 

i går, när jag läste landskapsregeringens beslut om dimensioneringen 

när det gäller gymnasialstadiet, så drar man ner på de här platserna. 

Har finansutskottet och Gunell fördjupat sig i de här frågorna? Det är ju 

tvärtemot mot vad man säger.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag måste hålla med ltl Strand att det här är min bild också. Finansut-

skottet hanterade den här frågan lite mer ingående i samband med förra 

betänkandet, budgeten för 2010. Där hade jag lagt en motion om att an-

talet studieplatser är otillräckligt. Vi tittade på den lite noggrannare. Jag 

tycker att också vi utskottet fick bekräftelse på att det är otillräckligt, 

även om man från landskapsregeringens sida sade att det är tillräckligt. 

Här står ord mot ord. Min uppfattning och många andras är ju att det är 

otillräckligt. Det man gör nu är att lite och lappa och laga på befintligt 
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system. Det som Strand nu säger är nyheter för mig, att man igår t.o.m. 

skulle ha dragit ner antalet platser. Det vet jag inte, det känner jag inte 

till. Men i så fall går ju utvecklingen åt helt fel håll. Det behövs en offen-

siv satsning på utbildning, inte tvärtom. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag läste dimensioneringsbeslutet. Jag kontrollerade nu i 

datorn. Det är ytterst förvånande med tanke på det som utbildningsan-

svariga har sagt här inför lagtinget, och vad näringsministerns sade på 

det möte som jag deltog i om arbetslöshet häromdagen. Tvärtemot, man 

sänker antalet 385 på treåriga gymnasieutbildningen. Det är oroande 

men vi kanske får återkomma till frågan i mars i form av ett spörsmål el-

ler liknande. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Om jag minns rätt så skrev också finansutskottet i betänkandet för 2010 

att det är viktigt att landskapsregeringen optimerar sina insatser både  

inom arbetsmarknaden och inom utbildningen för att få bukt med det 

här problemet. Nu säger vi det igen. Gör landskapsregeringen något an-

nat så är det faktiskt tvärtemot vad lagtinget har sagt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, replik 

Herr talman! En del av anförandet uppehöll sig kring upphandling. Det 

är ett viktigt område. Några av grundpelarna till varför man ska ha klara 

upphandlingsregler är ju att man eftersträvar effektivitet. Man värnar 

om skattebetalarnas pengar. Man vill också se till att aktörerna som är 

med i en sådan process kan göra det på ett rättssäkert sätt och ha möj-

ligheter att besvära sig. Jag tror för min del, och det låter på ltl Gunells 

anförande som att vi är eniga; om vi ska komma till bra upphandlingar 

så bör vi ha klarare regelverk. Det regelverk vi har över EU:s tröskelvär-

den är i viss mån påtvingat. EU säger att vi ska ha regler där medan vi 

själva, fram tills nu, har valt att vi inte ska ha lagstiftning under det.  

Ska vi få de här sakerna skötta på ett bra sätt, så ska vi ha en ny lag-

stiftning. Nu säger jag inte att det alltid missköts. Ibland sköts det bra, 

men ibland så fallerar det. Därför har jag också för finansutskottet med-

delat att vi har för avsikt påbörja det arbetet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är mycket viktigt att finansminister Perämaa också ser problemati-

ken. Jag tycker det är mycket bra att landskapsregeringen omgående 

sätta igång med lagstiftningsprocessen under EU:s tröskelvärden. Vi får 

väl vara glada att vi har haft EU, som har reglerat upphandlingen över 

de här tröskelvärdena. Det är hög tid att vi också reglerar det så att det 

gäller kommunerna. Mycket av bristerna, som har påtalats, förekommer 

också inom kommunerna. Inom en del kommuner saknas det överhu-

vudtaget regelverk på det här området.  
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Minister Perämaa har frågan i sin hand, nämligen både att stärka 

kompetensen, som talats om att skulle fokuseras fint finansavdelningen, 

lagstiftningen och även den mycket viktiga finansförvaltningslagen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Jag tror säkert, som Camilla Gunell här, att ungdoms-

lotsarna är viktiga när det gäller arbetslösa ungdomar. Här tror jag att 

man behöver ett samarbete. Men det är också viktigt att man har samar-

bete med kommunerna. Jag är lite förvånad över att Gunell tycker att 

man skuffar över allt på kommunerna. Jag tror samarbetet är viktig dels 

med ungdomslotsarna och dels med kommunerna. Det är bra att fånga 

upp dem som inte har kommit så långt att de söker utkomststöd, att 

man  får veta vilka ungdomar som är arbetslösa. Det vet man inte alltid 

idag. Ett samarbetet med AMS gör ju att vi får den upplysningen. Upp-

gifterna kommer så småningom när det kommer till utkomststöd, men 

då har tiden gått. Det är innan dess som man behöver ta tag i det. Vi har 

bl.a. i Sund haft ett sådant projekt där man har lyckats minska arbets-

lösheten bland ungdomarna. Jag tror bestämt på det här med samarbete 

mellan kommuner, AMS och ungdomslotsar.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag vill klarlägga att mitt förslag inte var att föra över ansvaret på kom-

munerna. Jag menar att landskapsregeringen har naturligtvis ett otro-

ligt stort ansvar. Jag tycker att landskapsregeringen ska gå ut och säga 

att de garanterar att ingen ungdom inom en viss ålder ska hamna utan-

för. Alla ska garanteras antingen en utbildningsplats, en plats på ar-

betsmarknaden eller inom praktik. Det här kan naturligtvis göras på oli-

ka sätt. Här tror jag att kommunerna kan vara till stor nytta och hjälp 

om man får klara regler och klart för sig vem som betalar. Det måste ju 

komma ifrån landskapsregeringen. Gärna ett samarbete och en samver-

kan. Det som förvånar mig är att beredskapen är så svag att man nu, när 

problemet är uppenbart, ska börja med det här. Varför har man inte 

börjat tidigare? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Varför man inte har börjat tidigare? Jag tror säkert 

att det har jobbats på. Det har åtminstone tagits initiativ till diskussion 

med kommuner och med AMS. Det tror jag man kan utveckla bra. Sä-

kert kommer man till en överenskommelse om vem som betalar. Jag 

tror inte att det här har skuffats över på kommunerna. Det har inte jag 

uppfattat som landskapsregeringens tanke.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

För min del hoppas jag bara att det jag har sagt tas vidare. Finansutskot-

tet understryker att man nu måste ta itu och optimera sina insatser, att 

det faktiskt börjar ske någonting. Gärna med nya metoder, gärna med 

nya idéer och involvera både ungdomslotsar, AMS och andra som är be-

rörda i det här. Det är naturligtvis så som vi måste jobba framåt.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag ska beröra fyra områden. Självstyrelsens långsiktiga finan-

siering eller klumpsummenivå, upphandlingsfrågan, anskaffning en av Skar-

ven och Svibybank (inte finansieringsinstitutet, men den här som byggs). 

När det gäller självstyrelsens långsiktiga finansieringsnivå skrev land-

skapsregeringen följande: "De enskilt största förändringarna i föreliggande 

förslag till tilläggsbudget utgörs av minskade inkomster från avräkningen 

med staten. Dels ska landskapet återbetala drygt 5,5 miljoner för 2008, dels 

minskar förskottet på avräkningen för 2009 med drygt 14,5 miljoner euro." 

Finanskrisen påverkar Finlands ekonomi. I Finland fattar man beslut utgå-

ende från den framtida beräknade utvecklingen och man minskar statens 

kostym kraftigt. Man krymper den helt enkelt. Det innebär att vi får en lång-

siktig minskning i klumpsummesystemet. För att kunna göra en vettig eko-

nomisk planering i landskapet så måste vi ha en hyfsad prognos på hur sta-

tens inkomstutveckling är. Det har finansutskottet valt att inte beröra i det 

här betänkandet. Jag hade gärna sett att man hade gjort det.  

När det sedan gäller upphandlingsfrågan får finansutskottet ett mycket 

gott betyg. Det är ett bra betänkande till den delen. Man uttryckte stark kritik 

gällande upphandling, uppföljning och hela processen som ingår i en an-

skaffning. Det börjar nog bli lite väl när det gäller landskapets anskaffningar. 

Ingenting tycks ju hålla. Några byggen, vid ÅHS faktiskt, har hållit sina ra-

mar. Men det verkar gå fel med allt. När man begär in anbud så måste man 

ha en hållbar och slutlig planering genomförd som är tillräcklig sakkunnig. 

Annars kommer tilläggskostnaderna under resans gång. 

När entreprenaderna är inne och man börjar bygga, om det sedan när båt, 

hus eller någonting annat, så ska man inte godkänna några tilläggsräkningar 

eller förändringar i planeringen. Den planeringen man har gjort ska vara så 

bra att den håller. Annars är det en väldig brist i landskapsregeringens sköt-

sel av för skedet av upphandlingen. Det ser vi nu gång på, på gång, på gång, 

man skyller på någonting och använder lagtinget som en ekonomisk i gum-

mistämpel, som finansutskottet klagade på här. Det är bristande sakkunskap 

som ligger till grund för det här.  

Skulle det här ske i privata näringslivet, särskilt upprepade gånger, så skul-

le naturligtvis de personerna inte finnas mera på plats och kanske inte heller 

VD och styrelsen. Jag håller helt och hållet med den här starka kritiken och 

kravet på att göra förändringar i det här. Det måste ske både i planeringsske-

det, så att det är hållbart, och sedan måste det ske i uppföljningsskedet. Den 

fasta inställningen i byggnadsskedet och i uppföljningsskedet ska vara att inte 

några tilläggskostnader godkänns. Allt görs såsom det är planerat från början 

och såsom offerten är given. Det ska vara en total kvalitetskontroll från be-

ställarens sida. Det här slarvar man med i offentlig sektor. Alldeles särskilt 

numera inom landskapsförvaltningen, medan kommunerna har lärt sig den 

hårda vägen att man måste hålla i pengarna.  

Här kommer vi också in på chefernas ansvar. Även på den punkten är fi-

nansutskottet relativt tydlig. Finansutskottet skriver att vid konflikt mellan 

anslag och verksamhetsvolym gäller anslaget. Budgetdisciplin kallar vi det 
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generellt. I byggnadsprojekt är det ännu mera viktigt att man att upprätthål-

ler hundra procent budgetdisciplin. 

Finansutskottet skriver; "landskapsregeringen uppmanas även att klar-

lägga och tydliggöra avdelningschefernas och myndighetscheferna ekono-

miska ansvar för projekten." Det verkar också vara oklart eftersom avdel-

ningschefer kan säga; "jag visste ingenting, jag". Fastän flera hundratusen 

euro har kommit i projektet. Så kan det naturligtvis inte vara. 

Finansutskottet framför här en förhoppning om att med den nya finansför-

valtningslagen ska det här reda upp sig, Sesam öppna dig. Jag har läst och vi 

har läst förslaget till ny finansförvaltningslag. Det ger nog inte mycket hjälper 

det, annat att det centrar den ekonomiska makten till finansavdelningen på 

ett lite förvånande sätt. Landskapsregeringspartierna får nog jobba med för-

slaget till finansförvaltningslag före de får de effekter som finansutskottet är 

ute efter. Vi stöder helt och hållet skrivningarna när det gäller upphandling 

och de brister som finns i det. 

Sedan den efterlängtade nya flakfärjan på Föglö linjen. Skarven, som un-

der resans gång har blivit någonting annat än en flakfärja för resten av skär-

gårdstrafiken och inte en specialfärja byggd för Föglölinjen, vilket vi beklagar 

att det har gått på det sättet. Det gjorde naturligtvis att det blev jätte mycket 

dyrare redan på planeringsbordet. Men det har man fyllt på sedan under re-

sans gång. 

Skarvenfrågan ska delas upp i fyra verksamhetsskeden och beslutsskeden 

som är viktiga att hålla skillnad på. 

Vi har först den tekniska frågan. Där är det frågan om att få fartyget i tra-

fik. Man har beställt en båt för trafik och den blev våldsamt försenad. Nu 

tycks vi försena den själva genom långsamhet i agerandet, ledamoten Thörn-

roos. Man sitter månad efter månad med full besättning på Skarven när den 

ligger vid kaj i Möckelö. Vad liknar det? Har man pengar hur mycket som 

helst, och tror att det inte är skattebetalarnas pengar, så må man väl syssla 

med det då. Men nu är det skattebetalarnas pengar och då får man inte göra 

på det sättet. Fartyget måste fortast möjligast i trafik efter att man har vidta-

git de tekniska åtgärderna som erfordras för att kunna sätta det i trafik. Det 

går för långsamt i landskapsregeringen nu. 

När det gäller utredningen och Skarven har finansutskottet en ganska bra 

utredning, även om det finns brister i det som de säger, tycker jag. 

Den andra delen av processen är den juridiska processen. Den är tudelad. 

Den juridiska processen är dels 1) gentemot varvet. Den är på gång, jag åter-

kommer till varför jag inte riktigt förstår sättet som man driver den processen 

på. Det får vi säkert höra mer om.  

Det andra processen är 2) den juridiska processen inom landskapsreger-

ingen. Var ligger det juridiska ansvaret för de ansvariga personerna som har 

varit inblandade i projektet? Projektchefen, avdelningschefen, förvaltnings-

chefen och övervakarna bör nämnas i sammanhanget. Den specialrevision 

som landskapsregeringen har beställt kommer att ge en del av svaren på den 

frågan. Då får man gå vidare med den juridiska ansvarsprocessen.  

Den tredje delen är den ekonomiska processen som vi här har fått höra att 

det här inte är någon slutredovisning för det här projektet, vilket framkom av 

liberalernas gruppanförande. Det här är en delredovisning, det kommer 

mera. Hur mycket mera vet vi inte.  
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Den sista och avslutande processen som vi får ta här under 2010 är den po-

litiska ansvarsprocessen. Vilket ansvar har landskapsregeringen? Vilket an-

svar har trafikministrarna för det som har hänt? Vilket ansvar har lantrådet? 

Vilket ansvar har finansministern? Vilket ansvar har hela landskapsregering-

en för det som har skett? Var har man missat i skötseln av det här ärendet där 

skattebetalarnas pengar rullar ut och Föglöborna inte får sin färja. Det är ju 

vintertid så de klarar sig väl bra med den trafik som är. 

Det som jag är lite bekymrad över, att det inte är ordentligt utrett i finans-

utskottet när det gäller Skarven, så är det här övertagandet. Utskottet skriver; 

"utskottet har vidare erfarit att bankgarantin förföll i samband med över-

tagandet av fartyget". Håhå jaja, säger jag! Vad gör man med bankgarantier  

om de inte gäller när man har anmärkningar på ett fartyg och har ekonomis-

ka krav på varvet? Jag har sällan hört någonting motsvarande. Vad menar ni i 

finansutskottet med det här? Är det bra det här? Ni har ingen kommentar till 

det här märkliga konstaterandet.  

Det är två meningar som jag är kritiskt till här: "Utskottet konstaterar att 

den ansvariga projektledaren hade fullmakt av landskapsregeringen att 

överta fartyget." Jaha, det är ju bra det. Man köper en bil och så övertar man 

den. Det är lite skillnad mot när man beställer ett fartyg eller ett hus. Då mås-

te man kontrollera att den specifikationen man har haft i sin beställning har 

fullföljts. Att man får den varan, till alla delar, som man har beställt och så 

gör man upp ett protokoll på det. Finns det ett sådant övertagningsprotokoll? 

Har landskapsregeringen, genom sin ansvariga projektledare i det proto-

kollet, antecknat de brister som finns sett ur beställarens synpunkt? Man kan 

också där anteckna sådant som möjligen kan vara brister. Allting måste fin-

nas där för att man sedan i den fortsatta juridiska processen ska kunna luta 

sig mot det att det här sade vi vid övertagandet och därför kräver vi de här 

ekonomiska ersättningarna nu i den fortsatta processen. Det här är frågor till 

finansutskottet: har ni tagit del av det här övertagningsprotokollet? Är det så 

tokigt att det är utan anmärkningar? 

Jag är lite förvånad över att man redan nu har inlett skiljemannaförfaran-

de. Det brukar man göra först efter att man har haft mycket ingående diskus-

sioner med leverantören om man kan finna en annan lösning. I massmedia 

har vi läst att man har haft en överläggning med varvet i de här frågorna. Me-

nar landskapsregeringen att det räcker och sedan går man till direkt till skil-

jemannaförfarande? Jag är något förvånad.  

Den här passusen avslutas med; "bankgaranti för varvets eventuella be-

talningsskyldighet visavi förseningsböter har inte tecknats." Nåja, den hade 

ju gått ut, så det är väl klart det.  

Sedan hade jag en replikväxling här med finansutskottets ordförande kring 

frågor om fartygets bärighet. De över 60 bilar som fartyget ska ta, alternativt 

betydande antal lastbilar och långtradare, så är det viktigt att den kan ta ful-

lastade sådana. Finns det i våra självstyrelseorgan inget svar på den frågan 

om det här fartyget kan ta den last som det är beställt för? När kapaciteten på 

dödviktston går ner så är det ett värde på att lastkapaciteten gå ner.  

Avslutningsvis, om Skarvenfrågan, vill jag säga att liberalernas försök att 

skuldbelasta media, för det som har varit i offentligheten, var lite osmakligt 

faktiskt. Ltl Sundblom stod för den. Jag vill bredda ansvaret för det påståen-

det till den liberala lagtingsgruppen. Tycker ni faktiskt så där? 
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Ltl Gunell redogjorde för hänglås och avbrutna presskonferenser som 

landskapsregeringen själva har åstadkommit. De har haft egna presskonfe-

renser, de har gjort en beställning från Aske och de har gjort en beställning på 

utredning av Viking Line för att fartyget inte håller det som man har beställt. 

Är detta massmedias fel? Nej, nog det finns säkert situationer där massmedia 

ska kritiseras, men det här är nog alldeles fel ärendet att kritisera massmedia 

för. 

Effekterna av landskapsregeringens spektakulära insatser till vissa delar är 

inte bra. Dessa effekter syns ju i massmedia eftersom insatserna är så spekta-

kulära från landskapsregeringens sida. Men det är en annan sak. Det är rim-

ligt att effekterna blir negativa när insatserna är så spektakulära. 

Herr talman! Avslutningsvis angående Svibybank. Som motivering i 

tilläggsmedlen i budgetförslaget; under grunden längs Svibybanks norra sida 

har visat sig vara sämre än vad de inledande geotekniska undersökningarna 

visat. Det här var jag starkt kritiskt till i remissen. Det kostar 450 000, det är 

inte några småpengar. Det var en planeringsmiss, helt enkelt, inför upphand-

lingen. Finansutskottet skriver ;"det är många gånger svårt att göra en kor-

rekt bedömning. I det här fallet visade sig projektet vara mer komplicerat 

än normalt." Ja, det är säkert så. Men det är klart att här är det inte djupt ner 

till berget. De nödvändiga borrningarna görs före man gör en upphandling. 

Det är fullständigt klart. Vi har massor med projekt och även vid husbyggen i 

Mariehamn där det sägs att det är bottenlöst, så klarar man av sådant här. 

Man vet att det är bottenlöst och då måste man göra åtgärder. Här är det inte 

bottenlöst utan här är hyfsat nära till berget. Då blir det enklare att göra de 

här utredningarna. Landskapsregeringen har inte gjort det utan man har be-

ställt på basen av ett för magert och dåligt gjort underlag. Det är inte bra. 

Tack.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! När ltl Roger Jansson stiger upp i talarstolen då upp-

lever man lite den tid när man satt i skolbänken, när den stränga läraren 

steg upp och gav betyg. Jag är glad. Vissa saker är godkända och vissa 

saker får till och med beröm. På den tiden, när man satt i skolbänken, 

hade man inte möjlighet att kanske besvara läraren på samma sätt som 

man har idag. Därför har jag tagit ett extra anförande här idag så jag ska 

bemöta det här. 

När det gäller klumpsumman hade vi ett resonemang i vårt betän-

kande för budgeten 2010. Vi tog oss inte tid att återupprepa detta den 

här gången.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Beaktande mitt förhållande till lärarna under senare delen 

av min skoltid gör att jag uppfattar den här jämförelsen mellan mig och 

läraren som väldigt hård kritik. Jag får väl kanske tänka mig till min 

småskoletid, då var det betydligt bättre. Det kanske kan jämföras med 

det. 
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När det gäller den långsiktiga utvecklingen av Finlands ekonomi och 

dess inkomster, som baserar sig på de få konjunkturer och politiska be-

slut och medborgarnas och företagens skattebetalningsförmåga, så änd-

rar sig de prognoserna och beräkningarna hela tiden. Därför har jag sagt 

att i varje finansutskotts betänkande bör det här resonemanget vara 

med, när vi är i den tid vi är just nu. Så att vi har en någorlunda säkerhet 

för våra kommande budgeter.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Man kan alltid skämta. Det tycker jag är roligt och in-

tressant. Vi ska inte fortsätta det där med lärarna, ta det inte så allvarligt 

ltl Roger Jansson, även om det nog finns en botten i det. 

När det gäller nya finansförvaltningslagen så finns den till pappers. 

Den behandlas av regeringspartierna. Vi ska hoppas att landskapsreger-

ingen så fort som möjligt kan få fram den. Sedan när det gäller de åtgär-

der som vi förväntar oss kunna få ut av den så det kräver vi ju detta re-

dan nu när det gäller upphandling. Det står ju klart och tydligt. Alla de 

här åtgärderna måste redan göras beträffande upphandling, budgetdi-

sciplin med mera med, med mera. Men sedan förväntar vi oss en bra fi-

nansförvaltningslag som ytterligare förstärker. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller finansförvaltningslagen så tycker jag att fi-

nansutskottet på ett bra sätt höjer ribban för kraven på dess innehåll och 

dess effekter. Jag att regeringspartierna ska fortsätta att hålla ribban 

ganska hög i det sammanhanget, att den inte blir det centraliseringsin-

strument där all makt och kontroll överförs till finansavdelning. Att an-

svaret är delegerat ut på dem som gör de här affärerna och planeringen. 

Jag har sett många exempel på att när man centraliserar det ekonomis-

ka ansvaret så förloras det ekonomiska ansvaret ute hos dem som jobbar 

med verksamheten. Det tidigare förslaget till finansförvaltningslag in-

nehöll tyvärr lite för mycket av detta gammaldags tänkandet om centra-

lisering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag ska försöka besvara en del av de frågor som ltl Roger 

Jansson ställde. När det först gäller den tekniska sidan och att vi nu för-

senar fartyget själv, så vill jag absolut dementera den biten. Så fort det 

bara är tekniskt möjligt så kommer fartyget att sättas i trafik. Den ut-

gångspunkten har i alla fall jag i mitt arbete. 

Vad sedan gäller lönekostnaderna, som nu delvis är dubbla om man 

så vill uttrycka det, så är det självklart olyckligt. Jag kan inte som ansva-

rig minister rent operativt gå ner på bildäck och plocka bort folk från 

tjänstgöring. Det är inte mitt ansvarsområde. 

Vad gäller den juridiska processen så har det föregåtts av en konver-

sation med varvet före man tog väskan och tog sikte mot skiljemanna-

domstolen i Stockholm. Man har ju inte bara diskuterat vid ett enda till-
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fälle utan det har pågått en längre korrespondens mellan landskapsre-

geringen och varvet.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för de preciseringarna. När det gäller tidsåtgången så 

tror jag att minister Thörnroos har målsättningen klar för sig framåt, att 

det inte ska förloras med tid än nödvändigt. Vi hörde redan här i ett tidi-

gare replikskifte att det var osäkert när hyllan och bogvisiret skulle gö-

ras. Landskapsregeringen kan inte idag ge svar på när det ska göras. 

Alltså, man vet inte ens, med en viss diskrepans, när fartyget ska komma 

i trafik. Tittar vi bakåt under hösten när fartyget har legat vid Möckelö-

kajen så har det gått vecka, efter vecka, efter vecka, efter vecka, spåren 

förskräcker, minister Thörnroos. Varför ska ni få fart nu när ni inte har 

haft fart förut? 

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jag kan delvis ta åt mig delar av den kritiken. Själv-

klart skulle vi ha velat haft fartyget i drift tidigare. 

Vi står ju då från landskapsregeringens sida inför det juridiska valet. 

Ska vi nu själva plåstra om de skador som finns? Eller ska vi vänta tills vi 

får ett klargörande från varvets sida om vilka kostnader de åtar sig? Så 

att vi inte drar på oss större kostnader än vad som är absolut nödvän-

digt. Efter det, att vi har fått klartecken från varvet, så har det varit full 

fart framåt, så att säga. Det är många av de arbeten som pågår där som 

vi inte kan påverka. Vi kan inte påverka vissa delars leveranstider, det är 

bara så. Självklart skulle jag vilja säga att ett viss datumet går fartyget i 

trafik. Men jag vågar inte stå här och lova och säga att fartyget går exakt 

i trafik ett visst datum. Men det betyder inte att vi inte har en inofficiell 

plan som vi arbetar efter. Det finns ju självklart.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är inte så bra med inofficiella planer som man arbetar 

efter när man är i landskapsregeringen. Helst ska man visa en öppenhet 

och säga att nu har vi gjort det här avtalet med varvet i Åbo, det kommer 

att ta den här tiden och fartyget kommer sedan i trafik då och då.  

Bakåt i tiden har man satt hänglås på projektledarens dörr och kopp-

lat bort honom från projektet. Det är väl klart att man tappar väl en må-

nad på det eftersom sakkunskapen försvann på det sättet. Man var så 

osäker på sin juridiska förmåga att hantera sin egen personal. Spåren 

förskräcker lite.  

När det gäller att nu komma igång med skiljemannaförfarandet så har 

åtminstone de redovisade diskussionerna med varvet i offentligheten va-

rit få. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Tiden rinner iväg mot lunch så jag ska försöka att inte bli 

så långvarig.  

Det som finansutskottet tar upp genomgående i sitt betänkande är behovet 

av sträng budgetdisciplin. Det är bra att man tar upp det. Jag noterade att ltl 

Gunell sade i sitt anförande att det är viktigt att vi inte upprepar våra misstag 

om och om igen. Jag kommer inte ihåg om det var just om det här ärendet 

men det passar bra här för det är ju inte första gången finansutskottet har pe-

kat på behovet av sträng budgetdisciplin. Det skriver man också i sitt betän-

kande. Den här gången gäller det Skarven och Alandica med det har gällt 

många projekt tidigare. Diskuterade man i finansutskottet alternativet att 

man inte hade beviljat tilläggsanslag på det sätt som landskapsregeringen äs-

kade? Jag tror att någon gång måste man sätta saken på sin spets. Det är inte 

första gången man skriver om behovet av sträng budgetdisciplin. Övervägde 

man det från finansutskottets sida att inte gå med på extra medel för att en 

gång för alla försöka få till stånd en förändring? 

Jag noterar också att man uppmanar landskapsregeringen att klarlägga 

och tydliggöra avdelningschefernas och myndighetschefernas ekonomiska 

ansvar. Om det inte är klarlagt och tydliggjort så tycker jag att det är en bra 

uppmaning i så fall.  

När det gäller den nya förvaltningslagen så skriver man igen att man sna-

rast ska färdigställa den. Det var en nyhet för mig att det tydligen finns något 

till pappers. Det är ju intressant om man någon kunde få en punkt bakom 

detta oändlighetsärende.  

När det gäller arbetslöshetssituationen skriver finansutskottet att man 

uppmanar landskapsregeringen att betona satsningar i syfte att bekämpa 

ungdomsarbetslösheten som ökat särskilt mycket. Jag vill erinra om att från 

Ålands framtids sida hade vi en motion som just tog sikte på detta när det 

gäller den ordinarie budgeten. Jag tror nämligen att medlen inte kommer att 

räcka till. Det behövs resurser om man ska klara av det här. Det här är ett 

synnerligen prioriterat område från min sida. I den mån inte arbetsplatserna 

räcker till så måste det finnas utbildningsplatser, lärlingsplatser och praktik-

platser. Det som framkom här i ett replikskifte, att man tydligen aktivt också 

från landskapsregeringens sida drar ner utbildningsplatserna samtidigt som 

man säger något annat, det känns väldigt oroväckande. Det får vi säkert an-

ledning att återkomma till.  

När det gäller projektet Arbeta och Bo på Åland har jag en lite avvikande 

åsikt mot vad ltl Gunell har. Det sägs så att man driver det projektet med 

mindre intensitet. Utskottet skriver att man uppmanar landskapsregeringen 

att vidta åtgärder i syfte att trygga arbetsmarknadens behov av rekrytering på 

lång sikt. Det är givetvis viktigt. Jag ser de insatser man har haft för Arbeta 

och Bo som någonting som man har kunnat ägna sig åt när man inte har varit 

nerlagd med arbetssökande d.v.s. när man aktivt har behövt söka arbetskraft. 

Jag tycker också det här är en prioriterings fråga om var vi ska lägga resur-

serna. Jag var själv politiskt ansvarig för detta när sysselsättningsläget i bör-

jan 1990-talet blev bättre. Då gick man just in för att börja jobba med den här 

typen av projekt istället, för att man skulle kunna hålla personalen. Jag ser 

lite det här som kommunicerande kärl, samtidigt som jag givetvis förstår att 

det finns matchningsproblem här.  
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När det gäller sjötrafiken och Skarven så har det sagts mycket. Som ltl Eli-

asson och jag i ett tidigare under förmiddagen redan kom in på så är det ock-

så helt okej för mig att man inväntar den interna revisionen innan man går 

vidare. Jag har inte heller begärt att man i finansutskottet ska göra ett dub-

belarbete. Man får invänta utredningen, det är helt okej. Däremot tycker jag 

att man lite kunde diskutera det politiska ansvaret. Jag tycker jag att man 

från landskapsregeringens sida, tyvärr, själv lite har bäddat för den media 

cirkus som har nämnts. Vi har haft två centerministrar, kanske rentav tre, 

med i diskussionen om Föglötrafiken. Jag undrar om inte dåvarande trafik-

minister Anders Englund var med i början när förbättringar av Föglötrafiken 

började diskuteras. Men i alla fall, föregående och nuvarande trafikminister 

är ifrån samma parti. Jag tycker att det agerande, som nuvarande trafikmi-

nister har haft, är lite märkligt. Man uppfattar det lite som att man vill lägga 

krokben för sin företrädare. Det tycker jag faktiskt är lite osmakligt. Jag kan 

ha förståelse från att man från finansutskottets sida inte vill skriva om det.  

När det gäller bankgarantierna så är jag förvånad över det som kom fram i 

ett tidigare replikskifte. Om man som varv vill få ett arbete så får man i regel 

nästan alltid garantera de inbetalningar som kommer hela tiden från bestäl-

laren. Annars får man inte några beställningar. Det är ett helt normalt för för-

faringssätt. Däremot är det nog väldigt ovanligt att beställaren står för kost-

naderna för bankgarantierna. Det torde vara vedertagen praxis att när betal-

ningarna är slutförda upphör också bankgarantin. Bankgarantin är för att 

säkra de pengar som man betalar in när det gäller projektets framskridande, 

att man inte ska förlora det om det händer någonting. Det som man ytterliga-

re kan säga om bankgarantierna är att det synbarligen inte finns några bank-

garantier för förseningsböterna. Det är olyckligt, det måste jag verkligen säga.  

Till sist, om detta ärende som vi säkert kommer att få diskutera många 

gånger ännu är jag rädd för, så understryker jag igen varmt det som finansut-

skottet skrivet att man måste få fartyget i trafik medan det finns någonting 

kvar av garantin. Det är egentligen en skandal att det har legat vid kaj med 

full besättning, vilket är lite märkligt. Det blev något slags vakuum, om man 

pratade med någon på båten. Ingen visste riktigt vad som gällde överhuvud-

taget.  

Avslutningsvis, herr talman, fartyget beställdes inte för att ligga vid kaj. 

Fartyget beställdes för att förbättra trafiken till Föglö. Det hoppas jag att man 

kan få till stånd snarast.  

Det sista ärendet som jag tänkte ta upp gäller tjärkolsasfalten. Där tycker 

jag att finansutskottet kanske har lite väl magra skrivningar. Jag tycker det 

hade kunnat förtjäna ett par ord att trafikavdelningen inte följer gällande mil-

jölagstiftning och att man tippar asfaltmassor direkt ute i skogen, som man 

har gjort i Lemland. Samtidigt motarbetar man kraftfullt privata entreprenö-

rer som har sina miljötillstånd i skick. Jag förväntat mig att finansutskottet 

kanske hade haft synpunkter på detta. När det gäller tjärasfalten så är det 

inget nytt att man har återanvänt den. Den har återanvänts på Åland i 10-15 

års tid. När man gräver ut vägar och anlägger en ny vägbana så har man an-

vänt materialet. Man har blandat ut det med grus så att det bara har varit 

kanske 10 procent asfaltsmassa i vägunderlaget. Då har man kommit långt 

under de gränsvärden som t.ex. gäller i Sverige, där man har 1000 PPM, om 

jag minns rätt. Så här gör man i Sverige fortsättningsvis, jag tror att man kan-

ske också gör det i Finland. Det här ärendet har också blivit väldigt märkligt 
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just p.g.a. att den politiska ledningen för trafikavdelningen inte riktigt vet vad 

det här handlar om. Det här är egentligen en tillgång vid vägbyggen, bara 

man använder det på rätt sätt, istället att det blir problemavfall, som nu, som 

man ska transportera bort från Åland till oerhörda kostnader. Jag är faktiskt 

lite förvånad också över det här ärendet. Tack, herr talman. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Det var mycket att svara på där, jag hinner kanske 

inte under en replik här.  

Angående om vi övervägde att inte godkänna tilläggsbudgeten så be-

rättade jag tidigare att vi hade sådana diskussioner i utskottet. Men vi 

konstaterade att hela beloppet på 1,3 miljoner grundar sig på avtal och 

godkända fakturor av förvaltningen. Med det system vi har idag för bud-

getering så fanns det inget annat att göra. Det som ltl Anders Eriksson 

kanske vill komma till är det politiska ansvaret, men det kommer vi till 

sedan när utredningen är gjord och landskapsregeringen redovisar det. I 

det här fallet hade vi inget annat alternativ än att godkänna budgeten.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är nöjd med det klara och tydliga svaret. Det var min huvudfråga på 

vilket sätt man övervägde detta. Jag noterade också vad ltl Eliasson sade 

tidigare. Jag tror personligen att vi har haft den här typen av skrivningar 

ganska många gånger utan att det har lett till någonting. Det hänvisas 

till betänkande nr 1/2008-2009, men jag tror att det här har varit upp 

ganska många gånger tidigare också under självstyrelsens historia. Men 

gång på gång återkommer vi till projekt som man sätter igång utan att 

man har helhetsfinansieringen ordnad och utan att man styr upp projek-

tet så pass noggrant att de budgeterade anslagen håller. Man borde göra 

någonting annat för att komma till rätta med det här. Jag nöjer mig med 

det svar som Eliasson ger. Framtiden får väl utvisa vad som var rätt eller 

fel.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi delar den uppfattningen, finansutskottet och ltl 

Anders Eriksson. Jag hinner inte i replik gå in på allting. 

När det gäller Arbeta och Bo och ungdomsarbetslösheten där är vi 

helt eniga också. Vi anser, precis som i betänkande över budgeten 2010, 

att det är viktigt att man klarar ut ungdomsarbetslösheten. Vi har nu 

poängterat det på nytt här nu. Arbeta och Bo har matchningsproblem, 

samtidigt som vi har en arbetslöshet så behövs det andra typer av ar-

betskraft. Det är ju det som det handlar om där. Framförallt är det inom 

IT-sektorn som man måste jobba med kraft på att få personer rekrytera-

de, det får man inte släppa. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller inte med när ltl Eliasson säger att vi är helt eniga om ung-

domsarbetslösheten. Där upplever jag nog att vi är ganska långt ifrån 

eniga. Den motion som jag själv lade, när det gäller den ordinarie bud-

geten, så lade jag p.g.a. att jag såg att de medel, som finns för att mot-

verka ungdomsarbetslösheten, inte kommer att räcka till. Man löser inte 

de problemen bara med skrivningar. Det behövs också medel, det är helt 
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säkert. Drar man ytterligare ner centrala anslag när det gäller utbild-

ningsplatser, så förvärrar man den här situationen. Med all respekt, ltl 

Eliasson, här tror jag inte att vi är helt eniga. Här krävs det faktiskt 

pengar om man ska klara av det här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller att bevilja anslag eller inte, åtminstone såg 

jag det länge som ett alternativ och vi diskuterade det också ganska 

mycket också i utskottet. Det är kanske bättre att göra på det här viset. 

Om man ser framåt, med en ny finansförvaltningslag så kanske den här 

städarbudgeten försvinner, då blir det ju röda siffror. Då kan man mera 

diskutera ansvaret.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ett mycket bra tillägg, ltl Sundblom. Det får vi hoppas på. Nu rå-

kar ju ltl Sundblom sitta i det största partiet och jag i det minsta. Då 

kanske ltl Sundblom lite kan pressa på så att vi får fram den nya förvalt-

ningslagen. Det skulle vara väldigt viktigt.  

När det gäller Skarven så är det ett ärende som är synnerligen speci-

ellt. Det fanns säkert inte så mycket andra alternativ än att bevilja med-

len. Framtiden får utvisa vad som var rätt eller fel.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag tänkte ta upp två punkter, även om det mesta redan har 

sagts idag från många olika håll, både ltl Camilla Gunells anförande och ord-

förande i finansutskottet Torbjörn Eliassons anförande står jag helt bakom.  

Skarven och KK huset är två stora projekt som landskapsregeringen gick in 

för, för några år sedan. Tittar vi först på Skarven så vill jag säga, även om jag 

inte är någon skeppsbyggnadsingenjör, att det är en otroligt fin färja. Jag 

hade, som alla andra, läst i tidningarna och hört rykten och jag trodde att det 

förmodligen var en dålig båt. En båt byggd av amatörer som böjt rören kring 

tallar och genomföringarna var gjorda med en gammal skärbrännare, men 

när man väl var plats och inspekterade båten så såg jag vad fint utfört arbetet 

det var. Svetsarbetet var, som jag kunde se, otroligt bra gjort. Varvet har ett 

gott renommé när det gäller att göra metallarbeten. Det finns säkert en hel 

del att säga om inredningen och om finishen är den absolut bästa, men över-

lag är det en otroligt fint båt. Jag kan till och med vara så pass kritisk och 

säga att den är för fin för Föglötrafiken. Jag förstår inte varför man behöver 

ha en färja med ett caféutrymme som skulle passa i vilken kryssningsfärja 

som helst. Jag förstår inte varför man behöver ha stora fina förstaklass fåtöl-

jer på en 20 minuters tur från fasta Åland till Föglö. Man skulle ha kunnat 

göra en betydligt enklare och billigare färja. Där går ansvaret tillbaka på de 

politiker som en gång tiden bestämde att det är detta man vill ha. Hade jag 

fått vara med och bestämma hade jag sagt att färjan inte behöver vara så här 

fin för att transportera människor mellan Svinö och Föglö. Men nu är färjan 

fin och den är där den är. Man får tyvärr konstatera att den har stått stilla nu i 
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nästan fyra månader i Möckelö. Detta är en katastrof. Färjan borde, som fi-

nansutskottet säger, komma i gång så snart som det bara är möjligt. Garanti-

tiden är 12 månader som vi vet. Under den tiden ska man försöka hitta alla fel 

och brister som ev. finns. Vi kan alla vara överens om att det finns fel och 

brister på alla nya båtar. Det finns ingen båt som en komplett och fullkomligt 

funktionsduglig från det att man övertar båten. Det är inte som att köpa en 

bil på en bilfirma där man att tillverkat 100 000 likadana bilar. Det finns bara 

en Skarven i världen och den ligger just nu i Möckelö. Den kommer säkert att 

ha fel och brister som måste repareras och gå på garantin, innan denna tolv-

månadersperiod har gått. Det viktiga är att få igång färjan. Jag kan tänka mig 

att varvet är glad varje dag Skarven ligger stilla, för då går det mera på den 

garantitid som vi själva kommer att få stå för. Därför måste vi få i gång färjan 

så fort som möjligt, som finansutskottet säger. 

Jag har också varit ganska kritisk till hur det politiska spelet har varit när 

det gäller Skarven. Jag tycker att man har eldat på från politiskt håll och ökat 

allmänhetens misstro och skepticism till den här färjan. Jag tycker att politi-

kerna, som har varit ansvariga, kunde ha gjutit olja på vågorna och gått ut 

ganska snabbt och säga att det här är en fin färja istället för att sprida ut ännu 

mera dimridåer som gör att allmänheten blir orolig och fler och fler börjar 

fundera på vad vi har betalat upp mot 15 miljoner euro för. Den här utred-

ningen som pågår bör även utreda det politiska ansvaret i Skarvenaffären. 

Om vi går tillbaks till själva projekteringen av färjan. När man beställde 

båten så är jag också kritisk till varför man gick in för de här två bilhyllorna? 

Av min inspektion som lekman kan jag konstatera att bilhyllorna förmodligen 

har kostat otroligt mycket att få dit och de kommer förmodligen att kosta 

otroligt i drift och reparationer de kommande 20-30 åren. Hyllorna tar bara 8 

bilar per sida. De är helautomatiska och går att sköta med några knapptryck-

ningar med hydralik och elektronik. Med det kommer förmodligen att betyda 

att det finns risk att det kommer att gå sönder. Hur ofta kommer behovet av 

dessa 8 bilar per sida att finnas? Kanske att båten kunde köra en extra tur 

t.ex. på söndagen vid midsommar istället. Det finns sådana saker som jag är 

lite kritisk till i Skarvenaffären. Har man gått över ett projekt med 2 miljoner 

euro så är det i sig ett allvarligt överskridande. 

Däremot tycker jag att det är värre med KK huset. Det har sagts många 

gånger också. När man började titta på denna politiska dröm, som vissa poli-

tiker hade, att man ville bygga ett kultur- och kongresshus så satte man ra-

men på ungefär runt 75 miljoner mark. Det var egentligen dubbelt mera än 

det näst största bygget man har gjort i offentlig regi. Allhallen kostade på den 

tiden ca 35 miljoner mark. Nu slog man till riktigt ordentligt och sade att nu 

ska vi bygga ett hus som kommer att stå i all evinnerlighet och visa hur fan-

tastiskt duktiga politikerna har varit under slutet av 1900-talet. Säg att det får 

kosta 75 miljoner mark, det betyder 12,6 miljoner euro.  

Sedan fortsätter planeringen och man utgick fortfarande från 75 miljoner 

mark, eftersom det var mark på den tiden, och så visar projektet att det inte 

kommer att räcka. Vi vill bygga ett så pass fint hus, det ska vara så mycket in-

nehåll i det och 12,6 miljoner euro kommer inte att räcka, så vi sätter en 

gräns på 15 miljoner euro. Jag och många andra med mig var kritiska till om 

det här är samhällets uppgift att bygga ett hus för 15 miljoner euro. Majorite-

ten sade; ja, det är det. Det här är vad vi ska syssla med, det här är värt peng-

arna, men inte en cent över 15 miljoner euro. Centerns sade det många gång-
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er; inte en cent över 15 miljoner euro. Går det en cent över 15 miljoner euro så 

ska vi inte bygga det här huset, då finns det bättre saker att sätta pengarna 

på. Man skulle kunna konstatera att sätter man pengar på aktiefonder så har 

man i medeltal en avkastning på 8-10 procent, det är 1,5 miljoner euro i året 

som man skulle, med den här investeringen, ha kunnat göra annat för. 

Nu slutade det ju inte vid 15 miljoner euro. När projektet gick vidare insåg 

politikerna att oj, det kommer att kosta 16,5 miljoner euro. Sedan hade vi en 

debatt i lagtinget som sade; vad var det vi sade, det blir dyrare än 15 miljoner 

euro. Vi sade då också flera gånger; inte en cent över 15 miljoner euro, och så 

visade det sig att huset skulle kosta 16,5 miljoner euro. Vad händer sedan då? 

Projektet går vidare. Vi hade en tilläggsbudget för ett år sedan då vi tillförde 

ännu mera pengar. Idag ska vi godkänna slutnotan; 17,8 miljoner euro! Det är 

alltså 5,2 miljoner euro mera än vad projektet skulle kosta från början. Det är 

betydligt mycket mera än Skarvens överskridning. Där hade man en vision 

om att den skulle kosta 12-13 miljoner ungefär. Så råkade Skarven ”bara” kos-

ta 15 miljoner euro. Det är ganska billigt ändå om man tänker på att det är 

landskapsregeringen som har drivit projektet och om man jämför med KK 

huset från 12,6 till 17,8 miljoner euro. Det här tycker jag är ganska allvarligt. 

Det har tyvärr fått ganska lite fokus med tanke på att Skarvenaffären har tagit 

mycket mer fokus både i finansutskottet och i media den senaste tiden. 

Jag begärde från finansutskottets sida en utredning på alla de projekt som 

landskapet har gjort de senaste tio åren ungefär, där man kunde se vad ra-

men för projektet var och vad slutnotan blev. Jag anser att man måste se till-

baka på historien för att lära sig hur man ska göra framöver. Man kan konsta-

tera att KK huset blev 41-42 procent dyrare än vad man räknade med. Skar-

ven blev dyrare. Det fanns något projekt inom ÅHS som har hållit ramen. 

Men sedan känner inte jag till något av landskapsregeringens projekt som har 

hållit ramen. Man skulle kunna få en procentsats som man kan räkna på här 

även i lagtinget. När nästa projekt kommer upp, nu har vi Sjöfartsmuseet, så 

kan vi redan nu säga, om vi tittar tillbaka de senaste tio åren, att det här pro-

jektet kommer att bli 10-15 procent dyrare än vad vi räknar med. Vi måste 

vara ärliga från första början och inte gå in och säga; 15 miljoner euro och 

inte en cent mera, för då är vi inte riktigt ärliga. Vi skulle ha sagt 15 miljoner 

euro och inte en cent mer, men vi vet av historien att det kommer att kosta 15 

procent till, så 16,5 eller vad det nu sedan blir. 

 Det här är någonting som jag tycker att man ska titta vidare på, lära sig av 

historien och försöka göra bättring. 

Sedan om vi går tillbaka till Skarven så finns det egentligen en sak som jag 

är mer kritisk till än många andra kanske, det är slutnotan som man betalade 

när man ville ha över färjan hit. Man betalade en slutnota på 470 000 euro 

samtidigt som man hade ett krav på förseningsböter på 1,8 miljoner. Det re-

sonemanget var inte rätt av landskapsregeringen, tycker jag. Man visste re-

dan då att man kommer att dra det inför skiljemannadomstol, man hade ett 

krav på 1,8 miljoner euro i förseningsböter. Som jag ser det fanns det ingen 

anledning att betala de sista 470 000 euro, för man hade redan då tagit emot 

båten. Som jag har förstått det ifrån utskottet betalade man sista slutnotan ef-

ter att man hade tagit emot båten och fått ägandebeviset. Man borde ha vän-

tat med 470 000 och haft det som ett helt paket till skiljemannadomstolen, 

som jag ser det. Det hade varit mer ekonomiskt försvarbart med tanke på att 

det är skattebetalarnas pengar. Nu kan det värsta fall hända att vi inte får 1,8 
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miljoner, vi kanske inte får någonting och det kan hända att det slutar med 

att vi får betala hela förfarandet i skiljemannadomstolen, det vet vi inte ännu. 

Det vet vi om 6 om månader. Vi borde definitivt inte ha betalat de här sista 

470 000 euro. 

Sedan till ltl Anders Erikssons fråga om vi i finansutskottet funderade på 

att neka det här beloppet. Som ltl Torsten Sundblom sade så funderade vi 

ganska länge på att vi inte skulle bevilja 1,3 miljoner euro, utan säga att land-

skapsregeringen får reda upp det här. Landskapsregeringen får lägga alla 

papper på bordet, ha alla utredningar klara och sedan får man komma tillba-

ka så får vi ta den diskussionen. Jag var väl en av dem som tyckte att vi skulle 

driva det på det här sättet, men samtidigt inser jag problematiken i det. Skul-

le vi driva det på det sättet så skulle landskapsregeringen i framtiden förmod-

ligen resonera på samma sätt och inte komma till lagtinget med äskande om 

de utgifter de har lagt ut. Alltså skulle vi inte få diskutera den här frågan idag. 

Vi skulle inte få diskutera de här projekten före sista slutnotan är betald.  

Exempelvis KK huset skulle det väl nu då vara dags att diskutera första 

gången. Vi hade en budget på 15 miljoner euro och så skulle man inte ha fått 

diskutera den före slutnotan på 17,8 miljoner euro kom idag. Det skulle vi 

inte heller ha accepterat. Därför tycker jag att den vägen, att inte bevilja, inte 

var rätt att gå. Det är bättre att vi diskuterar de kostnaderna som har varit 

och så får vi möjlighet att diskutera det flera gånger också. Annars är det lät-

tare för landskapsregeringen att hålla projekt dolda en längre tid, kanske till 

ett nytt lagting har blivit invalt osv. Därför tycker jag att finansutskottet gör 

rätt i den här frågan. Vi är också väldigt starkt kritiska till hur hela projektet 

har gått till. Vi vill definitivt också få diskutera det här en gång till när alla ut-

redningar är gjorda, när alla fakta på är bordet, när vi det vet var det har 

brustit och på vilket sätt det här inte ska göras om. 

För mig är egentligen KK husets överskridning betydligt allvarligare än 

Skarvens. Skarven är en fin färja och den måste i trafik. Tack, herr talman. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Först när det gäller inredningen, jag fick reda på att 

när man beställer fartyget så beställer man inte tyg och träslag osv. Det 

står i kontraktet; inredning enligt nordisk varvsstandard. 

Sedan om dem som förhandlar, i det här fallet de ombordansvariga 

och projektledare, om de är duktiga förhandlare så får de en jättefin in-

redning. Det har vi. Kapten sade åt mig personligen, inte under hörande 

i utskottet, att om färjan hade kommit hem med träbänkar så hade vi 

betalat lika mycket. Det är ganska intressant att tänka på. Vi har haft 

väldigt duktiga förhandlare som har fått fram denna fina inredning.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller fullständigt med. Jag vill inte alls kritisera valet 

av inredning. Jag tycker att båten är jättefin, egentligen för fin för att 

trafikera på Svinö-Föglö. Det kanske skulle ha varit en annan standard 

på det hantverksmässiga utförandet om man skulle ha haft ett finskt 

varv eller valt någon som var mera van att göra inredningsarbeten. Bå-

ten är jättefin och inredningen är jättefin. Det är inget snack om den sa-

ken. Jag vill ge en stor eloge till de herrar som sett till att Åland har fått 

en bra båt. I utskottet har det kommit fram att det inte finns någonting 



  

1222 

som säger att de inte skulle ha gjort det. Snarare tvärtom, vi har gång på 

gång hört att de har varit tuffa och de har kört hårda förhandlingar för 

Ålands bästa. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Nu gäller det alla Alandica, finansutskottet satte där 

en gräns på 15 miljoner euro. Personligen kan jag inte minnas att jag 

skulle ha sagt att det inte får kosta en cent över. Man vet ju att någon li-

ten summa kommer till. Sedan tycker jag, i för rättvisans namn, att man 

måste räkna från 15 miljoner, man överskred med 20 procent, till 18 

miljoner. Det var då som man gjorde beställningen och man gjorde upp 

handlingarna slutgiltigt. Man kan inte gå tillbaka till det som man fun-

derade på för många år sedan. 

När det gäller Sjöfartsmuseet så där har finansutskottet för ett år se-

dan satt gränsen till 11,4 miljoner. Då ska utställning och allting finnas 

med. Det är allvarligt menat. Vi menar att 11,4 miljoner ska projektet få 

kosta. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Talman! Jag uppskattade replikskiftet där finansutskottets ordförande 

säger att det är från 15 miljoner euro man ska utgå ifrån, och inte från 

12,2 som jag säger, det kan jag hålla med om. Problemet i tilläggsbudge-

ten är att man utgår ifrån 16,5 miljoner, alltså har det bara blivit 7,8 

procents överskridning. Det tycker jag är fel. Det är fel att säga att det 

bara har blivit 7,8 procents överskridning. Man utgår från 16,5 till 17,8, 

det är mera ärligt och riktigt att utgå från 15 miljoner. Det borde man 

göra. Det var dåvarande trafikministern i landskapsregeringen som 

sade; 15 miljoner euro och inte en cent mera. Han var också väldigt kri-

tisk till hela projektet. Han ansåg att 15 miljoner euro är det värt men 

inte en cent mera. Facit blev 17,8 miljoner euro. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag vill bekräfta det senaste. Det var jag som uttalade de 

orden. Man trodde att det skulle hålla. Men så är det ofta i projekt, det 

går inte riktigt som man tror.  

Det känns för mig riktigt bra att man har fått en del upprättelse över 

Skarven. Den var oerhört nerklassad ett slag, den kanske inte ens skulle 

flyta. Nu har finansutskottet och andra satts sig in i det här och konsta-

terat, precis som jag själv har sagt i media, att vi har fått en fin båt till ett 

bra pris. Det har de flesta här i salen konstaterat nu, åtminstone de som 

har uttalat sig. Det känns för mig riktigt skönt, eftersom jag har varit an-

svarig för det här projektet under 95 procent av tiden. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag var lite kritisk till det sätt som man politiskt gick ut ef-

ter att spekulationerna började snurra i media och i bland den åländska 

befolkningen. Landskapsregeringen borde ha gått ut och sagt, det som 

finansutskottet har sagt, att det här är en fin båt. Man lät alla dessa 
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konstiga påståenden om det ena felet efter det andra stå oemotsagt. Att 

välja den linjen tyckte jag var ett felaktigt politiskt beslut.  

Men som sagt var, båten är fin. Sedan hur mycket förre trafikminis-

tern Runar Karlsson eller de tjänstemän som har varit på plats har för-

tjänst av det kan inte jag bedöma. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det är naturligtvis de tjänstemän som varit på plats inklusive projektle-

daren som ska ha den förtjänsten. Jag har ju själv tagit åt mig det poli-

tiska ansvaret över projektet. Det har jag fortfarande både i med- och 

motgång. Jag vill ytterligare göra en kommentar. Ltl Karlström undrade 

över detta med cafeteria och flygplansfåtöljer när det gäller att båten är 

ämnad för Föglö. Det ska finnas en cafeteria som ska handhas av en pri-

vatperson. Vid behov ska också Skarven kunna köra på norra och södra 

linjen. Den är byggd för alla linjer, därav cafeteria och flygplansfåtöljer. 

Sedan blev det en överbyggnad. Man ska se över om förfarandet har gått 

formellt riktigt till. Skarven är byggd för samtliga våra linjer. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag förstår att det är så man resonerar. Det är förmodligen 

rätt gjort även det, med tanke på att man måste tänka på framtiden. Jag 

skulle gärna höra mera om bilhyllorna om man tänker på kostnaderna 

och att man bara får 8 bilar per hylla. Det har ingen riktigt förklarat för 

mig ännu. Om vi går tillbaka till överbyggnaden så är båten betydligt 

bättre täckt än öppen, det måste man också konstatera. Tänk bara på de 

senaste veckorna med snöstormar, is och vatten på däck. Det skulle ha 

regnat och snöat in. Med denna överteckning är båten en betydligt bätt-

re båt. Det finns ett försvar till de 240 000 euro som övertäckningen har 

kostat. Sedan att det inte har gått rätt till helt byråkratiskt, det får ut-

redningen sedan utvisa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Man har poängterat hur fin Skarven är hur bra den 

fungerar. Det stämmer säkert. 

Jag måste också säga något om Alandica. Som vi alla vet har vi ett jät-

tefint hus. Det fungerar bra och uppfyller alla våra förväntningar.  

Sedan angående historieskrivningen så kan jag påminna om att vid 

första omgången var det 15 miljoner. Det visade sig när anbuden kom in 

att de var runt drygt 16 miljoner. Det gick en runda till här i salen, 16,3 

miljoner accepterades, om jag minns rätt. Därefter inleddes arbetet. Vil-

ka utgångspunkter och referenspunkter man ska ha i förhållande till den 

sista siffran må väl vara hur som helst. Men det här är fakta. Så här gick 

den här rundan till i alla fall. Projektet som sådant var unikt för åländs-

ka förhållanden. Det var 12 entreprenörer och tilläggsanbudens antal 

var 238 stycken. Det har varit ett arbete som är unikt för åländska för-

hållanden. Det är oundvikligen så att det ibland kommer tilläggskostna-

der och oförutsedda utgifter. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag säger inte heller att inte Alandica inte skulle vara ett 

fint hus. Det är som Skarven, det är en fin produkt. Däremot är den väl-

dig dyr för skattebetalarna, det kommer man inte ifrån. Tanken var 15 

miljoner, det var mycket pengar, och det slutar på 17,8 miljoner. Dessa 

17,8 miljoner euro kan man också räkna på ett annat sätt. Sätt in peng-

arna på en aktiefond, som har en avkastning på 10 procent, så har du 1,8 

miljoner euro som huset de facto kostar i kapitalkostnad. Det är 150 000 

euro i månaden som vi skattebetalare varje månad betalar för att huset 

står där. Det är ganska mycket pengar. Man kan inte bara säga att vi har 

betalat det och nu kan vi gå vidare. Dessa pengar kunde ha gjort något 

annat i samhället. Det kommer man inte ifrån. Nu står ju huset där och 

vi ska naturligtvis försöka göra det bästa av det. Hade jag varit enväldig 

härskare hade jag säkert gjort på ett annat sätt. Det har ni säkert hört 

flera gånger förut.  

Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ja, det kanske vi har hört förut. När det här projektet 

kom ut ur den här salen var summan 16,5 miljoner. Därefter inleddes 

arbetet. Ltl Gun Carlson och jag har suttit i byggnadskommittén. Jag 

kan intyga här, för alla som lyssnar och deltar i debatten, att vi var väl-

digt strikta i kommittén. Det kom in 238 tilläggsanbud på arbeten. Mel-

lan tummen och pekfingret kan jag uppskatta att vi skalade bort ungefär 

600 00-700 000 euro från de inkomna önskelistorna. Vi har varit väl-

digt strikta där. I den första omgången här i lagtinget så skar man också 

ner på projektet. Man måste komma ihåg att det kommer en kant emot. 

Man måste få någonting får sina pengar. Man kan inte rasera konstruk-

tionen eller kvaliteten. Här blir det alltid en gränsdragning. Mariehamns 

stad drog sig ur, de byggde inte några terrasser och parkering. Det blev 

en tilläggskostnad på nästan 250 000 euro för oss.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! När landskapsregeringen noterade att leveransen an-

gående Skarven inte överensstämde med beställningen så valde vi att 

säkra upp den uppgiften, kontrollera den en gång till, för att med säker-

het kontrollera om vi hade fått det vi hade beställt eller inte. Där fortsat-

te vi sedan med ytterligare en utredning, det beslutet togs i landskapsre-

geringen. Jag kan inte erinra mig om att landskapsregeringen i något fall 

skulle ha kritiserat själva skrovet eller grundkonstruktionen. Tveksam-

heterna har funnits kring bogvisiren, hyllor och en del annat. Den kritik, 

som nu riktas mot mig och landskapsregeringen att det var ett politiskt 

felaktigt beslut, det förstår jag inte. Det fanns ett icke politiskt beslut, 

landskapsregeringen valde att inte gå ut och dementera vissa uppgifter i 

massmedia. Det återkommer jag till i nästa replik.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag anser att landskapsregeringen har gjort ett politiskt 

felaktig beslut när det gäller den sista utbetalningen på 470 000 euro. 
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Det borde man aldrig ha gjort. Med tanke på att man visste att man 

skulle driva processen vidare till skiljemannadomstolen. Där var det po-

litiskt felaktigt tagna beslutet. Man kunde ha valt att inte betala ut den 

sista notan på 470 000, utan avvakta och se vad skiljemannadomstolen 

säger. Sedan finns det också politiskt ansvar i det här, det står jag fast 

vid att det finns. Det får vi också hoppas att intern utredningen tar fasta 

på. Var det rätt att låsa projektchefens dörr? Var det rätt att avbryta 

presskonferensen? Var det rätt att inte gå ut och dementera? Jag hoppas 

att man tittar även på det politiska ansvaret i den interna utredningen. 

Men det politiskt tagna beslutet, att betala ut slutnotan, det är jag kritisk 

och skeptiskt till. Det borde man inte ha gjort.  

Landskapsregeringsledamoten Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Det är ju ett något komplicerat läge när man både ska 

försvara den politiska dimensionen och tjänstemännens agerande på 

avdelningen samtidigt. Men självklart står jag bakom det som tjänste-

männen har gjort. När det gäller tilläggsnotan så skulle jag vilja erinra 

om att fartyget övertogs den 30.9. Det gavs ingen som helst information 

till landskapsregeringen om att allting inte skulle vara betalt och att det 

skulle komma tilläggsnotor. När tilläggsnotan sedermera kom valde vi 

att kontakta juridisk expertis som rådde oss att betala notan eftersom 

den är godkänd av ansvarig per person på plats. Vi har alltså godkänt 

och tagit emot notan och därmed kan den inte kvittas mot förseningsbö-

ter som kommer att utbetalas senare.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Nu blir det lite svårare. Jag vet inte hur jag ska säga. Den 

uppgift vi har fått i finansutskottet är att landskapsregeringen inte fick 

det rådet. Det blir ju ord mot ord och det är väl svårt att diskutera det 

här. Som jag har förstått, och som jag står bakom, är att man inte skulle 

ha betalat ut den sista tilläggsnotan med tanke på att man hade ett krav 

på 1,8 miljoner. Logiskt och praktiskt om man tänker själv hur man 

skulle göra i en liknande situation om man hade köpt ett hus eller en bil 

och man ansåg att man inte hade fått vad man har betalat för. Man går 

till domstol för att reda ut det och inte skulle jag betala ut den sista no-

tan förrän domstolen säger åt mig. Men det får väl också den här interna 

utredningen visa och titta på datum, tid och om man gjorde saker och 

ting helt rätt. Jag tror vi har lite olika åsikter där.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! När ltl Karlström sade att Skarven var fin färja så 

tänkte jag att jag kanske kan skoja till det lite. Vi fick en färja för 15 mil-

joner plus ombyggda färjfästen, jag kommer inte ihåg summan men 

kanske upp mot 3 miljoner. Det här skulle ha varit 25 procent av en tun-

nel som inte skulle ha gett några betydande driftskostnader. Det kanske 

hade varit en ännu bättre investering.  
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller faktiskt med där också. Återigen, om man skulle 

få ha diktatur och få bestämma allting själv så skulle inte jag heller ha 

beställt en färja för 15 miljoner euro. Jag skulle ha gått inför snabbgåen-

de katamaraner och tittat på tunnel istället. Det kanske inte är det klo-

kaste just nu att köpa stål och isgående fartyg som förbrukar väldigt 

mycket diesel jämfört med hur det var för 10 år sedan. Då fanns inte 

samma visioner som nu. Jag hoppas också att tunneln snart blir ett fak-

tum och att man går vidare med det. Då kan man förhoppningsvis sätta 

in den här färjan på Brändö-Hummelvik. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Plenum avbryts och återupptas kl. 12.45. 

Talmannen vill också informera om att beslut om budgeten fattas redan idag under för-

utsättning att några ändringsförslag inte aviseras. Hittills har icke aviseringar gjorts.   

Talmannen 

Plenum fortsätter.  

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag blev kanske svaret skyldig på några ställen här under 

anförandena. Det anförande, som Roger Jansson hade, hann jag bl.a. inte 

svara i replik.  

För det första handlade det om dödvikten. Där finns det utredningar. Jag 

kan konstatera att av specifikationen skulle det vara 225 ton. När man gjorde 

ett s.k. invägningstest på varvet, den 30.6.2009 så kom man till 166,6 ton. I 

Möckelö vägning 19.11 utförd av Aske, kom man till 124,6 ton som man sedan 

anpassade beroende på bunkervatten, olja och proviant till 138,5 ton. Det 

finns en skillnad på 28 ton. Jag är inte tekniskt sakkunnig i det här. Jag kan 

bara konstatera den här skillnaden. Vi har hört att fartyget kommer att kunna 

bära den last som hon är avsedd för. Detta om dödvikten.  

Sedan när det gäller bankgarantier som ltl Anders Eriksson diskuterade. 

Visst är det på det sättet att när projektet är klart och man övertar fartyget så 

då slutar bankgarantierna löpa som gällde för förskottsbetalningar. Utskottet 

konstaterar att någon ny bankgaranti, vilket det hade funnit möjligheter till 

enligt kontraktet, inte tecknades för de ev. förhoppningsvis förseningsböter-

na. De kan uppgå till 1,8 miljoner som max, plus ränta från övertagande da-

tumet 29.11.2009.  

Angående Svibybank, den skrivningen härrör sig från tilläggsbudgeten, vi 

har använt samma. Jag reagerade på samma sätt för det uttrycket. Vi skriver 

att det är mer komplicerat än normalt, vilket föranledde ltl Roger Jansson att 

säga att säga; "Herre Jessus". Det här har vi diskuterat med avdelningen. All-

tid när man ska göra ett sådant här projekt så måste man göra förundersök-

ningar och det är viktigt att de görs så noggrant som möjligt, enligt vår upp-

fattning. Man måste också komma ihåg att ju mer komplicerade förunder-

sökningar man gör desto dyrare blir det. Det blir en avvägning mellan erfa-

renhet och att gå riktigt till botten med undersökningarna. I det här fallet har 

vi fått höra att man trodde att man visste tillräckligt mycket. Men det visade 

sig att man inte visste det. Skulle man undersöka allting in absurdum inför 

varje projekt så skulle det också åsamka kostnader. Därför har vi skrivit som 
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vi har gjort och konstaterat att man gjorde väl så gott man kunde. Jag hoppas 

att ltl Roger Jansson är nöjd med de här svaren. Tack, herr talman. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är alltid trevligt med svar på frågor. När det gäller 

dödviktston så har det gått ner från 225 ton, som är beställt, till 138 ton 

som är den senaste uppgiften. Det innebär att lastmärket kommer att 

ligga på en högre nivå. Fartyget kommer därmed att vara mera djupgå-

ende. Bränsleförbrukningen kommer att vara större. Frågan är om far-

tyget klarar av det grunda i Ekholms sund, som visserligen är muddrat 

men dock icke för en djupgående Skarv. Hur blir det med den saken? Vi 

har flera frågetecken när det gäller lastkapaciteten, särskilt antalet tunga 

bilar. Vi har frågan om bränsleförbrukningen och vi har frågan om Ek-

holms sund som vi måste få svar på. 

När det gäller banken som ska stå på lerfötter i Sviby så måste man 

göra tillräckliga marginaler, utgående från den bedömning man gör av 

underlaget. Det har tydligen inte gjorts.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Allt det här som ltl Roger Jansson nämner, effekten 

av att lastmärket eventuellt måste flyttas några centimeter, äger sin rik-

tighet. Frågan är hur mycket. Vi har också frågat och fått svaret att det 

är väldigt lite som kommer att skilja. Vi har också fått svaret att färjan 

kommer att kunna passera i Ekholms sund. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det. Frågan är nu vem som har givit dessa be-

sked? Är det slutligt hållbara besked? Vi får hoppas det. Vi har fått sak-

kunnigt besked ifrån finansutskottet att den här färjan är alldeles utom-

ordentlig. Den är välbyggd och jag tror på det. Jag undrar vad finansut-

skottet har för sakkunskap för att röntga svetsar osv.? Det där kommer 

att redas ut efter hand, huvudsaken att vi får fartyget i trafik. 

Minskningen av dödviktston från 225 ton till 138 ton är väldigt stor. 

Då hoppas jag verkligen att det stämmer att Skarven är beställd med 225 

tons bärighet, om man uttrycker sig lite slarvigt, men den har bara fått 

138 tons bärighet och att den kommer att ta den lastkapacitet, full tyngd 

på fordonen, som den är beställd för.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Vi har inte sakkunskap att röntga svetsarna i M/S 

Skarven. Det har jag heller aldrig sagt.  

Angående var vi har fått uppgifterna om minskningen av dödviktston 

kan påverka, så kan jag bara säga att de uppgifterna kommer från myck-

et erfarit håll. Jag kan inte säga vem som har sagt det eftersom jag inte 

får säga vem som säger vad i finansutskottet. Jag bedömer att det har 

kommit från mycket erfaret håll.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Jag ska inte diskutera Skarven på den här nivån. Skarv har jag 

diskuterat ganska mycket, men den har en annan dimension, om man säger 

så. 

Det var diskussionen om studieplatser, dimensioneringsbeslut och resul-

tatet av detta och till viss del är det sant. Antalet studieplatser per år har 

minskat när det gäller det totala antalet platser, som beslutet innebär. Man 

måste man titta på historien. Från de avgående niondeklassisterna kom det 

år 2008 ut 358 elever. Man använde då en koefficient på 1,32 som grund för 

att dimensionera studieplatsantalet. Detta gav 473 nybörjarplatser i gymna-

siet.  

År 2009 kom det en niondeklass mindre ut. Då använder man till en bör-

jan 1,3 som dimensioneringskoefficient. Detta gav 465 nybörjarplatser. Detta 

rättades, inför skolstarten år 2009, till lite högre. Det vill säga detsamma som 

det nuvarande senaste tagna beslutet. I vår kommer det att gå ut 343 nionde-

klassister. Det här är statistiska uppgifter, det kan öka någon och minska nå-

gon. Koefficienten för att bestämma antalet nybörjarplatser har höjts till 1,31, 

d.v.s. 449 nybörjarplatser i gymnasialutbildningarna. Man har inte sänkt nå-

gonting, enligt mitt sätt att se det här. Tvärtom, man höjde lite grann inför 

2010. Med den prognos man har just nu så räknar man med att det kommer 

375 elever ut ifrån nian inför skolstarten 2011. Då skulle man ha en koeffici-

ent på 1,37 för att bemöta det behov som vi kanske i år sätter till genom att ha 

extra studieplatser d.v.s. 488 nybörjarplatser vid skolstarten 2011.  

Inför 2012 ser statistiken ut att sjunka från 355 till 322 utexaminerade 

nior. Då hade man tänkt minska koefficienten till 1,3, det skulle då ge 418 

studieplatser för 322 niondeklassister. Det är hypotetiskt vad besluten blir 

både 2011 och 2012.  

När man säger att tillgången till studieplatser successivt har sänkts, så är 

det inte så. Problemet vi har är att antalet studerande ökar beroende på flera 

orsaker. En hel del elever hoppar av en påbörjad studieinriktning och en del 

elever byter klass. En del som har gått färdigt kommer underfund med att de 

har valt fel yrke och vill ha en ny utbildning. Sedan har vi en hel del inflyttade 

studerade som tillkommer utöver de här.  

Enligt den statistiken, kan man jämföra 2008, som hade ett dimensione-

ringsbehov utifrån nybörjarplatser, och det som hänt till år 2009, alltså de 

som varit inskrivna i våra skolor hösten 2009. Totalt år 2008 var det 1205 

elever inskrivna. Totalt hösten 2009 har vi 1231 elever inskrivna.  

Varifrån kommer påståendet om att vi har minskat antalet studieplatser? 

Jag tycker de här siffrorna talar ett klart och tydligt språk. Vi har höjt på an-

talet studieplatser. Det som dimensionerade skolstarten år 2009, och som nu 

fortsätter under år 2010, är den av lagtinget antagna budgeten. Där har vi 

haft en ram att utgå ifrån.  

Behovet av mera pengar för utbildning blir uppenbart om man ökar antalet 

studerande. Tittar vi då enskilt på de olika linjerna så har vi har en linje för 

studieförberedande i Ålands Lyceum där vi har 414 platser år 2008. De har 

418 platser år 2009. I yrkesinriktad utbildning har vi 743 platser år 2008. År 

2009 har vi 761 platser, det har ökat. I studieförberedande med yrkesprofil 

hade vi 48 platser år 2008, och 52 platser år 2009. 
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Att påstå att utbildningsplatserna och tillgångarna till sådana har sänkts 

skulle jag vilja påstå att är en sanning med modifikation. Annars är det väl en 

liten lögn. Tack, herr talman. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag har här protokollet från igår, enskild föredragning, 

med utbildningsministern. Där står det att antal platser på gymnasial-

stadiet sjunker från 397 till 385. Det är fakta. Jag uppmanar näringsmi-

nistern att läsa det här protokollet.  

Det är egentligen ganska ointressant hur många platser man har haft i 

förhållande till 2008 och 2009. Utmaningen är att det går 100-120 per-

soner under 25 år som är utan sysselsättning idag. Därför kan man inte 

jämföra med vilka kvoter man har haft tidigare. Det här är ju en åtgärd 

för att befrämja sysselsättningen för de här ungdomarna. Därför måste 

man ta till extraordinära insatser. Det har utbildningsministern lovat 

här. Det uppfattade jag också att näringsministern gick ut stort i media 

och sade att det här var ett bra förslag, och att de kommer att beakta det.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är helt riktigt det som ltl Jörgen Strand säger. Det som 

jag nu begärde anförande för var att det påstods att vi hade minskat an-

talet studieplatser, vilket vi inte har gjort. Vi har höjt dem. Det kommer 

att tas nya beslut om behovet av studieplatser till hösten. Vi kommer att 

behöva tillsätta mera resurser. Men antalet studieplatser sjunker inte 

i.o.m dimensioneringsbeslutet som utgår ifrån antalet nybörjarstude-

rande.  

Det beslut som fattades igår utgår ifrån antalet utexaminerade nior 

gånger en koefficient på 1,31.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag läser innantill; ”totala antalet nya studieplatser från 

och med år 2010 höstterminen, 385, 397 platser år 2009 och 427 plat-

ser år 2008.” Det här är ju fakta. Det är egentligen ganska ointressant 

hur många det har varit tidigare, för då har de här andra ungdomarna 

varit sysselsatta. Vi måste ju få till mera studieplatser för att sysselsätta 

och höja kompetensen hos de här ungdomarna. Det är det som är 

knäckfrågan. Jag förstår inte hur ledamot Jan-Erik Mattsson kan stå här 

och säga att det inte har minskat när det finns till pappers. Det är bara 

att läsa landskapsregeringens eget beslut där ledamot Jan-Erik Matts-

son ingår. Men vi får väl återkomma till den här frågan.  

När det handlar om pengar har vi också tittat på det i vårt parti. Man 

har överskott och eftersom det här är ett R-anslag så kan man använda 

tidigare års överskott. 

Min partikollega, Sture Skogberg, visade också hur man, utan större 

ekonomiska insatser, kunde öka antalet studieplatser.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! På den detaljnivå som ltl Strand nu redogör kan inte 

jag svara eftersom jag inte har de siffrorna framför mig. Jag är säker på 

att utbildningsansvariga ministern på ett mycket bra sätt kan redogöra 
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för detta. Den beredskap som regeringen har, att se till de åtgärder som 

efterlyses, lovar jag att vi ska göra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det var ett väldigt teoretiskt resonemang som minister Mattsson kom 

med. Jag skulle väl hävda att det här inte alls handlar om matematik, 

utan det handlar om politik och att se till att man kan ta hand om alla 

ungdomar som behöver utbildningsplatser i vårt samhälle. Min bild är 

också helt klart den att sedan utbildningsåret 2008-2009 har det gått 

successivt neråt med antalet platser. Jag räknade själv personligen de 

utbildningsplatser som landskapet angav i budgeten för 2010 och jag 

kunde konstatera att jag bedömer att det är för få. Dessutom har vi ett 

särskilt sysselsättningsläge. Vi har också under fjolåret stoppat undan 

ungdomar i yrkesstartprogram som är ettåriga. Det betyder att de nu 

står redo och vill gå vidare och ha utbildningsplatser för 2010. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Men vi har ju helt samma inställning. Vi ska ta hand om de studerande 

som behöver studieplatser och de som är arbetslösa framförallt. Det 

kommer att ske på olika sätt. Vi har också konstaterat att även inom 

AMS kommer det antagligen att behövas mera pengar. Det behövs mer 

pengar även till den utbildningen. Jag tycker att de diskussioner vi hade 

senaste fredag med kommunerna hade en väldigt positiv anda. Kommu-

nerna ser sin roll som delaktiga i att lösa den här problematiken. Det är 

ingalunda bara en enda som ska lösa det här.  

Ungdomarna själva valde senaste höst att vara studielediga och ha ett 

sabbatsår. Hur många ungdomar det var kan jag inte säga, men det 

finns ett antal. Vad visste de när de tog sitt medvetna beslut att inte söka 

till skola? Inte visste de att de skulle gå in i arbetslöshet. Det trodde att 

det skulle fungera som tidigare, att det är enkelt att få jobb på Åland. 

Men så är det inte just nu. Därför måste vi ta till mer radikala åtgärder. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det landskapsregeringen nu gör är att man lappar och lagar på nuva-

rande system. Man trycker in lite flera platser på befintliga linjer. Möj-

ligt kanske man kan få till någonting nytt till hösten. Det som jag skulle 

vilja höra av minister Mattsson och av landskapsregeringen är att man 

säger att vi garanterar att alla ska få en plats. Ingen ska hamna utanför. 

Vi ska se till att det finns tillräckligt med utbildningsplatser till hösten. 

Vi måste starta nya linjer, framför allt sådana som branscher har ett 

stort behov av och också som vi också vet att vi behöver rekrytera för 

framtiden. Man måste dra igång utbildningar inom IT-sektor. Det är 

märkligt att minister Mattsson på det här mötet med kommunerna för 

håller sig positivt men sedan kommer han hit och redogör för koefficien-

ter och att vi har tillräckligt med platser. Det är ologiskt resonemang. 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Om jag börjar med det sista, min redogörelse utgick ifrån en annan re-

dogörelse som gjordes tidigare att vi hade minskat antalet studieplatser 
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hela tiden från år 2008. Min redogörelse utgick ifrån att vi inte hade 

gjort det. 

För ett år sedan snart i maj-juni stod en del ledamöter på barrikader-

na och sade att vi hade 80 studerande som var utan studieplats. Det är 

lite olika vad man står på barrikaderna och säger. Av de 80 så var det 

ingen, den förste september, som var utan studieplats. Nog har den här 

regeringen också lite handlingskraft.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Hur det är med det sistnämnda låter jag vara osagt. Jag 

blev väldigt orolig under förmiddagen när jag hörde att antalet studie-

platser minskade samtidigt som vi vet att det försämrade sysselsätt-

ningsläget leder till att behoven ökar. Därför tyckte jag det var ett klar-

görande anförande som näringsministern hade. Det kändes bra. Men ef-

ter de föregående replikskiftena så är jag igen tveksam till vad det är 

som gäller. Det blir lite ord mot ord. Sysselsättningsläget är sådant att 

det krävs mera åtgärder och mer anslag. Därför är jag förvånad över att 

man inte tar till sig till regeringen de förslag som läggs, som bl.a. Ålands 

framtid har lagt. Nu noterade jag att ministern själv sade att det troligt-

vis kommer att krävas mera resurser. Varför kan man inte i god tid för-

söka få en uppskattning om vilka resurser som krävs för att sätta in nya 

aktiva åtgärder istället för att bara vänta och se? 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka för det erkännande ltl Anders Eriksson 

ger mig. Det är inte så ofta som det händer, men det händer ibland.  

När vi lägger den första tilläggsbudgeten, vilket vi antagligen kommer 

att behöva göra när lagtinget kommer tillbaka i mars, så utgår jag ifrån 

att vi har kartlagt de behov som ltl Anders Eriksson efterlyser. En del av 

de behoven är helt uppenbara, vilket vi också kan konstatera efter de 

möten vi har haft med branschfolk och AMS.  

När det gäller det stora behovet av IT-utbildning så har vi fått det till 

kännedom via AMS och andra att det finns ett sådant behov. Vi har ock-

så fått det från arbetsmarknadens parter. Men detta behov är inte avise-

rat hos AMS. Att utgå från några arbetsplatser som inte har aviserat är 

lite svårt, men vi har ändå tagit det till oss. Vi ska erbjuda de här möjlig-

heterna framöver.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nu ska vi inte vara så personliga. Jag ger alltid erkännande när det är 

befogat. När det gäller resonemanget om behovet av IT arbetsplatser så 

har näringsministern trampat i det klaveret i förut. Det finns ju helt 

klart, det är därför man bl.a. driver Arbeta och Bo projektet. Det där för-

står jag inte. Ska jag förstå det på det sättet att man i mars kommer att 

ha klarlagt hur behoven ser ut och det kommer också att finnas en över-

skådlig sysselsättningsplan. I ett försämrat sysselsättningsläget är ju 

detta en av de viktigaste utmaningar vi har framför oss just nu, att vi får 

ut så många ungdomar som möjligt på arbetsmarknaden eller inom ut-
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bildningsåtgärder. Kan man tänka sig att det finns ett underlag också i 

mars för en arbetsmarknadspolitisk debatt? Att det skulle finnas ett ar-

betsmarknadspolitiskt meddelande från landskapsregeringen i mars. 

Jag tror nämligen inte att alla i lagtinget är ute efter för att krångla med 

näringsministern och regeringen, utan de vill också faktiskt hjälpa till. 

Då har man den möjligheten i en sådan debatt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Som jag sade tidigare, min förhoppning är att vi ska kunna ha en klar 

bild över de behov som vi står inför det kommande studieåret framför-

allt. Och att vi även ska kunna redogöra närmare för vilka åtgärder vi 

har gjort i samband med en tilläggsbudget. Jag kan ingalunda utlova att 

jag ansvarar för att ett arbetsmarknadspolitiskt meddelande läggs på 

bordet. I samband med tilläggsbudgeten finns det utrymme att föra in 

åsikter och tankar i den här debatten. I en tilläggsbudget kommer en hel 

del beskrivningar av arbetsmarknadspolitiska åtgärder att finnas med.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Om jag kort ännu får säga någonting om den här utbildningssi-

tuationen. Jag vill börja med att kommentera det här sista angående i IT-

branschens behov av arbetskraft. Jag förstår på minister Mattsson som att 

behovet inte finns om det inte är registrerat hos AMS. Det finns många bran-

scher och företag, som har behov av arbetskraft, som inte anmäler det hos 

myndigheten. Men de har ändå ett stort behov som de rekryterar på annat 

sätt. Det här känner säkert minister Mattsson väl till. IT-branschens behov av 

kompetent arbetskraft har väl varit känt i flera år är redan. Frågan är hur 

man jobbar vidare med den frågan. Det här är ju som att säga att problemet 

inte finns. Är det detta som minister Mattsson menar, att problemet inte 

finns eftersom de inte är antecknade hos AMS?  

Jag tycker att man ska göra det bästa möjliga av rådande läge. Vi vet att IT-

sektorn har behov idag och de har behov i framtiden av välutbildad och kom-

petent arbetskraft. Vi kan konstatera att utbildningsplatserna troligen inte är 

tillräckligt många. Nå, vad borde landskapsregeringen göra? Man borde ju 

tillsätta extra utbildningslinjer inom den här sektorn. Börja med en linje på 

yrkesskolan som är det som de stora IT-bolagen behöver idag. De behöver 

människor som kan jobba med webben, med webbapplikationer av olika slag 

och de behöver människor som kan skapa interaktiva hemsidor. Den typen av 

kompetens behövs, så den linjen kan man starta upp. Antingen i anslutning 

till någon redan befintlig eller så kör man fram en ny linje.  

Det finns också ungdomar som har gått media och kommunikationslinjen 

och ungdomar som har gått el och datalinjen men som fortfarande inte har 

hittat in på arbetsmarknaden. Där behövs också en tilläggsutbildning, en kva-

lificerad yrkesutbildning, en påbyggnadslinje. Gör man det är så har man 

kommit en bra bit på vägen med att komma till mötes i IT-branschens behov 

av arbetskraft.  
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Finns det utöver det ytterligare behov så har vi särskilt konstaterat att det 

inom praktisk teknisk utbildning, alltså oftast pojkar, som inte är så studie-

motiverade och kanske har de lägsta betygen, som tenderar att lättast hamna 

utanför. För att få in alla ungdomar i studier eller på arbetsmarknaden så 

måste man göra särskilda ansträngningar att hitta praktiska och tekniska ut-

bildningar. Jag skulle föreslå att man skulle köra byggprogrammet i dubbel 

uppsättning. Det finns kanske utrymmen på naturbruksskolan som man kan 

använda. Då har man löst ganska mycket av den här problematiken. 

Det här som man i budgeten lanserar, datanomutbildning, alltså en bland-

utbildning av merkonom och datateknik, den skulle jag glömma bort eller 

göra någonting annat med. Den här typen av blandutbildningar har visat sig 

att inte vara så lyckade. Man kan titta på hur många av datanomerna som är 

sysselsatta på den finländska sidan.  

Det framtida behovet av utbildning på Åland kartlagt. År 2006 gjorde 

ÅSUB en kartläggning. Här är det bara att läsa vilka branscher som behöver 

arbetskraft och vad ska vi utbilda folk i. Det som också är intressant här är att 

väldigt många människor, som redan idag är yrkesverksamma, efterlyser ut-

bildning. Kompetenshöjande insatser som jag också har stått här i talarstolen 

och sagt gång på gång att vi behöver lansera. Här står det klart och tydligt vad 

de behöver. De behöver databehandling, matematik, språk, företagsekonomi, 

redovisning och administration. Vi vet vad som behövs. Nu gäller det att få 

igång det och få till det som har efterlysts. 

Det är ingen idé att stå här och prata om koefficienter hit eller dit. Vad vi 

behöver veta är hur många platser vi har och hur många platser vi behöver. 

Luckan där emellan måste vi täppa till på något sätt. Tack. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Jag tackar för den här föreläsningen. Det gäller ganska 

långt att stå och slå in öppna dörrar. Minister Mattsson har redan sagt 

att den här frågan kommer att tas upp. Det är helt klart att det ska ord-

nas utbildning som är anpassad och lämpad efter de behov som finns. 

Vi ska komma ihåg att det för ett antal år sedan fanns en datautbild-

ning inom yrkesskolan som sedermera lades ner av olika orsaker. Detta 

egentligen kanske av två orsaker. Det ena var att det inte fanns tillräck-

ligt stor efterfrågan. Det andra var att utbildningens kvalitet kanske inte 

var på den nivån som den borde ha varit. Men eftersom vi vet att det 

finns ett behov så kommer det här mycket seriöst att tas till övervägan-

de, förberedas och genomföras. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag måste nog säga att landskapsregeringen bara för en månad sedan, i 

samband med budgeten för 2010, hävdade att allt var under kontroll. 

Det fanns tillräckligt med platser för alla. Redan nu kan vi konstatera, 

bara knappt en månad senare, att det inte är så. Det kommer visst att 

krävas extra insatser. Det är någonting som inte stämmer här. Om man 

hade vetat om det här, om jag som enligt Folke Sjölund slår in öppna 

dörrar, varför skrev man inte det i budgeten för 2010 att det här måste 

vi göra? Här finns det behov av åtgärder. 
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Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Just de här utbildningslinjerna som nu har påtalats så är 

det klart att behovet finns. Det har vi nog vetat om. Det är klart att det 

tar lite tid att göra sådana här saker. Det borde en tidigare utbildnings-

minister känna till. Sedan är det en sak här, nu har man synnerligen 

blandat ihop äpplen och päron. Man har blandat ihop nya utbildnings-

platser med det totala antalet utbildningsplatser. Det är två skilda saker. 

Antalet totala utbildningsplatser har inte gått ner. Det som har skett är 

att naturbruksskolans nybörjarplatser har försvunnit. Där finns planer 

på att den typen av utbildning ska fortsätta, men i en form.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det finns flera olika orsaker till att det fattas platser, som jag ser det. Det 

har att göra med att vi nu har ungdomar som annars förmodligen skulle 

vara i arbete och de är inte i arbete. Vid en ekonomisk nedgång ser 

andra samhällen till att det finns utbildning istället. Det borde vi göra. 

Jag är helt säker på att om förvaltningen de sju gymnasieskolorna får 

klara besked av regeringen att det här vill regeringen ha och det ska vara 

igångsatt hösten 2010 då klarar de detta. De klarar av att få igång det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag har fått vänja mig vid att ltl Gunell står på barrikader-

na och säger att den här regeringen inte gör någonting när det gäller ut-

bildning. Jag är inte utbildningsansvarig, men så mycket vet jag att vi 

har gjort åtskilligt i samband med ordinarie budget för 2010. Då hade vi 

inte den här debatten på den här nivån som den har blivit just nu. Ändå 

har arbetslöshetssiffrorna vänt redan i december. 

Jag lovar ltl Gunell att vi kommer att ha ett mycket tydligt och bra 

dokument till den tilläggsbudget som kommer i mars eller i varje fall 

under våren. Där ska detta framgå väldigt klart och tydligt. Utbildnings-

ansvariga ministern kommer att kunna svara på de här frågorna på ett 

alldeles utmärkt sätt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi hade visst den här debatten i samband med förra omgången. Kanske 

inte den här dimensionen. När man kom med en sparbudget för 2010 så 

är det naturligtvis många frågor som var aktuella. Men visst fanns den 

här frågan också med. Jag poängterade att det finns en finansmotion på 

att antalet platser var otillräckligt. Finansutskottet har noterat det och 

skrivit att landskapsregeringen måste agera i frågan. 

Jag har inte sagt att landskapsregeringen ingenting gör. I det här fal-

let tycker jag att agerar man för kraftlöst. Man måste vara mer tydlig och 

klar på vad vi ska åstadkomma. Ge nu ungdomarna besked om att vi ska 

lösa det här; ta det lugnt bara, när hösten kommer så ska vi se till att ni 

antingen har utbildning, arbetsplats eller praktikplats. Det skulle vara 

rejäla tag. 
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Landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Först vill jag poängtera att det är städarbudgeten för 2009 

vi diskuterar just nu, om det har undgått någon, och inte tilläggsbudget 

för 2010 eller ordinarie budget 2010. Det är väl en ganska stor skillnad. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det har nog endast en teoretisk betydelse i det här fallet. Särskilt efter-

som den här frågan är upptagen i betänkandet och vi har hört minister 

Mattsson. Han har själv meddelat att den här frågan måste vi jobba 

mera med. Så jobba vidare nu då, så vi får se resultaten framåt somma-

ren. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Den här diskussionen har väl varit ganska förutsägbar. Att vi 

skulle stå här och diskutera hur det kunde gå på det här sättet för vissa pro-

jekt. Och sedan konstatera att vi inte vet allt och att vi hoppas på det bästa. 

Diskussionen om Skarven fortsätter troligen när vi kommer tillbaka och får se 

den här analysen av vad som har hänt. Betänkandet är ju att vi ska godkänna 

allting, vi ska gå hem härifrån som goda vänner och det ska vi väl. 

Det som sedan är inskrivet i betänkandet är ju bra. Det är detta med bud-

getdisciplin, allt sådant som naturligtvis är väntat. Allt annat skulle vara för-

vånande. Det tål säkert att understrykas igen. Men som jag sade i samband 

med remissen så tror jag ändå att de här systemen som måste ändras. Det 

finns antydningar att också utskott det i sin helhet stöder det, på två punkter 

åtminstone, genom att man nu ska få fram den här finansförvaltningslagen 

och att man skulle få ett lagstadgat förfarande vid upphandling under EU:s 

tröskelvärden. Ingen av de här önskemålen är nya. Tvärtom, det är inte bara 

den här regeringen som har kämpat med de här frågorna, det har flera tidiga-

re regeringar gjort. När EU tvingade oss att göra lagar om upphandling så 

fanns kritik från socialdemokraterna. Vi föreslog redan då att man skulle an-

vända samma lagstiftning för upphandling under tröskelvärdena. Liberalerna 

var också skeptiska till att man inte reglerade den offentliga upphandlingen 

under tröskelvärdena. Men liberalerna tyckte att det skulle vara något slags 

regelverk. Det blev ett landskapsbeslut som i stort sett innehåller samma 

principer som i lagstiftningen. Problemet med beslutet är att det inte har nå-

gon juridisk effekt. Det stärker inte leverantörernas rättsskydd. Det har pröv-

ningar i marknadsdomstolen och förvaltningsdomstolen visat. 

Herr talman! Det är kanske dags att lagstifta nu under det här tröskelvär-

det. Ansvariga ministern har antytt att det är på gång, det är också hoppfullt. 

Bara vi nu inte får höra att det är så betungande på landskapets lagberedning 

att det drar ut på tiden. Om man inte vill göra någonting annat, än att man 

har samma lagstiftning också under tröskelvärdena, så är det bara att plocka 

bort ett enda litet ord ur första paragrafen; det är ordet inte. Då gäller den 

här lagen under tröskelvärdena också för i stort sett all kommunal upphand-

ling och för landskapet. Lagstiftningsmässig är det en väldigt lätt match om 

man vill ha den på det viset. Om man sedan ska börja ha några särskilda reg-

ler under tröskelvärdet så då blir det naturligtvis en betydligt mera komplice-

rad lagstiftningsprocess. Det skulle å andra sidan vara lite förvånande om vi 
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skulle ha olika regler för EU:s tröskelvärden under och över tröskelvärdena. 

Allra tydligast är att man har samma regelverk över och under EU:s tröskel-

värden. 

Vi har många gånger fått påpekanden från landskapsrevisorerna att det 

här borde bli bättre. Jag vet inte varför det har varit sådant motstånd av vissa 

partier. Man får nästan den känslan att man vill skydda den kommunala 

upphandlingen och på det viset säkerställa de lokala leverantörernas syssel-

sättning. Det är ett behjärtansvärt mål, men det är inte riktigt förenligt med 

dagens värld. 

Liberalerna har så sent som 2000-2001 hemställt om att det utarbetas för-

slag till lagstiftning om offentlig upphandling under europeiska gemenska-

pens tröskelvärden, bl.a. Sune Eriksson, Leo Sjöstrand och Raija-Liisa Eklöw 

har tecknat på detta. Förutsättningarna för att det här ärendet nu ska blir 

verkställt är ju ganska goda, åtminstone rent politiskt sett. 

Även om det här är en i raden av många sådana här städarbudgetdebatter 

med sina karakteristiska drag så förlitar jag mig på att utskottets enhälliga 

betänkande i den här frågan ger resultat, särskilt med tanke på liberalernas 

inställning tidigare. 

Finansförvaltningslagen är en långkörare och det är ingen lätt historia, det 

förstår vi alla på. I sitt handlingsprogram säger regeringen att ett uttalat re-

sultatansvar för enheterna i den offentliga förvaltningen eftersträvas. Det 

stöder vi socialdemokrater varmt. Den nuvarande förvaltningen är alldeles 

för centralt styrd, som vi ser det. Den är inte förenlig med moderna finans-

förvaltningsprinciper där man delegerar ut ansvaret och kräver resultat av de 

som är budgetansvariga att de ska hålla sina ramar och styrdokumenten görs 

centralt. Nu får man tyvärr den känslan, det kan hända att jag är överkänslig 

på den här punkten, att det i bland våra tjänstemän finns olika uppfattningar 

om den här förändringen. Det finns de som vill ha kvar det nuvarande syste-

met, vilket naturligtvis kan ligga i deras intresse att kunna styra så mycket 

som möjligt. Det finns också personer som har ett modernare synsätt. Det här 

modernare synsättet är också, som jag ser det, en garanti för en mera ekono-

misk hushållning av de allmänna medlen. Det är att underskatta enhetschefer 

och de anställdas känsla för ekonomiskt ansvar när man i så här hög grad 

centraliserar landskapets ekonomi.  

Det har talats om ett räkneverk. Det är säkert en eftersträvansvärd funk-

tion och det kunde nyttjas av många inom offentlig sektor. Det är kanske inte 

det som ska vara huvudsyftet. Nog är det väl själva finansförvaltningssyste-

met som vi borde förändra. Jag är kanske inte lika optimistiskt på den här 

punkten, herr talman, som med frågan om offentlig upphandling. Ingen skul-

le vara gladare än jag om vi fick se finansförvaltningslagen under den här 

mandatperioden.  

För socialdemokraternas del är önskemålet att det moderniseras och att 

resultatansvarsprincipen genomförs. Då skulle också städarbudgeterna för-

svinna, de är nog ett otyg. Det är en reminissens, det är en konsekvens av det 

nuvarande systemet.   

Här har talats mycket om kommunerna och sysselsättningen. Jag var med 

på det här mötet som hölls. Jag känner inte riktigt igen referaten av mötet i 

tidningarna. Det fattades ju inte några beslut där. Det var så där som det bru-

kar vara, det kom lite spridda åsikter och önskemål. Det allmänna intrycket 

var att landskapets myndigheter är för byråkratiska i det här avseendet. Det 
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är för krångligt för en ung arbetslös människa att gå hela den här vägen via 

AMS. Kommunerna såg en möjlighet, det är ändå kommunerna som är när-

mare ungdomarna, att de skulle bemyndigas att ordna jobb åt ungdomar, att 

man skulle ha ett sådant system, och nu pratar jag inte om lagstiftning. Sedan 

kan kommunerna redovisa, enligt de regler som AMS har, och kommunerna 

får det finansierat. Men om det ska vara prövningstider, besök hos myndighe-

ter och det ska ske vissa tider, jag lovar, herr talman, det blir ingenting av det. 

Det krävs nog betydligt snabbare beslutsgångar.  

Jag är förvånad om man tror att praktikantsystemet på något sätt ska fun-

gera av sig själv. Man måste nog ha en ganska effektiv uppsökande verksam-

het i bland ungdomarna. Det behöver inte ta lång tid innan ungdomarna änd-

ra på hela sin dygnsrytm. Det betyder i sig att de blir i utanförskap. Det går 

ganska snabbt. Å andra sidan ska man inte överdramatisera det. Ungdomar 

kan sedan rehabiliteras också mycket snabbt, men då krävs det meningsfull 

sysselsättning. På den punkten måste nog regeringen bli betydligt effektivare.  

Efter dagens debatt så känns det nog som regeringens styrka har avtagit. 

Det understryks av det att varken lantrådet eller utbildningsministern har va-

rit närvarande. Vi har pratat ganska mycket i oppositionen. Det är bra att fi-

nansministern är här. Det känns som om det är en kraftig försvagning av det 

parlamentariska förtroendet för den regeringen. Tack, herr talman. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag kan inte låta bli att lite kommentera det här sista först. 

Nej, det är en feltolkning att regeringens handlingskraft och förtroende 

bland regeringspartierna skulle ha minskat eller avtagit. Så är det inte 

alls. Vi litar fullständigt på att vår regering ska jobba vidare. 

Jag tänkte egentligen ta upp upphandlingsfrågorna. Liberalerna har 

inte ändrat någon inställning. Ända sedan 1990-talet har vi hela tiden 

hävdat att också upphandlingen under EU:s tröskelvärden behöver lag-

fästas. Däremot är det inte riktigt att sätta likhetstecken mellan de här 

båda, över tröskelvärdena och under tröskelvärdena. Det behöver finnas 

skiljaktigheter i de här båda lagarna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag har inte heller kritiserat liberalerna för att ha ändrat 

ståndpunkt. Tvärtom, jag har utgått ifrån att man håller fast vid den här 

principen. Nu när ministern dessutom har lovat och är liberal så har jag 

en viss förtröstan att vi ska få till stånd den här regleringen. Men om 

man ska börja att finslipa väldigt mycket under tröskelvärdet så blir det 

svårt. På vilket sätt skulle man då avvika från de grundläggande princi-

perna, förutom vad gäller beloppen? Det ser jag som väldigt svårt och 

komplicerat. Jag hoppas att man gör det här så smärtfritt och snabbt 

som möjligt. Det är det viktigaste, åtminstone för oss.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det är självklart att de grundläggande principerna för 

upphandlingen är desamma, oberoende av hur stor eller liten upphand-

lingen är. Det är ju inte allt som upphandlas genom offentlig upphand-

ling. Det finns också andra typer av inköp. Vi ska inte gå in i de detaljer-

na. 
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Den lilla lustifikationen, som jag tänkte nämna, är att de två exempel 

som ltl Sundback har använt som exempel på bristfälligt hanterad upp-

handling, Skarven och Alandica, gjordes faktiskt båda under den tid som 

socialdemokraterna satt i regeringen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är liksom alltid socialdemokraternas fel. Jag tog upp de exemplen 

för jag tyckte att de var bra att studera. Jag han hela tiden sagt att stä-

darbudgeterna och debatterna alltid är likadana till sin karaktär, obero-

ende om det har varit socialdemokrater eller liberaler som har suttit vid 

makten. Det tror jag beror på systemet och inte på parti. Så är det med 

den saken.  

Jag tror faktiskt att regeringens förtroende ute bland väljarna har 

parlamentariskt försvagats, bl.a. när det gäller leaderprojektet och sedan 

diskussionerna om utbildningsplatserna. Ena dagen ska man öka på 

platserna och andra dagen beslutar man igen att dra in på platserna. Det 

är svårt för väljarna att förstå vad det är som gäller. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack herr talman! Ltl Sundback var inne på byråkrati för arbetslösa och 

att landskapsregeringen har alldeles för stor byråkrati. Men det finns ju 

ett regelverk som ska följas när det gäller arbetslösa. Det är ju de facto så 

att en plan ska göras upp för hur man ska vidare framåt i tiden med des-

sa personer som inte har ett arbete idag. Det måste vara en viss byråkra-

ti också för att man ska få ett jobb eller att man ska börja studera. Men 

en plan ska göras, så är regelverket och det gäller i hela landet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Byråkrati i all ära men det kan inte vara ett självändamål om det visar 

sig att det inte fungerar. Speciellt om man som ltl Ulla-Britt Dahl, och 

också de tjänstemän vi hörde, hela tiden betonar regelverket. Då vill det 

lätt bli så att man inte ser skogen för alla träden. Man måste kunna, un-

der exceptionella förhållanden, skapa betydligt lättare byråkratin och 

redovisning. Det är ju ingen som kommer att besvära sig över ett papper 

som inte kanske uppfylla varenda paragraf i lagen om en ungdom får ett 

jobb i kommunen. Det är ju inte ett problem på det sättet. Men om man 

är paragrafryttare så är kanske detta det viktigaste. Då går det inte att 

göra någonting heller. Det menar jag att är problemet.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Inte byråkrati i onödan, är det så att kommunen har ett 

jobb och man vet om en arbetslös, då tror jag definitivt inte att man be-

höver gå via AMS. Men är det så att en arbetslös har varit arbetslös ett 

tag så måste den personen naturligtvis gå via AMS för att få arbetslös-

hetsersättning. Det tror jag inte att vi kan komma ifrån. Jag tror alldeles 

säkert att kommunen kan ge ett jobb utan att det går via AMS.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Här är det fråga om att kommunerna inte ska behöva finansiera det som 

landskapet har ansvar för. Det gäller just olika stöd och ersättningar för 

praktikanter. Man borde börja i andra ändan. Nu när vi har hört både ltl 

Ulla-Britt Dahl och andra byråkrater så ser vi hur diskussionen blir. Det 

ska bli intressant att se hur många ungdomar som blir sysselsatta med 

den här politiken. Jag hyser farhågor om att det inte blir så många.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna jämte detalj-

motiveringar i deras helhet, därefter inkomsterna jämte detaljmotiveringar i deras hel-

het, sedan betänkandets kläm och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfarings-

sättet godkännas? Godkänt.  

Föreläggs utgifterna i deras helhet jämte detaljmotiveringar för godkännande. Utgifter-

na är godkända.  

Föreläggs inkomsterna i deras helhet jämte detaljmotiveringar för godkännande. In-

komsterna är godkända.  

Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.  

Föreläggs betänkande allmänna motivering. Den allmänna motiveringen är godkänd.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i morgon 20.1.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avsluta-

des kl. 13.46). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Barbro Sundback och 

Anders Eriksson för deltagande i Svenska kulturfondens språkseminarium i Helsing-

fors. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Beredning av ny självstyrelselag 

Lagutskottets betänkande (LU 15/2009-2010) 
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 53/2007-2008) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 1.3.2010. Godkänt.  
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Tredje behandling 

2 Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland 

Stora utskottets betänkande (STU 2/2009-2010) 
Lagutskottets betänkande (LU 4/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2008-2009) 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet in-

gående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt! 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs först förslaget till Ordningslag för landskapet Åland för antagande i tredje be-

handling i enlighet med den lydelse den fick i lagtingets andra behandling. Lagtinget 

har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser om allmän 

ordning och säkerhet i strafflagen för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i 

tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att förslaget till Landskapslag om upphä-

vande av 11 § kommunallagen för landskapet Åland måtte förkastas. Lagförslaget före-

läggs därför för förkastande. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje 

behandling förkastat lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.   

Föreläggs förslaget till Landskapslag om upphävande av landskapslagen angående ord-

ningsstadga för landsbygden i landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lag-

tinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är 

avslutad.  

Föreläggs förslaget Landskapslag om upphävande av landskapslag om eggvapen till för 

antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. 

Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till Landskapslag om ändring av 36 § vägtrafiklagen för landskapet 

Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lag-

förslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

3 Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010) 

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 en-

lighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt! 

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget. 
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Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

4 Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dub-

belbeskattning  

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)  

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 en-

lighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt! 

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till lagförslaget. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

5 Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de 

nordiska länderna om tillträde till högre utbildning 

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det i presidentens framställning ingående förordningen eller vägra ge sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående förordningen föreläggs lagtinget för bifall i 

enlighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt! 

Föreläggs lagförslaget för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt 

bifall till förordningen. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

6 Växtskyddsmedel 

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010) 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet in-

gående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt! 
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Diskussion. Ingen diskussion.  

Föreläggs först förslaget till Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen 

om växtskyddsmedel för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i 

tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till Landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslag om tilläm-

ning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier för antagande i tredje be-

handling. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit 

lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

7 Invalidpensionärers återgång i arbete 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 

främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för antagande i tredje behandling. Be-

gäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje 

behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 1.3.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.13.12). 
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